SAMBUTAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras penyusun telah berhasil menyusun
Materi Penyuluhan yang akan digunakan bagi para penyuluh dan pelaku utama
maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para
penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga materi ini
siap untuk digunakan.

Materi Penyuluhan merupakan salah satu bagian yang penting dalam
penyelenggaraan suatu penyuluhan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan
tujuan dapat tercapai. Kami berharap materi ini akan memberikan kontribusi yang
positif terhadap pencapaian tujuan dari Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan materi penyuluhan ini
masih banyak kekurangan. Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami
harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaannya di masa mendatang.

Jakarta, Nopember 2011

Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT dengan tersusunnya materi penyuluhan berjudul
“Pengolahan Ikan Tenggiri”. Materi penyuluhan Perikanan ini disusun sebagai alat
bantu dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang baik dan efektif. Materi
Penyuluhan dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan waktu dan ruang
penyelenggaraan penyuluhan, memudahkan pelaku utama dan atau pelaku usaha
belajar mandiri sesuai kemampuan. Penyusun materi penyuluhan

perikanan ini

adalah Endang Sudariastuty,S.Pi, dosen pada Sekolah Tinggi Perikanan. yang
telah mengabdi selama 31 tahun dibidang pemanfaatan Hasil Perikanan.
Tujuan penulisan Pengolahan Ikan Tenggiri adalah untuk mengetahui semua
yang berkaitan dengan ikan tenggiri mulai dari penyebarannya, kandungan gizinya,
preparasi ikan sebelum diolah sampai dengan pemanfaatan ikan tenggiri menjadi
produk olahan dan diakhiri dengan pengemasan dan penyimpanan. Dengan
demikian apabila pelaku utama dan pelaku usaha memahami apa yang tertulis
dalam materi ini dan mampu mengaplikasikan di lapangan , maka penanganan
pasca panen akan merupakan salah satu usaha untuk memajukan perikanan .
Setelah mempelajari dan melaksanakan materi Penyuluhan Perikanan ini
diharapkan penyuluh sebagai pelaku utama dan pengolahan ikan tenggiri sebagai
pelaku usaha dapat belajar mandiri sesuai kemampuan mengatasi keterbatasan
waktu dan ruang penyelenggaraan penyuluhan.
Jakarta, Desember 2011
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Materi pokok 1. KLASIFIKASI DAN DAERAH PENYEBARAN
TENGGIRI

Setelah mempelajari materi ini, pelaku utama dan pelaku usaha memahami dan
dapat menjelaskan klasifikasi ikan tenggiri dan daerah penyebaran tenggiri

A. Sebaran IkanTenggiri
Luas laut yang dimiliki, Indonesia baru bisa memanfaatkan sebagian kecilnya saja.
Laut bagaikan sebuah kotak harta karun yang terkunci rapat. Ilmu pengetahuan adalah kunci
untuk membuka harta karun itu. Bagi masyarakat Indonesia,khususnya pelaku utama dan
pelaku usaha pengetahuan tentang komoditas-komoditas perikanan laut penting untuk
diketahui. Pengetahuan itu akan menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi
dan motivasi kuat untuk memanfaatkan. Salah satu komoditas perikanan laut yang perlu
diketahui dan banyak dimanfaatkan potensinya adalah ikan tenggiri.
Nama umum bagi sekelompok ikan yang tergolong ke dalam marga Scomberomorus, suku
Scombridae. Ikan ini merupakan kerabat dekat tuna, tongkol, madidihang, makerel dan
kembung. Tenggiri merupakan jenis ikan ekonomis penting.Klasifikasi ikan tenggiri dapat
dilihat pada bagan dibawah.

Gambar 1 . Ikan Tenggiri (Scomberomorus)
Klasifikasi ilmiah
Kerajaan : Animalia
Filum

: Chordata

Kelas

: Actinopterygii

Ordo

: Perciformes

Famili

: Scombridae

Genus

: Scomberomorus
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Ikan tenggiri mempunyai morfologi tubuh yang cukup unik. Di bagian samping
tubuhnya terdapat garis lateral yang memanjang dari insang hingga akhir sirip dorsal
kedua, sedangkan pada punggungnya terdapat warna biru kehijauan. Garis pada bagian
samping menjadi ciri khas ikan tenggiri yang berbeda dengan ikan sejenis. Secara umum,
warna ikan tenggiri adalah perak keabu-abuan. Ikan tenggiri (Scomberomorus
commerson) adalah ikan laut yang termasuk dalam famili scombridae. Ikan tenggiri dikenal
pula dengan nama spanish mackerel, namun nama tersebut berbeda-beda di setiap
daerah. Orang India menyebutnya ikan anjai, di Filipina lebih dikenal dengan nama ikan
dilis, dan di Thailand akrab dengan istilah ikan Thuinsi. Ukuran ikan tenggiri dapat
mencapai panjang 240 cm dengan berat 70 kg. Usia dewasa tercapai setelah 2 tahun atau
ketika memiliki panjang tubuh 81-82 cm. Ikan tenggiri betina ukurannya lebih besar dan
usianya lebih panjang dibanding jantan. Ikan tenggiri betina dapat hidup selama 11 tahun
Di beberapa negara, ikan tenggiri menjadi komoditas perikanan laut yang paling utama
karena
memiliki
nilai
komersial
tinggi.
Ikan tenggiri mempunyai morfologi tubuh yang cukup unik. Di bagian samping tubuhnya
terdapat garis lateral yang memanjang dari insang hingga akhir sirip dorsal kedua,
sedangkan pada punggungnya terdapat warna biru kehijauan. Garis pada bagian samping
menjadi ciri khas ikan tenggiri yang berbeda dengan ikan sejenis. Ikan tenggiri tergolong
ke dalam ikan laut yang menyukai daerah laut dangkal. Bagian-bagian yang terdapat batu
karang (reef) merupakan habitat yang cocok bagi ikan tenggiri. Perairan yang memiliki
salinitas (salinity) rendah dan kekeruhan (turbidity) tinggi disukai pula olehnya. Ikan
tenggiri dapat menetap pada suatu habitat dan terkadang bermigrasi ke tempat yang
cukup jauh. Pola migrasi ikan tenggiri sangat khas, karena bergantung kepada temperatur
air laut dan musim bertelur (spawning season). Jatuhnya musim bertelur ini bervariasi di
setiap habitat yang ditinggali
Ikan tenggiri memiliki sifat rakus (voracious) ketika makan dan mencari makan seorang
diri (solitary). Jenis makanannya adalah ikan-ikan kecil karena ikan tenggiri tergolong ke
dalam hewan karnivora. Ikan kecil jenis anchovy (semacam ikan haring) merupakan salah
satu makanan utama bagi ikan tenggiri, khususnya ikan tenggiri muda. Selain itu, ikan
tenggiri
juga memakan beberapa jenis cumi-cumi (squid)
dan
udang.
B.Daerah Penyebaran
Ikan tenggiri merupakan jenis ikan yang tergolong ekonomis penting dan menjadi
salah satu ikan yang digemari di dunia. Penyebaran spesies ini mencakup seluruh wilayah
Pasifik Barat dari Afrika Utara dan laut merah sampai ke perairan Indonesia,Australia, Fiji
ke utara sampai ke perairan china dan Jepang.Potensi penyebaran ikan tenggiri di
Indoneia hampir di seluruh perairan Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara,Kalimantan
Sulawesi,Maluku dan Irian. Iklim yang paling cocok untuk ikan tenggiri adalah iklim tropis.
Perairan laut yang dimiliki Indonesia merupakan surga bagi ikan tenggiri. Selain di
Indonesia, ikan tenggiri dapat ditemukan pula di bagian utara Cina dan Jepang, bagian
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tenggara Australia, bahkan Laut Merah. Kedalaman laut yang cocok bagi tenggiri adalah
sekitar 10-70 m dari permukaan laut.
Penyebaran ikan tenggiri dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Daerah penyebaran ikan tenggiri
Perairan
Daerah Penyebaran
Sumatera
Seluruh perairan

Jawa dan Nusa
Tenggara

Seluruh perairan

Kalimantan dan
Sulawesi

Seluruk Perairan

Maluku
Jaya

dan

Darah tangkapan utama
Aceh bag utara,timur,
Sumatra utara, sekitar
bengkalis,
*Perairan Bangka–
Belitung
*Perairan barat Sumatra
Utaran,Sumatra barat
barat,Bengkulu dan
lampung
Seluruh perairan pantai
jawa dan Madura,Selatan
Jawa Tengah,Bali.utara
Bali, Utara Lombok dsn
Sumbawa
serta
Utara
Flores
*Hampir semua perairan
pantai Barat danSelatan
Kalimantan.
*Perairan teluk Palu
Sulawesi selatan dan
Sebagian perairan
Sulawesi utara
Sebagian
pantai
barat
Halmahera,Perairan selatan
pulau Seram
Semua perairan pantai Irian
Barat dengan sekitar daerah
kepala burung

Irian Seluruh Perairan

Sumber . Nurjanah 2011:
Di beberapa negara, ikan tenggiri menjadi komoditas perikanan laut yang paling
utama
karena
memiliki
nilai
komersial
tinggi
Ikan tenggiri dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan komersial dan rekreasional. Dalam situs
web Food and Agriculture Organization (FAO), jumlah penangkapan ikan tenggiri terbesar
di dunia pernah tercatat di Indonesia, diikuti Filipina, Sri Langka, Yaman, dan Pakistan.
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Ikan tenggiri biasanya dipasarkan dalam keadaan segar atau beku. Sejumlah negara maju
lebih menyukai ikan tenggiri yang dipasarkan dalam bentuk potongan tipis (fillet) atau
tanpa tulang (boneless). Beberapa negara telah mengolah ikan tenggiri untuk dikemas
dalam kaleng (canned) seperti ikan sarden. Ikan tenggiri mengandung gizi yang cukup
tinggi. Kebutuhan protein hewani dapat dipenuhi dengan mengonsumsi ikan ini. Filipina
dan Jepang merupakan negara yang penduduknya paling banyak mengonsumsi ikan.
Indonesia dengan segenap potensi sumber daya maritim yang dimiliki seharusnya
mengikuti langkah serupa.
Untuk keperluan kuliner, ikan tenggiri dapat dimasak dengan berbagai cara tergantung
selera. Ikan tenggiri pun dapat diolah menjadi bentuk makanan lain, tidak selalu dimakan
dalam bentuk ikan utuh. Cara pemasakan seperti memanggang (broiling), menggoreng
(frying), membakar (baking), dan pengasapan merupakan metode umum yang digunakan
untuk mengolah ikan tenggiri. Penangkapan ikan tenggiri di Indonesia sebagian besar
dilakukan secara sederhana dan tradisional (artisanal). Artinya, ikan tenggiri menjadi
komoditas andalan para nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Populasi ikan
tenggiri yang tinggi di Indonesia berpeluang memperbaiki kesejahteraan para
nelayan.Perdagangan ikan laut dipicu oleh permintaan (demand) yang tinggi dari
Hongkong, Singapura, Taiwan, dan Cina. Negara-negara tersebut memberikan harga
mahal untuk ikan yang memiliki kesegaran (freshness), rasa (flavour), dan gizi (healthpromoting) yang baik. Khususnya untuk ikan tenggiri.
C. Latihan
1. Apakah ikan tenggiri merupakan ikan ekonomis penting?
2. Ikan tenggiri termasuk marga apa?
3. Ikan tenggiri hidup diperairan pelagis atau domersal/
4 Sebutkan ciri- cirri ikan tenggiri?
5 Dengan cara apa nelayan menangkan ikan tenggiri?
6. Pada umumnya ikan tenggiri dimasak dengan cara apa?
7. Apakah ikan tenggiri tergolong carnivora?
8. Apa yang dimaksud dengan carnivore?
9. Salinitas yang bagaimanan yang disukai ikan tenggiri?
10. Pada umumnya pemasaran ikan tenggiri dalam bentuk apa?
D. Rangkuman
Salah satu komoditas perikanan laut yang perlu diketahui dan dimanfaatkan
potensinya adalah ikan tenggiri, ikan tenggiri merupakan ikan pelagis besar yang hidupnya
diperairan dangkal dengan salinitas yang rendah. Tenggiri merupakan ikan karnivora
biasanya jenis ikan yang dimangsa adalah ikan teri (anchovy).Daerah penyebarannya
hampir di seluruh perairan di Indonesia. Populasi ikan tenggiri yang tinggi di Indonesia
berpeluang memperbaiki kesejahteraan para nelayan, dan di beberapa negara untuk jenis
ikan tenggiri yang segar harganya cukup mahal. Bentuk olahan yang umum adalah bentuk
potongan tipis (fillet) atau tanpa tulang (boneless). Beberapa negara telah mengolah ikan
tenggiri untuk dikemas dalam kaleng (canned).
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D. Evaluasi Materi Pokok 1
Lingkarilah pernyataan B (benar ) atau S (salah ) pada pernyataan dibawah ini.
1. Ikan tenggiri tergolong ke dalam marga Scomberomorus
B S
2. Ikan tenggiri merupakan ikan yang suka pada lingkungan
Kadar garam tinggi
B
S
3. Cumi cumi adalah makanan kesukaan tenggiri
B
S
4. Morfologi Tenggiri terdapat garis literal yang memanjang
Dari insang sampai sirip dorsal
B S
5. Spanish mackerel adalah sebutan lain dari tenggiri
B S
6.Usia dewasa ikan tenggiri ketika ukurannya 51 – 52 cm
B S
7. Ikan Tenggiri Betina dapat hidup selama 11 tahun
B S
8 Ikan tenggiri mencari mangsa secara menggerombol
B S
9. Ikan tenggiri dipasarkan dalam keadaan segar atau beku B S
10. Sebaran ikan tenggiri hanya didaerah Indonesia timur
B S
E. Umpan balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang materi penyuluhan
perikanan ini. Hitung jawaban anda yang benar, kemudian ngunakah rumus untuk
mengetahui tingkat pemahaman materi ini,
Jawaban yang benar
Tingkat pemahaman =

---------------------------------- X100%
Jumlah soal

Apabila tingkat pemahaman anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari
mencapai
91% s/d 100%

= Amat baik

81 % - 90.00%

= Baik

71% - 80,99 %

= Cukup

61% - 70,99 %

= Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % keatas, (katagori “Baik”)
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MATERI POKOK 2 KADUNGAN KIMIA IKAN TENGGIRI
dan PERSYARATAN BAHAN BAKU

A. Sifat Fisik dan Kimiawi Ikan Tenggiri
Semua jenis ikan pelagis mempunyai persamaan yang umum yaitu mempunyai
kandungan lemak yang tinggi.Komposisi lemak yang unik dari ikan pelagis untuk di
konsumsi yaitu nutrisi esensial. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa orang eskimo
dan masyarakat Jepang menunjukkan bahwa orang yang makan ikannya banyak , jarang
ditemukan penyakit koroner. Daging ikan mengandung protein berkualitas tinggi dan
vitamin yang sangat berguna untuk pertumbuhan dan ketahanan tubuh .Semua ikan
pelagis mengandung omega 3.daging ikan dikatagorikan sebagai white meat (daging
putih). Daging ikan merupakan salah satu produk pangan hewani yang kontribusinya
penting sebagai sumber protein Kandungan nilai gizi ikan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2: Kandungan kimia ikan tenggiri
No
Kandungan
1
Protein (%)
2
Lemak (%)
3
Karbohidrat (%)
4
Abu (%)
5
Air (%)
Sumber Stansby, 1962

Ikan utuh
18-22
0,2 – 5
<5
1–3
60 – 80

Ikan filet
16-21
0.2-2,5
<0,5
1,2-1,5
66-81

Tabel 3. Kandungan asam amino pada Ikan tenggiri.
No
Asam Amino
1
Lysine
2
Tryptophan
3
Histidine
4
Phenylalanine
5
Leucine
6
Isoleucine
7
Threonine
8
Metthionine cystein
9
Valine
Sumber : Braekkan,1976

Ikan
8.8
1.0
2.0
3.9
8.4
6.0
4.6
4.0
6.0

Susu
8.1
1.6
2.6
5.3
10.2
7.2
4.4
4.3
7.6

Telur
6.8
1.9
2.2
5.4
8,4
7.1
5.5
3.3
8.1

Disamping asam amino essensial di dalam daging ikan terkandung juga mineral
dan vitamin . Dalam daging ikan yang berlemak mengandung Vitamin A dan D ,
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disamping juga untuk ikan yang tidak berlemak mengadung vitamin B. Kandungan
mineral pada daging ikan dapat dilihat pada Tabel 4
Tabel 4 Kandungan mineral pada ikan tengiri
Mineral
Nilai rata rata (mg/100g)
Sodium
72
Kalium
278
Kalsium
79
Mangan
38
Fosfor
190
Sumber Murray and Burt,1969)

Kisaran ( mg/100g)
30-134
19-502
19-881
4.5-452
68-550

Ikan tenggiri ternyata mengandung asam lemak tak jenuh omega 3. Asam lemak tak
jenuh sangat penting bagi pertumbuhan normal tubuh karena asam lemak esensial tidak
dapat dibentuk di dalam tubuh, dan harus dipenuhi dari diet. Beberapa ikan hasil laut yang
hidup diperairan dalam yang memiliki tingkat aktifitas tinggi, mengkonsumsi plankton laut
akan menghasilkan daging dengan kandungan Omega 3.
Kandungan omega 3 yang relatif tinggi seperti ikan salmon,gindara , tuna sardine dan
Tenggiri. Minyak ikan mengandung DHA (Docosa Hexaenoic Acid) yang sangat penting
dalam pertumbuhan otak serta perkembangan retina mata.Lemak pada perut ikan juga
mengandung omega 3 yang sangat berungsi mencegah penyempitan pembuluh darah
dan dapat menurunkan kolesterol Kandungan asam lemak tidak jenuh Omega 3 dapat
dilihat pada Tabel 5.
Semua spesies ikan pelagis mengandung asam lemak tak jenuh senagai sumber
utama omega 3 hampir 3 g dari 100 g bahan baku., 18 spesies ikan pelagis diketahui
mengandung omega 3 yang kadarnya relative tinggi diantaranya adalah tenggiri,
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Tabel 5. Kandungan omega 3 pada Ikan
Jenis ikan Kandungan 20:5 w-3
22:5w-3
Lemak
Tiram
1.3
0.2
Tr
Cuci –
1.7
0.1
Tr
cumi
Lobster
1.6
0.2
Tr
Kepiting
5.5
0.5
0.1
Udang
2.4
0.4
Tr
(rbs)
Herring
13.2
0.8
0.1
Tenggiri
16.1
0.7
0.1
Sardin
9.2
0.9
0.1
Tuna
4.6
0.3
0.1
Salmon
11.0
0.5
0.4
Minyak
100.0
9.0
1.0
gindara
Sumber Holland.et al 1993 dalam Nurjanah 2011

22:6w-3

Total w-3

0.2
0.3

0.5
0.5

0.1
0.5
0.3

0,3
1.2
0.8

1.0
1.1
1.1
1.1
1.3
9.0

2.0
2.0
2.2
1.6
2.3
20.0

Catatan: tr Jumlah sedikit (trace)
2.2 Mutu Bahan Baku
Menurut SNI 01-2729 -1992 , mutu bahan baku harus
kesegaran, kebersihan dan kesehatan. Bahan baku dan bahan
harus tidak merusak atau merubah komposisi dan sifat khas
organoleptik bahan baku harus mempunyai karateristik kesegaran

Gambar 2 Insang segar

memenuhi persyaratan
tambahan yang dipakai
dari ikan segar.Secara
dapat Tabel 6

Gambar 3.Mata ikan segar
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Tabel 5. Karateristik Ikan Segar
No
1

Bagian Ikan
Mata

2

Insang

3
4
5

Warna
Bau
Daging

6
7

Sisik
Dinding Perut

8

Ikan segar
Cerah, bening
Cembung,menonjol
Merah,bau segar, lender
Bening

Ikan busuk
Pudar, berkerut,cekung,
tenggelam
Coklat/Kelabu, bau
asam,tertutup
lender
keruh
Terang, lender bening
Pudar, lender kelabu
Segar, bau laut
Asam busuk
Putih,padat kenyal,bila
Kemerahan terutama
Ditekan daging kembali sekitar tulang
cepat
punggung, bekas
tekanan jari tidak
hilang
Menempel kuat pada kulit
Mudah lepas
Utuh, elastic
Menggelebung,
pecah,isi perut keluar,
lembek
Tenggelam dalam air
Terapung ( bila sangat
Busuk

Sumber : Murniyati,2000

C. Latihan
1. Benarkan jika kita memakan banyak ikan dapat menurunkan
kadar Kolesterol ?
2. Apakah semua ikan pelagis mengandung omega 3?
3. Apa yang dimaksud dengan omega 3?
4. Sebutkan ciri mata ikan yang masih segar
5. Apakah pada ikan tenggiri mengandung mineral kalsium?
6. Mineral kalsium banyak terdapat dibagian mana?
9

7.Apakah ikan tenggiri termasuk paling banyak mengandung
omega3
8. Apakah plankton laut menghasilkan omega 3
9 Berapa jumlah kandungan omega 3 pada ikan pelagis
10 Apakah asam amino essensial dpat disintesis di dalam tubuh?

D. Rangkuman
Ikan tenggiri termasuk ikan pelagis besar yang kandungan kimia cukup lengkap
protein, lemak mineral dan vitamin..Ikan tenggiri juga mengandung lemak tak jenuh
sebagai penghasil omega 3 yang berguna untuk kesehatan terutama jantung dan stroke.
Bahan baku yang segar adalah yang memenuhi persyaratan SNI, mata cerah,insang
merah,bau spesifik laut,tekstur kenyal .

E Evaluasi Materi Pokok 2.
Isilah titik titik pada pernyataan dibawah ini
1. Ikan tenggiri termasuk marga………….
2. ……………. Adalah sejenis minyak yang kasiatnya mencegah
terjadinya stroke
3. Ikan tenggiri mengandung………….. yang baik untuk kesehatan
4 .Minyak ikan mengandung DHA baik untuk kesehatan…dan…..
5. Disamping menjaga kesehatan DHA juga dapat ………..kolesterol
6. Konsistensi daging sukit kembali menunjukkan ikan tersebut……
7 Ikan yang masih segar matanya…………..
8 ……………menghasilkan omega 3
9. ……………. Tidak dapat disintesis d dalam tubuh.
10 Jumlah omega 3 dalam 100 g ternggiri adalah ……. g
10

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang materi penyuluhan
perikanan ini. Hitung jawaban anda yang benar, kemudian ngunakah rumus untuk
mengetahui tingkat pemahaman materi ini
Jawaban yang benar
Tingkat pemahaman = ----------------------------------X100%
Jumlah soal
Apabila tingkat pemahaman anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari
mencapai
91% s/d 100%

= Amat baik

81 % - 90.00%

= Baik

71% - 80,99 %

= Cukup

61% - 70,99 %

= Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81% keatas, (katagori “Baik”) , maka disarankan
mengulang materi.
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MATERI POKOK 3 PREPARASI DAN PENANGANAN IKAN

Setelah mempelajari materi ini, pelaku utama dan pelaku usaha memahami
dan dapat menjelaskan preparasi dan penanganan ikan tenggiri.

A. Preparasi Ikan
Preparasi merupakan suatu kegiatan penanganan ikan setelah dipanen dan di
tangkap, sehingga siap untuk diolah. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam proses
preparasi adalah bagaimana cara mematikan ikan, penyiangan, pembentukan, pencucian
sampai produk yang siap dikonsumsi. Preparasi bertujuan untuk mempermudah dalam
pengolahan, mempertahankan mutu, memperbaiki penampakan (ukuran dan bentuk), dan
untuk mengetahui rendemen dari bagian yang diambil.
Tersedianya hasil perikanan yang telah dipreparasi ( ready to cook) atau siap saji
(ready to eat) akan meningkatkan konsumsi hasil perikanan dan sekaligus akan
meningkatkan penghasilan nelayan dan petani ikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam
proses preparasi adalah identifikasi jenis, penimbangan (bobot) sortasi ( mutu, ukuran,dan
jenis). Pada semua tahapan ini yang perlu diperhatikan adalah C3Q ( clean,careful, cold
dan quick) yaitu semua peralata dan wadah (tempat) yang digunakan harus bersih
(saniter) dan yang bekerja sehat ( higienis) secara cermat dan hati hati dalam kondisi
dingin (rantai dingin/ cold chain system) dengan segera.
Rendemen dari suatu bahan dapat dipengaruhi oleh cara preparasi. Nilai rendemen
sangat bervariasi. Besarnya nilai rendemen ini sangat dipengaruhi oleh beberapa factor
diantaranya adalah keadaan pertairan (habitat) , jenis ikan, ukuran dan kondisi fisiologis
ikan, serta rantai penanganan sejak penangkapan/pemanenan hingga preparasi.
Perhitunga rendemen adalah sebagai berikut:
Rendemen – Berat bagian yang diambil /berat utuh X100%
Bentuk preparasi hasil perikanan sangat tergantung pada tujuan peroduk akhir, misalnya
untuk dikalengkan disesuaikan dengan ukuran dan bentuk kaleng, demikian juga untuk
ikan bakar dan sebagainya. Beberapa definisi dari berbagai bentuk preparasi sebagai
berikut:
1. Fillet
Potongan melintang dari daging ikan secara parallel sejajar dengan tulang punggung,
berupa potongan atau irisan daging yang sebagian besar tanpa tulang memanjang dari
belahan ikan disebut juga single fillet atau side .
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Gambar 4 Pemfiletan ikan
2. Block Fillet
Potongan daging ikan dari kedua belah sisi dari ikan dan biasanya dengan belakang,
semua tulang dilepas/dibuang kecuali pin bone. Fillet ini sering juga disebut dengan istilah
angel fillet, butterfly fillet, cutlet, double fillet , atau pada ikan asap disebut golden cutlet

Gambar 5. Block Ikan
3. Loin
Potongan memanjang dari daging ikan besar ( tuna) yang dibelah pada satu sisi dibagi
menjadi dua potong memanjang. Pada satu ekor ikan akan terdapat 4 loin.

Gambar 6 Loin ikan
4. Steak
Potongan melintang dari steak dengan berbagai ukuran
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Gambar 7 .Steak Ikan
5. Gutted fish
Ikan yang sudah dibuang isi perutnya, dan biasanya pembuangan isi perut I ni
dilakukan di laut, sebelum ikan disimpan dalam es atau dibekukan. Gutting biasanya
dipotong pada permukaan perut dari lubang pengeluaran ke pembukaan insang dan isi
perutnya dibuang. Untuk beberapa kasus kepala ikan juga dibuang.

Gambar 8.Gutted fish
6. Split fish
Ikan biasanya dibelah pada saat preparasi.untuk diasap atau dijemur.Tujuan
pembelahan adalah untuk memperluas permukaan ikan agar cepat kering (perluasan
permukaan untuk penguapan) atau untuk mempermudah penyerapan garam dalam proses
pembuatan ikan asin dan pemerataan bumbu selama proses. Umumnya pembelahan
diikuti dengan pembuangan jeroan.tanpa pembuangan tulang
7. Boned fish
Ikan yang telah dibuang tulangnya termasuk fillet yang mungkin masih terdapat tulang
tulang kecil. (pin bone atau tulang rusuk). dikatagorikan sebagai boned.
8. Boneless fish
Daging ikan yang semua tulangnya telah dibuang/dilepas.
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Gambar 9 Boneless fish
9. Dressed fish
Ikan yang sudah disiangi siap untuk dimasak atau diolah untuk berbagai keperluan (
diversifikasi produk)

Gambar 10. Dressed
10. Steaking
Potongan dari ikan yang disiapkan dengan cara memotong ikan tegak lurus/ melintang

Gambar 11 Cara Steaking dan hasil potongan Steaking
11. Cleaning
Wadah, peralatan dan pekerja (higienis) terutama dari kontaminan baik logam, debu
(tanah dan lumpur). Hewan (kumbang, kecoa, rayap) kimia ( pestisida , antibiotik)
Mikroorganisme yang menghasilkan toksin warna dan bau. Metode clening terdiri system
basah (wet) menggunakan air bersih yang telah disanitasi dengan desinfektan. Sistem
kering (dry) yaitu disemprot dengan gas (uap).
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Gambar 12 Cleaning fish
12. Grading
Penetapan /penentuan tingkatan mutu berdasarkan atas analisis sensori, sehingga
sangat diperlukan ketrampilan dan pelatihan. Selain analisis sensori bisa juga dengan
analisis objektif, namun memerlukan waktu yang lama dengan biaya yang relatif mahal.

Gambar 13 Grading ikan
13. Peeling
Peeling adalah suatu kegiatan yang tujuannya untuk mendapatkan rendemen yang
diperlukan dengan membuang/mengupas bagian bagian yang tidak diperlukan (kerang,
udang,rajungan , kepiting). Disini standar yang penting adalah nilai rendemen.
Penentuan komposisi dari produk perikanan kadang kadang memerlukan spesifikasi
tertentu atau aturan aturan.

Gambar 14. Pengupasan udang
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B. Penanganan Ikan
Penanganan ikan segar adalah semua pekerjaan yang dilakukan terhadap ikan
segar sejak ditangkap sampai saat diterima oleh konsumen dan pekerjaan tersebut
dilakukan oleh nelayan, pedagang, penolah, penyalur, pengecer dan seterusnya hingga
konsumen.
1. Pendinginan Ikan
Adalah mendinginkan ikan sampai sekitar 00C, maka ikan dapat diperpanjang
masa kesegarannya antara 12 – 18 hari sejak saat ikan ditangkap dan mati, tergantung
pada jenis ikan, cara penanganan dan keadaan pendinginannya. Contoh ikan tengiri yang
ditangani dan didinginkan dengan baik sejak ditangkap, dapat bertahan sampai 21 hari
sebelum dinyatakan tidak layak untuk dikomsumsi/dimakan orang. Perlu diketahui bahwa
dengan pendinginan, maka kegiatan bakteri dapat dihambat, artinya bahwa bakteri pada
kondisi itu masih hidup dan melakukan perusakan terhadap ikan tetapi lambat. Kegiatan
akan normal kembali bila suhu naik. Kegiatan bakteri dapat dihentikan bila ikan mencapai
suhu – 120C, suhu ini dapat dicapai melalui cara pembekuan ikan.
Cara pengawetan dengan pendinginan yang dilakukan terhadap ikan dimaksudkan,
bahwa ikan mendapatkan kemungkinan terbesar untuk dapat mengawet sifat-sifat asli ikan
seperti tekstur daging, rasa, bau, dll. Terutama jenis-jenis ikan tuna, tenggiri, bawal, kakap,
lemuru, kembung, dan lain sebagainya dapat dipasarkan dengan harga yang cukup tinggi.
Selain itu pendinginan adalah cara yang murah, cepat dan efektif serta fleksibel untuk
digunakan di atas kapal di daerah penangkapan. Efisiensi pengawetan dengan
pendinginan sangat tergantung pada tingkat kesegaran ikan sesaat sebelum didinginkan.
Pendinginan yang dilakukan sebelum regor mortis berlalu merupakan cara yang paling
efektif jika disertai dengan teknik yang benar, sedangkan pendinginan yang dilakukan
setelah autolysis berjalan tidak akan banyak berguna. Handling atau penanganan ikan
dengan pendinginan dapat dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dari cara-cara
berikut ini :
- Pendinginan dengan es
- Pendinginan dengan es kering (dry ice)
- Pendinginan dengan air dingin :
- Air tawar bercampur es atau air yang didinginkan dengan mesin
Pendingin
- Air laut dingin bercampur es (chilled seawater, CSW)
- Air laut yang didinginkan dengan mesin pendingin (refrigerated sea
water, RSW)
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- Pendinginan dengan udara dingin Jenis-jenis Es
2 Pendinginan dengan es
Secara umum cara yang terbaik untuk mendinginkan ikan adalah dengan
menggunakan es, karena es mendinginkan dengan cepat tanpa banyak mempengaruhi
keadaan ikan dan dengan biaya yang tidak mahal. Es pada umumnya dibuat dari bahan
air tawar tetapi dapat pula dibuat dengan air laut.
Berdasarkan bentuknya es dapat dikelompokan menjadi 5 (lima) bentuk antara lain :
1. Es balok (block
2. Es tabung (tube ice)

ice),

berupa

balok

berukuran
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–

60

kg

per

balok,

3. Es keping tebal (plate ice)
4. Es keping tipis (flake ice)
5. Es halus (Crush ice)
Es balok adalah yang paling banyak di produksi dan banyak pula dibutuhkan oleh
nelayan, karena murah dan mudah dalam pengangkutannya. Es curah jika di campur
dengan garam dapur mempunyai titik cair jauh di bawah 00C. Es yang bercampur dengan
garam ini dapat mendinginkan ikan dengan cepat dan lebih efisien, tetapi menyebabkan
ikan agak asin dan beratnya menjadi berkurang.
Menilai mutu es yang baik dapat dilihat dari kemurnian dan kejernihan yaitu terlihat
padat, bening dan kering (tidak meleleh). Es yang tidak kering menunjukan bahwa
suhunya hanya 00C, sedangkan es yang kering suhunya dapat mencapai -70C. Sedangkan
es yang kurang baik adalah tidak padat, berwarna putih terdapat rongga-rongga yang
berisi udara atau kotoran lain. Cara-cara penanganan ikan dalam pendinginan ikan
dengan es sangat beragam tergantung pada :
- Tempatnya seperti di kapal, tempat pendaratan ikan, tempat
pelelangan, pasar ikan, pabrik pengolahan ikan, supermarket, dll.
- Jenis ikan
- Tujuan pendinginan
- Penataan dan perbandingan jumlah ikan dan es didalam peti atau
palka
Prosedur umum yang dianjurkan dalam penanganan ikan sebelum disimpan ialah
ikan terlebih dahulu dibuang isi perut dan insangnya, tetapi bila ikannya berukuran kecil
dan dalam jumlah yang banyak, maka pada umumnya ikan disimpan dalam keadaan utuh.
Pencucian juga dianjurkan untuk membuang kotoran, lendir dan darah. Jika keadaan
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memungkinkan, air dingin dan bersih yang boleh digunakan untuk mencuci ikan.
Hindarkan pencucian ikan dengan air kolam pelabuhan, air sungai dan yang sejenisnya,
karena dapat menyebabkan proses mempercepat pembusukan.
Faktor yang lain seperti kecepatan penanganan ikan segera didinginkan dilakukan
dengan cepat agar suhu ikan dapat segera diturunkan. Salah satu contoh untuk
mencampur ikan dengan es dalam penyimpanan ialah pertama sekali dengan membuat
lapisan es pada dasar wadah peti, kemudian diatasnya diletakan lapisan ikan, begitu
seterusnya secara bergantian dan ditutup dengan lapisan es sebagai lapisan teratas. Dan
ikan tidak boleh bersinggungan langsung dengan dinding wadah oleh sebab itu antara
dinding wadah dengan ikan juga diberikan es.
Penggunaan Cool-Room .Cool room adalah ruang penyimpanan ikan yang
didinginkan dengan mesin pendingin dan suhunya dapat diatur antara -50C hingga -500C
Pengaturan suhu itu dilakukan dengan menggunakan sebuah termostat yang bekerja
secara otomatis sesuai dengan yang diminta suhu cool room. Perlu diketahui bahwa
kapasitas mesin pendingin pada cool room sangat kecil dan hanya dapat diandalkan untuk
mendinginkan udara didalam cool room saja. Oleh karena itu ikan yang dimasukan
kedalam cool room harus diberi es.
Cool room sebaiknya pada dinding-dindingnya, langit-langit dan lantainya diberi
lapisan isolasi, agar panas dari luar tidak menerobos masuk kedalam ruang pendingin.
Tanpa isolasi ini, sangat sulit untuk mengharap agar suhupenyimpanan dapat diturunkan.
Pelapisan isolasi pada cool room merupakan salah satu cara mempertahankan suhu yang
rendah di dalam ruang penyimpanan. Anjuran lain yang perlu diperhatikan dalam
penanganan
suhu
cool
room
tetap
terjaga
antara
lain :
- Hindarkan membuka pintu cool room lebih lama dari yang diperlukan
- Jangan memasukan benda-benda yang tidak diperlukan ke dalam cool
room
- Jangan terlalu banyak orang yang masuk ke dalam cool room, karena
setiap
orang
yang
masuk
akan
menghasilkan
- Jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu di dalam cool room

panas

- Jangan membiarkan lampu penerangan di dalam cool room hidup jika
tidak diperlukan
3. Pendinginan dengan es kering
Es kering adalah CO2 yang dipadatkan. Daya pendingin es kering jauh lebih besar
dari es biasa dalam berat yang sama. Es biasa mencair pada suhu 00C hanya menyerap
panas 80 kkal/kg es, sedangkan es kering menyublim pada suhu -78,50C menyerap panas
136,6kkal/kg.
Es kering tidak boleh menempel langsung pada ikan yang didinginkan karena suhu yang
sangat
rendah
dapat
merusak
kulit
dan
daging
ikan.
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4.Pendinginan dengan air dingin
Air dingin dapat mendinginkan ikan dengan cepat karena persinggungan yang lebih
baik dari pada pendinginan dengan es. Melihat praktek yang berlangsung dalam
penangkapan, penanganan dan pengolahan ikan, maka air yang didinginkan adalah air
yang mempunyai mutu kesehatan yang diizinkan yang didinginkan dengan cara
penambahan es atau direfrigerasi mekanik agar suhunya berada sekitar 00C sampai -100C
yang digunakan untuk menurunkan suhu dan memelihara tetap dingin ikan basah supaya
daya awet ikan menjadi lebih panjang, rupa dan teksturnya lebih baik selama
penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan, mengapa karena laju pertumbuhan bakteri
di hambat sampai batas minimum.
Secara keseluruhan diperoleh enam jenis air yang didinginkan
1. Air didinginkan dengan es, disingkat ADI (chilled fresh water, CFW)
2. Air direfrigerasi, AREF (refrigerated fresh water, RFW)
3. Air laut didinginkan dengan es, ALDI (chilled sea water, CSW)
4. Air laut direfrigerasi, ALREF (refrigerated sea water, RSW)
5. Air garam didinginkan dengan es, AGADI (chilled brine, CB) dan
6. Air garam direfrigerasi, AGAREF (refrigerated brine, RB)
C. Latihan
1. Apa yang dimaksud dengan fillet?
2. Apa yang dimaksud dengan Gutted fish
3. Apa yang dimaksud dengan loin
4. Pada umumnya loin ikan untuk jenis ikan apa?
5. Dalam satu ekor ikan dapat menjadi berapa loin?
6. Apa yang dimaksud dengan rendemen?
7. Bagaimana menghitung rendemen?
8. Cara apa yang mudah untuk mempertahankan kesegaran ikan
9.Bolehkah kita mencuci ikan dengan air kolam?
10 Apa yang dimaksud dengan cool room
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sesuai

D.Rangkuman
Preparasi merupakan suatu kegiatan penanganan ikan setelah dipanen dan
ditangkap, yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengolahan. Mempertahankan
mutu, memperbaiki penampakan
dan untuk mengetahui rendemen. Sedangkan
penanganan adalah untuk mempertahankan kesegaran ikan. Untuk mempertahankan
kese\garan ikan cara yang mudah dan murah adalah dengan peng es an kan tetapi
beberapa cara lain dapat dilakukan antara lain pendinginan dengan air garam yang
didinginkan.
E. Evaluasi Materi Pokok 3.
Lingkarilah jawaban yang benar menurut saudara
1 preparasi ikan adalah :
a. mencuci b. menyiangi c.penanganan ikan dari panen sampai siap
diolah.
2. Tujuan preparasi adalah untuk :
a.meningkatkan nilai jual,

b. menarik konsumen.

c. mempermudah

dan mempertahankan mutu.
3. Yang perlu diperhatikan pada saat preparasi adalah:
a. Identifikasi Jenis b. besarnya ruangan c. sarana yang digunakan
4. Rendemen dipengruhi oleh
a. preparasi b. konsumsi

c. identifikasi

5. Yang dimaksud dengan filet adalah:
a, Potongan melintang sejajar dengan tulang punggung.
b. Potonga melingkar dari ekor ke punggung
c. Potongan daging dengan membuang isi perut.
6. Split fish adalah:
a. ikan dibuang tulang rusuknya
b. Ikan dibelah
c. Daging ikan tanpa tulang
7. Peeling adalah
a. Menggosok bagian badan ikan
b. Memisahkan bagian yg tidak dikehendaki
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c. Memotong persegi panjang
8. Pendinginan yang baik menggunakan
a. es batu b. es campur

c. es curia

9. Suhu pendinginan selama penanganan adalah
a. 15 0C ; b.50C

c. 250C

10. RSW adalah cara pendinginan dengan
a. air laut ditambah air garam
b. Air laut yang direfrigerasi
c. Air yang didinginkan
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang materi penyuluhan
perikanan ini. Hitung jawaban anda yang benar, kemudian ngunakah rumus untuk
mengetahui tingkat pemahaman materi ini
Jawaban yang benar
Tingkat pemahaman = ----------------------------------X100%
Jumlah soal
Apabila tingkat pemahaman anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari
mencapai
91% s/d 100%

= Amat baik

81 % - 90.00%

= Baik

71% - 80,99 %

= Cukup

61% - 70,99 %

= Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81% keatas, (katagori “Baik”) , maka disarankan
mengulang materi.
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MATERI POKOK 4. ANEKA OLAHAN TENGGIRI

Setelah mempelajari materi ini, pelaku utama dan pelaku usaha memahami dan
dapat menjelaskan aneka olahan ikan tenggiri

A. Cara membuat coating atau pelapisan
1 Tepung predust (untuk 500 gr)
Bahan :
Terigu high gluten /protein tinggi 375 gr
Tepung jagung/pati jagung 125 gr
Campur kedua bahan tersebut hingga rata, gunakan sebagai
tepung predust,
bisa juga ditambahkan bawang penyedap rasa, bubuk bawang putih, kaldu ayam, dan
sebagainya sesuai selera.
2 Adonan tepung premik (untuk 500 gr)
Bahan:
Terigu high gluten 125 gr, Tepung jagung 75 gr, Baking soda 1 sdt
Telur ayam 75 gr,Air es/dingin 225 gr
Bumbu sesuai selera.
Bumbu tambahan penyedap, garam, merica bubuk, bawang putih bubuk, dan sebagainya
sesuai selera.
3 . Adonan breader flour (untuk 500 gr)
Bahan:
Terigu high gluten 450 gr
Tepung jagung 50 gr
Baking soda 1/2 sdt
Bumbu (bawang putih bubuk, mericahitam, dll) sesuai selera campur
semua bahan menjadi satu hinga rata dan gunakan untuk breader flour
4.Cara Membuat Adonan Premix
Tambahkan bumbu Campurkan bahan kering lalu masukan telur, aduk dengan mixer
kecepatan rendah, masukan sebagian air dingin, aduk dengan kecepatan rendah,
masukkan sebagian air, aduk dengan kecepatan tinggi. Matikan mixer aduk dengan
spatula hingga adonan rata, tidak ada sisa tepung, masukkan sisa air aduk dengan
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kecepatan tinggi. Pengadukan tidak boleh terlalu lama karena bisa membuat tingkat
lengket adonan berkurang.
Bila sudah tercampur semua segera hentikan pengadukan
pengadukan.
Pertahankan suhu adonan premix tetap dingin (0º-5ºC), bila suhu naik tingkat kelengketan
berkurang. Masukan adonan premix dulu dalam lemari es bila adonan nugget belum siap.
Penambahan dan pengurangan air dalam adonan premix akan mempengaruhi tebal
tipisnya lapisan.Gunakan penjepit, garpu, atau penyaring stainless stell saat mengambil
adonan didalam larutan adonanan premix.
B. Hal – hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Membuat Makanan
Beku
1. Suhu adonan
Suhu adonan harus dingin (dibawah 5 ºC). Suhu panas membuat protein rusak, bila daging
ikan kurang dingin sebaiknya masukan freezer beberapa saat disimpan dilemari es. Untuk
adonan sebaiknya menggunakan menggunakan es agar adonan tetap dingin. Suhu yang
dingin membantu juga saat mencetak atau membekukan makanan.
2. Suhu pengorengan
Untuk pre-fry suhu penggorengan harus diatas 180ºC atau penggorengan kelihatan
berasap. Minyak harus penuh biar kelihatan tercelup. Untuk penggorengan pasca beku
sebaiknya gunakan panas sedang yaitu suhu 170º-175ºC.
3. Suhu freezer
Suhu freezer yang bagus harus minus (-18 ºC). Bila suhu freezer lebih dari 0ºC, minta
teknisi untuk segera diperbaiki.makanan dapat dibekukan dengan menggunakan freezer
box atau freezer di lemari es. Selama proses pembekuan makanan, pintu freezer jangan
terlalu sering dibuka. Bila produk masih panas jangan dimasukkan freezer, tunggu hingga
dingin. Masukkan produk dalam kondisi panas disamping merusak mesin, freezer anda
juga dapat menghasilkan bunga es berlebihan dari pada makanan.
4. Teknik pembekuan
Agar hasil pembekuan sempurna, letakknan makanan pada baki/wadah satu
persatu.jangan saling menumpuk agar suhu dinginsampai pada tengah makanan karena
ini akan mempengaruhi daya simpan makanan. Biarkan 4-5 jam dalam freezer (sampai
makanan mengeras), bila makanan sudah beku, ambil lalu kemas dalam plastik dan tutup
rapat agar udara dingin tidak masuk. Kemasan plastik yang bocor/tidak rapat membuat
makanan kering sehingga mempengaruhi rasa makanan. Simpan kembali makanan yang
sudah dikemas di dalam freezer box. Sesekali periksa suhu freezer. Untuk makanan yang
lebih tebal atau lebih besar proses pembekuan perlu waktu lebih lama lagi.
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5. Cara membuat makanan beku
Makanan beku tidak perlu dicairkan. Ambil secukupnya sesuai kebutuhan lalu goreng
dalam wajan hingga matang. Rapatkan plastik wadah makanan, simpan makanan siap
saji dalam freezer box. Agar rasa lezat tidak berkurang sebaiknya jangan membekukan
ulang makanan yang sudah cair. Ambil sesuai kebutuhan. Untuk makanan yang sudah di
pre-fry agar praktis dapat dimasukan dengan menggunakan oven dan microwave.
6.Pemilihan bahan dan kebersihan
Pemilihan bahan merupakan titik kritis yang menentukan daya simpan makanan dan rasa
makanan beku. Pilih udang/cumi-cumi/ ikan yang masih segar dan burmutu bagus. Jagan
gunakan bahan yang sudah mengarah busuk, tengik atau rusak. Pembekuan tidak perlu
menggunakan bahan pengawet karena kebersihan selama pembuatan makanan prlu
diperhatikan. Cuci bahan sampai bersih dan peralatan yang dipakai jangan kotor.
C.Jenis Olahan Ikan Tenggiri
1. Nuget Tenggiri
Nuget tenggiri adalah olahan daging lumat ikan tenggiri yang
dicampur dengan bumbu – bumbu , dilapisi dengan tepung predust dan
adonan premix ,kemudian dibungkus dengan bread crum. Naget ikan
memiliki kelebihan karena tidak dijumpai lagi adanya duri dan hasil
olahannya menarik karena dilapisi dengan tepung.
1.1 Bahan
Ikan tenggiri giling halus 150 gr, Air es 2 sdm atau secukupnya.,Gula pasir 1sdt, Garam
1½ sdt, Tepung tapioka 100 gr,Bumbu penyedap secukupnya, Merica ½ sdt, Bawang
bombay iris halus 35 gr (separuh dari bawang utuh
1.2 Lapisan:
Tepung predust 100 gr, Adonan premix 300 gr, Tepung roti 500 gr
Minyak untuk mengoreng secukupnya
1.3 Cara Membuat
a. Ikan tenggiri dibersihkan sampai bersih, selanjutnya daging dipisahkan dari kulit dan
tulang dan di giling.Semua bahan dicampur sambil ditambahkan air sedikit demi
sedikit. diuleni secara rata sampai bisa dipulung.
b.
Adonan dicetak sesuai bentuk yang diinginkan misalnya bentuk bintang, lalu
digunlingkan ke dalam tepung produst sampai rata. Selanjutnya dimasukan dalam
adonan premix, diangkat lalu letakan diatas tepung roti, Tekan sedikit agar tepung roti
lengket, angkat dan rapikan.
c. Wajan dan minyak disiapkan dengan suhu 180º-190ºC , adonan \
digoreng selama 30 detik sampai berwarna kecoklatan, diangkat,
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ditiriskan dan didinginkan. Siapkan baki / loyang, susun nungget
satu persatu jangan sampai lengket satu sama lainnya. Masukkan
ke dalam freezer selama 4-5 jam, bila sudah beku kemas nugget
dalam plastic yang tertutup rapat. Nungget daging tenggiri bisa
disimpan selama 6-7 bulan dalam freezer.
d. Bila ingin memasak ulang, tidak perlu dicairkan dulu. Ambil
secukupnya untuk dimasak, sisanya dibungkus lagi dengan plastik
tertutup rapat. Goreng dalam minyak panas dengan suhu 170ºC.
Bisa juga dimasak dengan menggunakan oven atau microwave

Gambar: 15 Bahan Nuget

Gambar 16. Nuget tenggiri

2. Fish finger
Fish finger adalah makanan dengan bahan baku ikan tengiri, yang difilet, dipotong –
potong persegi panjang, dilapisi dengan predust dan premix terakhir dibalut dengan tepung
roti.
2.1. Bahan:
Daging ikan ikan tengiri 500 gr
Tepung terigu 50 gr
Gula pasir 1sdt
Garam 1 sdt
Putih telur 50 ml
Bumbu penyedap secukupnya
Bawang putih cincang, tumis 3 siung
Merica 1 sdt atau secukupnya
Air dingin/es serut 50 ml
Irisan daun bawang 2 batang
2.2 Lapisan:
Tepung predust 100 gr
Adonan tepung premix 300 gr
Tepung roti 500 gr
Minyak untuk mengoreng secukupnya
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2.3.Cara Membuat
a. Ikan yang masih segar di ambil, dibuang kepala, kulit serta durinya. Selanjutnya disisihkan
b. Aduk semua bahan dalam food processor sambil ditambahkan air es atau es serut sedikit
demi sedikit sampai adonan kalis. Proses pengadukan jangan terlalu lama karena adonan
akan panas dan merusak protein. Angkat lalu masukan irisan daun bawang. aduk dengan
spatula
c. Cetak adonan sepanjang-panjang sebesar jari tangan. Gulingkan dalam tepung produst
sampai rata.Masukkan dalam adonan premix, angkat lalu letakan diatas tepung roti, tutup
dengan tupung roti. Tekan sedikit agar tepung roti lengket, angkat dan rapi. Siapkan wajan
dan minyak dengan suhu 180º- 190ºC (wajan sedikit berasap). Goreng selama 30 detik
sampai berwarna kecoklatan, angkat, tiriskan dan didinginkan.
d. Siapkan baki/loyang, susun fish finger satu persatu jangan sampai lengket satu sama
lainnya. Masukkan kedalam freezer selama 4-5 jam, bila sudah beku kemas nugget dalam
plastik yang tertutup rapat. Nungget udang bisa disimpan selama 6-7 bulan dalam freezer.
Bila ingin memasak ulang, tidak perlu dicairkan dulu. Ambil secukupnya untuk dimasak,
sisanya dibungkus lagi dengan plastik tertutup rapat. Goreng dalam minyak panas dengan
suhu 170ºC. Bisa juga dimasak dengan menggunakan oven atau microwave.

Gambar 17. Fish Finger

3. Pop Fish Tenggiri
Pop Fish adalah makanan dengan bahan baku ikan tengiri, yang difilet, dipotong –
potong dadu, dilapisi dengan predust dan premix terakhir dibalut dengan tepung roti
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3.1 Bahan
Daging ikan tenggiri tanpa kulit dan tulang 500 gr
Gula pasir ½ sdt
Garam 2 sdt
Merica 1 sdt
Bumbu penyedap secukupnya
Jahe bubuk ¼ sdt
Peterseli cincang ½ sdm
3.2 Lapisan:
Tepung predust 100 gr
Adonan tepung premix 400 gr
Tepung roti 500 gr
Bawang putih dihaluskan 3 siung, campurkan diadonan tepung
premix.
3.3 Cara Membuat
a. Potong daging ikan tenggiri kecil-kecil seperti dadu campurkan
bumbu-bumbu gula, bumbu penyedap, jahe, merica, dan
peterseli, rendam selama 30 menit dikulkas sampai bumbu
meresap.
b.

c.

Gulingkan dalam tepung predust sampai rata. Masukkan dalam
adonan premix, angkat satu persatu dengan supit atau saringan
lalu letakan diatas tepung roti, tutup dengan tupung
sedikit agar tepung roti lengket, angkat dan rapi.

roti.

Tekan

Tata pop fish diatas baki/loyang, satu persatu jangan sampai
lengket satu sama lainnya. Masukkan kedalam frezzer selama 4-5
jam,Kemas dalam plastik yang tertutup rapat. Simpan kembali
d dalam freezer, Pop fish bisa disimpan selama 6-7 bulan dalam
freezer.

d.

Bila ingin digoreng, panaskan minyak goreng dalam suhu 170ºC,
tinggal goreng selama 4-5 menit sampai berwarna kuning
kecoklatan. Sajikan sebagai cemilan.

4. Crispy breaded roll
Makanan camilan yang terbuat dari lumatan daging dibentuk pipih, dilapisis tepung
predust dan premix , diisi dengan adonan isi selanjutnya digulung , lalu digoreng.
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4.1 Bahan
Daging ikan tenggiri 500 gr
Tepung tapioka 50 gr
Gula 1sdt
Garam 1 sdt
Bumbu penyedap secukupnya
Bawang putih cincang, 3 siung
Merica 1 sdt atau secukupnya
Air dingin/es serut 50 ml
Mentega putih 20 gr
Minyak wijen 1 sdm
4.2 Untuk isi tengah
Campur dan aduk jadi satu
Wortel, potong kotak kecil 50 gr
Jagung manis beku/kaleng 50 gr
Bean pea beku/kaleng 50 gr
Seledri diranjang halus 25 gr
4.3 Lapisan:
Tepung predust 100 gr
Adonan tepung premix 300 gr
Tepung roti 500 gr
Minyak untuk mengoreng secukupnya
4.4 Cara Membuat
A .Ambil ikan yang masih segar, buang kepala, kulit serta durinya.
Sisihkan daging ikan.
b. Aduk semua bahan dalam food processor sambil ditambahkan air
es atau es serut sedikit demi sedikit sampai adonan kalis.
c.Cetak adonan berbentuk bola.tekan-tekan dengan tangan agar
tipis merata. Taruh satu sendok bahan untuk isi tengah. Gulung
dan rapikan bagian ujungnya.Gulingkan dalam tepung produst
sampai rataMasukkan dalam adonan premix, angkat lalu letakan
diatas tepung roti, tutup dengan tepung roti. Tekan sedikit agar
tepung roti lengket, angkat dan rapi selanjutnya digulung.
d. Siapakan wajan dan minyak dengan suhu 180º-190ºC (wajan sedikit
berasap). Goreng selama 30 detik sampai berwarna kecoklatan,
angkat, tiriskan dan didinginkan.Siapkan baki/loyang, susun fish roll satu persatu jangan
sampai lengket satu sama lainnya. Masukkan kedalam frezzer selama 4-5 jam, bila sudah
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beku kemas nugget dalam plastik yang tertutup rapat. bisa disimpan selama 6-7 bulan dalam
freezer.Bila ingin memasak ulang, tidak perlu dicairkan dulu. Ambil secukupnya untuk
dimasak, sisanya dibungkus lagi dengan plastik tertutup rapat. Goreng dalam minyak panas
dengan suhu 170ºC. Bisa juga dimasak dengan menggunakan oven atau microwave.
5. Sesame braded scrombe
Sesama Breaded Scombre adalah makanan jajanan dari ikan ternggiri yang dipotong
tipis diberi bumbu dan air perasan jeruk, selanjutnya di lapisi dengan pelamis predust dan
premix lalu digoreng, Untuk menambah cita rasa ke dalam tepung roti di tambahkan minyak
wijen
5.1 Bahan
Fillet ternggiri 500 gr
Garam 1 sdt
Merica 1 sdt
Bumbu penyedap secukupnya
Jeruk nipis secukupnya ambila airnya
5.2 Lapisan:
Tepung predust 100 gr
Adonan tepung premix 400 gr
Tepung roti 500 gr
Wijen 200 gr campur dengan tepung roti
Bawang putih dihaluskan 3 siung, campurkan diadonan tepung premix.

5.3 Cara Membuat
a.Potong fillet tenggiri agak serong, jangan terlalu besar agar cepat beku saat
pembekuan. Seberat 20-30 gr agak pipih. Beri air jeruk nipis, sisihkan. Masukkan
bumbu, aduk rata. Biarkan dalam lemari es selama 30-60 menit.
b.Gulingkan dalam tepung produst sampai rata. Masukkan dalam adonan premix, lalu
lapisi dengan tepung roti yang sudah dicampur dengan wijen sampai merata.
c. Tata breaded fish diatas baki/loyang, satu persatu jangan sampai lengket satu sama
lainnya. Masukkan kedalam freezer selama 4-5 jam,Kemas dalam plastik yang tertutup
rapat. Simpan kembali didalam freezer, kakap tepung roti bisa disimpan selama 6-7
bulan dalam freezer.Bila ingin dimasak, panaskan minyak goreng dalam suhu 170ºC,
tinggal goreng selama 4-5 menit sampai berwarna kuning kecoklatan. Sajikan dengan
kentang goreng dan saus favorit keluarga..
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Gambar 18 : Sesame Breaded Seafood
6. Seafood croquete
Seafood croquete adalah makanan camilan yang terdiri dari lumatan kentang yang
dikukus dicampur dengan potongan cumi dan ikan tenggiri, ditambah dengan bumbu bumbu
dan sayuran dipulung, selanjutnya dilapoisi pelapis dan digoreng.
6.1 Bahan
Kentang, kukus, haluskan 500 gr
Udang 100 gr
Cumi-cumi 100 gr
Ikan tenggiri , potong kecil 100 gr
Garam 1 sdt
Gula 1 sdt
Merica ½ sdt
Bumbu penyedap secukupnya
Wortel, potong kecil 100 gr
Kacang polong frozen 100 gr
Seledri 2 batang
Bawang putih 3 siung
Putih telur 1 butir
6.2 Lapisan:
Tepung predust 100 gr
Adonan tepung premix 400 gr
Tepung roti 500 gr
6.3 Cara Membuat
a. Campurkan sedikit garam pada kentang kukus yang sudah dihaluskan. Campurkan
bahan udang, cumi,dan ikan serta sayur dan bumbu jadi satu.
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b. Pulungi adonan kentang dan masukan campuran udang, sayur.bentuk agak lonjong
pipih.Gulingkan dalam tepung produst sampai rata. Masukkan dalam adonan premix,
lalu lapisi dengan tepung roti sampai merata.
c. Tata kroket diatas baki/loyang, satu persatu jangan sampai lengket satu sama
lainnya. Masukkan/bekukan kedalam freezer selama 6-7 jam,Kemas dalam plastik
yang tertutup rapat. Simpan kembali di dalam freezer, seafood croquete bisa disimpan
selama 6 bulan dalam freezer.Bila ingin dimasak, panaskan minyak goreng dalam
suhu 170ºC, tinggal goreng selama 6-7 menit sampai berwarna kuning kecoklatan.
Sajikan dengan kentang goreng dan saus favorit keluarga..

Gambar : 19. Seafood Croquete
7. Seafood vegetable cake
Seafood vegetable cake adalah makanan camilan yang terdiri dari bahan ikan dan
sayuran yang ditambah saut asam manis , ditambah dengan bumbu bumbu dan telur,
dibentuk bulat lonjong dilapisi dengan pelapis dan digoreng.
7.1 Bahan
udang kecil, kupas bersih 200 gr
Ikan, dihaluskan 300 gr
Garam 1 sdt
Gula 1 sdt
Merica ½ sdt
Bumbu penyedap secukupnya
Wortel, potong kecil 100 gr
Kacang polong frozen 100 gr
Jagung manis frozen 100 gr
Jamur sitake, potong kecil 50 gr
Seledri, iris 2 batang
Bawang putih 3 siung
Daun bawang, iris halus 2 batang
Bawang bombai, iris halus 1 buah
Saus asam manis 50 gr
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7.2 Lapisan:
Tepung predust 100 gr
Adonan tepung premix 400 gr
Tepung roti 500 gr
Bawang putih dihaluskan 3 siung, campurkan diadonan tepung premix.
7.3 Cara Membuat
a. Cairkan jagung, kacang polong dan wortel beku. Masak jamur sitake potong kecilkecil. Kemudian campurkan ikan yang sudah dicacah halus tersebut dengan semua
bahan. Aduk sampai rata. Pulungi adonan dan bentuk agak lonjong pipih.
b. Gulingkan dalam tepung produst sampai rata. Masukkan dalam adonan premix, lalu
lapisi dengan tepung roti sampai merata.Tata diatas baki/loyang, satu persatu jangan sampai
lengket satu sama lainnya. Masukkan/bekukan kedalam freezer selama 4-5 jam,Kemas
dalam plastik yang tertutup rapat. Simpan kembali didalam freezer seafood croquete bisa
disimpan selama 6 bulan dalam freezer.Bila ingin dimasak, panaskan minyak goreng dalam
suhu 170ºC, tinggal goreng selama 6-7 menit sampai berwarna kuning kecoklatan. Sajikan
dengan kentang goreng dan saus favorit keluarga.

Gambar 20 Seafood Vegetable cake

8. Bakso Ikan Tenggiri
Bakso ikan merupakan makanan yang sangat popular di Indonesia.Berbentuk bulat
,teksturnya halus dan proteinnya tinggi. Pada umumnya bakso dikonsumsi berupa sup dan
dicampur dengan bahan tambahan lain .
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Gambar 21 Bakso ikan
8.1 Bahan
Ikan Tenggiri 200 g
Tepung Tapioka 2 – 3 sdm
Garan secukupnya
1 putih telur
8.2 Cara Membuat
a.Ikan dibersihkan dari sisik dan tulang dan bagian ,ain yang tidak
dikehendaki, selanjutnya ikan dicuci sampai bersih

Gambar 22: Cara Pencucian
b.Ikan selanjutnya dilumatkan hingga halus dengan menggunakan
Gilingan daging,
c. Lumatan daging di haluskan kembali dengan menggunakan mixer
Sambil ditambahkan sedikit demi seikit garam dan bumbu bumbu.
Daging ikan dijaga suhunya kira kira 5◦C, dengan member es sedikit
demi sedikit ( 5% dari berat ikan)
d. Selanjutnya ditambah dengan tepung tapioca sedikit demi sedikit dan
Di cetak sesuai dengan keinginan
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Gambar 23: Pengadonan bakso

Gambar 24 : pencetakan bakso

Pada saat pencetakan bakso suhu air penampungan kira kira 40◦C, agar bakso tidak
pecah – pecah.
e. Tahapan selanjutnya perebusan perebusan dilakukan bertahap, awal
perebusan suhu 60 ◦C, selanjutnya 80 ◦C, Bakso dinyatakan sudah ma
sak apabila bakso mengapung. Atau kurang lebih 15 menit

Gambar 25: Perebusan Bakso
6, Pengemasan bakso dan disimpan pada suhu dingin

Gambar 26 Pengemasan Bakso
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9. Krupuk Ikan
Krupuk adalah makanan ringan (snack food) yang bersifat kering, renyah dan
kandungan lemaknya tinggi. Renyah adalah keras tapi mudah patah.Sifat renyah pada
krupuk akan hilang pada saat krupuk menyerap air.

9.1 Bahan
Ikan Tenggiri tanpa tulang 500 g
Tepung Tapioka 500 g
Telur bebek 2 butir
Gula secukupnya
Garam secukupnya
Minyak goring secukupnya
Air 100 cc
9.2 Cara Pembuatan
1..Ikan dibersihkan dari sisik dan tulang dan bagian ,ain yang tidak
dikehendaki, selanjutnya ikan dicuci sampai bersih
2. Ikan selanjutnya dikukus dan dihaluskan
3. Campurkan tepung bumbu bumbu lain sedikit demi sedikit diuleni
hingga kalis. Dibungkus dengan daun atau kemasan lainnya
4. Dicetak sesuai dengan selera dan dikukus hingga matang.
pengukusan dilakukan sampai 3 – 4 jam
5. Setelah dingin, krupuk diiris tipis tipis , dan dijemur sampai kering
6. Pengemasan dilakukan setelah krupuk benar - benar kering.

Gambar 27 Krupuk ikan
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10. Empek empek
10.1 . Bahan
500 g ikan tenggiri filet
450 ml air es
25 gr garam
10 gr penyedap rasa
300 gr sagu tani dan
400 gr sagu tani untuk tambahan
10.2 Saos
400 g gula merah
500 ml air
25 g asam jawa
2 sd kecap mani

Gambar 28. Bumbu - Bumbu
10.3 Bumbu yang dihaluskan
100 g bawang putih
10 gr cabai rawit merah
20 gr cabai merah keriting
20 gr garam
Pelengkap
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Sooun
Mentimun
Udang kering sangria halus

Gambar : 29 Udang ebi

Gambar 30 Mentimun

10.4 Cara membuatnya
a.Ikan filet tenggiri dan air es dicampur dan dikocok dengan mixer
Hingga rata dan lembut, selanjutnya ditambah garam, penyedap
rasa dan air Es dan dikocok sampai rata.
b.Setelah rata, masukkan sedikit demi sedikit tepung sagu hingga
Adonan dapat dipulung,
c. Adonan yang sudah dibentuk, direbus dalam air mendidih hingga
Masak dengan cirri adonan sudah mengapung.
d. Untuk penyajian empek empek digoreng hingga kuning kecoklatan
Untuk penyajian empek empek ditambah dengan mentimun dan
soun

Gambar 31 Pencetakan

Gambar 32 Perebusan
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Adaan

Kapal selam

Lenggang

Tahu

Keriting

empek empek kulit

Lenjer
Gambar. 31 Jenis empek - empek
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D Latihan
1. Potongan olahan fish pop ber bentuk persegi panjang?
2. Apakah proses pembuatan fish pop sama dengan fish finger?
3. Apakah Tepung predust adalah campuran protein dan tepung
jagung
4. Berapa lama setelah adonan dicetak disimpan di dalam freezer
5. Sebutkan 2 bahan untuk melapis Nuget
6. Apakah suhu adonan premix harus selalu dingin
7. Minyak apa yang digunakan untuk adonan isi
8 Berapa perbandingan antara ikan dan tepung tapioca
9 Sebutkan komposisi adonan pelapis
10 Berapa perbandingan antara cumi dan ikan tenggiri

E. Rangkuman
Pada materi penyuluhan perikanan kali ini disajikan makanan berbasis ikan tenggiri kan
tenggiri mempunyai tekstur yang lembut, untuk dijadikan bahan baku olahan, daging cukup
dilumatkan saja. Bahan baku ikan tenggiri ini cocok untuk produk deversifikasi olahan seperti
nugget, crouquete, empek empek dan lain sebagainya.Untuk pembuatan makanan seperti
nugget diperlukan pelapis yang terdiri dari tepung premix , tepung predust dan breaded
crumb. Breaded crumb merupakan roti tawar yang dikeringkan, selanjutnya diparut.
F. Evaluasi Materi Pokok 4
1. Empek empek adalah makanan khas daerah………………
2. Saus yang digunakan adalah campuran antara gula dan …………..
Yang menyebabkan rasa asam.
3 Tanda bahwa bakso sudah masak adalah……………….
4. Daya awet makanan yang disimpan dalam freezer adalah …..
5. Jagung dan sagu merupakan bahan campuran predust….
6 .Mata ikan yang masih segar menunjukkan warna…..
7. Bahan baku crouquete adalah …………….selain ikan
8.Suhu penggorengan ulangan untuk makanan beku adalah………..
9.Perbandingan antara tepung tapioka dan ikan untuk bakso adalah;;;;;;;;;
10 Untuk mengadon premix digunakan ……………
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2.5 Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang materi penyuluhan
perikanan ini. Hitung jawaban anda yang benar, kemudian ngunakah rumus untuk
mengetahui tingkat pemahaman materi ini
Jawaban yang benar
Tingkat pemahaman = ----------------------------------X100%
Jumlah soal

Apabila tingkat pemahaman anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai
91% s/d 100%

= Amat baik

81 % - 90.00%

= Baik

71% - 80,99 %

= Cukup

61% - 70,99 %

= Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81% keatas, (katagori “Baik”) , maka disarankan
mengulang materi.
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MATERI POKOK 5 PENANGANAN PASCA OLAHAN

Setelah mempelajari materi ini, pelaku utama dan pelaku usaha memahami dan
dapat menjelaskan penanganan pasca olahan dan penyimpanan
A. Penganganan Pasca Olahan
Penurunan atau kerusakan olahan ikan tengiri yang relatif mudah dicegah.
Aktivitas perusakan oleh mikroorganisme pada bahan makanan biasanya terjadi selama
penyimpanan, baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Penyebabnya antara lain
terkait dengan penanganan setelah pengolahan (pasca olahan), seperti pengemasn dan
penyimpanan hasil olahan.
1 Pengemasan
Untuk dapat mendukung mutu olahan hingga optimal, diperlukan kemasan yang
baik. Tujuannya adalah agar mutu produk yang sampai ke tangan konsumen tidak
mengalami penurunan kwalitas atau mengalami kerusakan. Kemasan yang baik
digunakan adalah yang relatif kuat, tidak mudah rusak atau terbuka, bahkan bila
memungkinkanberupa kemasan vaccum sehingga udara dari luar tidak dapat masuk.
Oleh karena produk olahan tengiri termasuk bahan pangan yang mudah rusak atau
busuk, sebagai upaya penanganan yang paling penting adalah harus mengurangi
kontaminasi dengan mikroorganisme sekecil mungkin.
Bahan pangan, yang yang masih segar atau yang sudah diolah, biasanya setelah
berapa lama disimpan akan sering mengalami perubahan atau mengalami kerusakan.
Penyebab kerusakan bahan makanan, terjadi karena dua hal yaitu secara alamiah sudah
ada didalam produk (tidak dapat dicegah dengan hanya pengemasan saja) dan yang
tergantung dari lingkungan sekitar (masih memungkinkan dicegah dengan pengemasan)
Kerusakan yang terjadi pada olahan makanan sering disebabkan pengaruh keadaan dari
luar bahan pangan. Oleh karena itu, kemasan menjadi faktor penunjang yang sangat
penting untuk menjaga ketahananya karena pada dasarnya pengemasan digunakan
untuk membatasi atau mengurangi terkontaminasinya bahan pangan dari lingkungan
sekitarnya. Selain itu pengemasn juga berfungsi dalam menunda waktu terjadinya
penurunan mutu atau kerusakan.
Kemasan yang digunakan dalam memberikan kondisi perlindungan makanan
olahan agar tidak rusak atau terkontaminasi lingkungan sekitarnya harus memperhatikan
beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :
1. Bisa mempertahankan produk agar bersih dan memberikan perlidungan terhadap
kotoran dan bahan pencemar.
2. Memberikan perlindungan pada bahan pangan terhadap kerusakan fisik, air,
oksigen dan sinar/panas.
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3. Efisien dan ekonomis dalam proses pengepakan, yaitu selama pemasukan bahan
pangan kedalam kemasan.
4. Mudah dalam membawa, mengangkut, membuka, memanfaatkan, dan mengolah
lebih lanjut bahan pangan tersrbut
5. Memberikan keterangan, pengenalan daya tarik, dan memberikan representatif
terhadap penjualan, bahan pangan, yang ada didalamnya serta sebagai wahana
promosi.
Kemasan dari bahan plastik bersifat fleksibel karena mempunyai ketahanan terhadap sifat
asam, basa, lemak, minyak atau pelarut organik dan memiliki daya tembus yang cukup
baik terhadap nitrogen, oksigen, belerang, dioksida serta uap air. Penembusan gas dan
uap air sangat dekat hubungannya dengan sifat cepat busuk bahan pangan dari produk
perikanan yang dipengaruhi oleh keberadaan mikroorganisme. Kadar air yang
diperbolehkan adalah ketika produk-produk yang dikemas berada pada kondisi masih
layak jual sesudah suatu waktu peralihan. Hal ini ditentukan pada saat cuaca baik.
Pengemasan yang baik dapat mencegah penularan bahan pangan oleh
organisme-organisme yang berbahaya bagi kesehatan. Bahan pangemas juga harus
memenuhi standar yang telah ditentukan bagi kesehatan dan keamanan konsumen
bahan pangan. Sebagai contoh pengemasan olahan ikan tengiri bisa dilakukan dengan
dua cara yaitu pengemasan biasa dan pengemasan vaccum. Pada pengemasan biasa
produk diletakana diatas kertas roti dan karton, kemudian

dimasukan kedalam kantong plastik. Sedangkan pada pengemasan vaccum olahan
diletakan diatas kertas dan karton kemudian diamasukan kedalam palastik nilon atau
polyamida dan dihampaudarakan dengan mesin vaccum, untuk membuang udara
sebanyak mungkin, biasanya setelah proses tersebut olahan mengalami penyusutan
bobot sekitar 10%

Gambar 32. Kemasan Nuget Ikan
2 Penyimpanan
Pengemasan yang baik belum tentu menjamin produk olahan tengiri tidak
mengalami penurunan mutu. Oleh karena itu, harus didukung oleh penyimpanan yang
baik.
Berikut adalah hal-hal yang dapat menurunkan kwalitas produk olahan tengiri terkait
dengan penyimpanan.
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1. Suhu penyimpanana yang tidak tepat.
2. Waktu penyimpanan yang relatif lama
3. Berbagai bahan panagn dicampur dengan penyimpanan sehingga terjadi
kontaminasi
4. Sanitasi yang tidak memadai
5. Area dan ventelasi penyimpanan yang kurang tepat atau tidak sesuai.
Sebagai upaya menjaga kwalitas produk olahan tengiri agar tetap baik sebelum
dipasarkan dibutuhkan tempat penyimpanan yang bersifat sementara. Fungsi
penyimpanan produk diantaranya supaya stok olahan tengiri dipasarkan atau tempat
penjual tidak sampai kehabisan atau kekurangan produk. Apabila terjadi lonjakan
permintaan dari pasar atau pembeli dapat tetap terlayani dengan baik atau tidak
kekurangan produk. Ketersediaan suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar
bentuk merupakan pelayanan terhadap pelanggan atau konsumen.
C. Latihan
1. Apa gunanya pengemasan untuk produk olahan
2. Apakah pengemasan juga dapat melindungi bahan pangan terhadap
Kerusakan fisik
3. Penyebab kerusakan disebabkan dua hal sebutkan
4. Apakah bahan yang kurang segar dapat diolah dan menghasilkan
Mutu olahan yang baik?
5. Apakah pengemasan yang baik dapat mencegah penularan bahan
Pangan oleh mikro organisme?
6. Ada dua cara pengemasan sebutkan
7. Berapa persen olahan akan susut setelah dikemas vakum?
8. Apakah suhu penyimpanan yang tidak tepat dapat menurunkan mutu
Bahan pangan
9 Pada suhu berapa sebaiknya bahan pangan disimpan?
10. Apakah lingkungan yang kotor dapat mempengaruhi penyimpanan
D. Rangkuman
Penurunan atau kerusakan olahan ikan tengiri yang relatif mudah dicegah.Untuk
menjaga kwalitas mutu bahan olahan, diperlukan penanganan lanjutan yaitu pengemasan
dan penyimpanan. Pengemasan yang memenuhi persyaratan dapat mempertahankan
kwalitas bahan pangan. Kerusakan yang terjadi pada olahan makanan sering disebabkan
pengaruh keadaan dari luar bahan pangan. Oleh karena itu pengemasan merupakan factor
penunjang. Disamping pengemasan untuk mempertahan mutu olahan, penyimpanan juga
berpengaruh terhadap penurunan mutu olahan makanan. Untuk mendapatkan hasil yang
maksimal, makan harus memperhatikan pengemasan yang sesuai dan penyimpanan yang
benar.
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E.Evaluasi Materi Pokok 5
1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusakan adalah……..
2 Fungsi pengemasan adalah……………………..
3. Jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas produk umumnya
……………………
4.Mudah dalam membawa dan……………………adalah juga fungsi
pengemasan
5.Suhu penyimpanan yang tepat adalah………………….
6. Sehingga daya tahan makanan bisa bertahan …………….
7 ................. dan ……………. Adalah cara pengemasan
8.Pengemasan dapat mencegah penularan…………..
9. Untuk mengenal sifat bahan ,tgl kedaluwarsa produk dari…………
10.Penyebab kerusakan ada dua cara………………dan……………..
F.Umpan balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang materi penyuluhan
perikanan ini. Hitung jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus untuk mengetahui
tingkat pemahaman materi ini,
Jawaban yang benar
Tingkat pemahaman =

---------------------------------- X100%
Jumlah soal

Apabila tingkat pemahaman anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai
91% s/d 100%

= Amat baik

81 % - 90.00%

= Baik
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71% - 80,99 %
61% - 70,99 %

= Cukup
= Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % keatas, (katagori “BaiK)
KUNCI JAWABAN EVALUASI
1. Materi Pokok 1
1) B
2) S
6) S
7) B

3) B
8) S

4) B
9) B

5) S
10) S

2. Materi Pokok 2
1) Scomberomorus
2) Omega 3
4) Retina mata dan Otak 5) Menurun
7) Cemerlang
8) Plankton laut
10) 3g

3) Vitamin
6) busuk
9) Asam amino

3. Materi Pokok 3
1) c
6) b

2) c
7) b

4.Materi Pokok 4
1) Pelembang
4) 6 – 7 bln
7) kentang
10) Spatula

3) a
8 )a

2) Asam
5) Betul
8) 1700C

4) a
9) b

5) a
10) b

3) Mengapung
6) merah cemerlang
9) 10 %

5.Materi Pokok 5
1) Adanya mikroorganisme
2) Melindungi Kerusakan dari luar
3) Plastik Jenis PE
4) Manarik
5) < 00C
6) 6 -7 bulan
7) Natural dan Vakum
8) Mikroorganisme dari luar
9) Label
10) Dari bahan baku dan dari luar
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PENUTUP
Luas laut yang dimiliki, Indonesia baru bisa memanfaatkan sebagian kecilnya saja.
Laut bagaikan sebuah kotak harta karun yang terkunci rapat, ilmu pengetahuan adalah kunci
untuk membuka harta karun itu. Pengetahuan itu akan menciptakan rasa memiliki (sense of
belonging) yang tinggi dan motivasi kuat untuk memanfaatkan. Salah satu komoditas
perikanan laut yang perlu diketahui dan dimanfaatkan potensinya adalah ssikan tenggiri.
Ikan tenggiri mempunyai morfologi tubuh yang cukup unik. Di bagian samping
tubuhnya terdapat garis lateral yang memanjang dari insang hingga akhir sirip dorsal kedua,
sedangkan pada punggungnya terdapat warna biru kehijauan. Garis pada bagian samping
menjadi ciri khas ikan tenggiri yang berbeda dengan ikan sejenis
Di beberapa negara,
ikan tenggiri menjadi komoditas perikanan laut yang paling utama karena memiliki nilai
komersial tinggi
Penyebaran spesies ini mencakup seluruh wilayah Pasifik Barat dari Afrika Utara dan
laut merah sampai ke perairan Indonesia,Australia, Fiji ke utara sampai ke perairan china
dan Jepang.Potensi penyebaran ikan tenggiri di Indoneia hampir di seluruh perairan
Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara,Kalimantan Sulawesi,Maluku dan Irian.
Iklim yang
paling cocok untuk ikan tenggiri adalah iklim tropis.Semua jenis ikan pelagis mempunyai
persamaan yang umum yaitu mempunyai kandungan lemak yang tinggi.Komposisi lemak
yang unik dari ikan pelagis untuk di konsumsi yaitu nutrisi esensial. Dari hasil penelitian
menunjukkan, bahwa orang eskimo dan masyarakat Jepang menunjukkan bahwa orang
yang makan ikannya banyak , jarang ditemukan penyakit koroner.
Ikan tenggiri ternyata mengandung asam lemak tak jenuh omega 3. Asam lemak
tak jenuh sangat penting bagi pertumbuhan normal tubuh karena asam lemak esensial tidak
dapat dibentuk di dalam tubuh, dan harus dipenuhi dari diet. Beberapa ikan hasil laut yang
hidup diperairan dalam yang memiliki tingkat aktifitas tinggi, mengkonsumsi plankton laut
akan menghasilkan daging dengan kandungan Omega 3.
Untuk melakukan kegiatan pengolahan, wajib dilakukan prepares Preparasi
merupakan suatu kegiatan penanganan ikan setelah dipanen dan dt tangkap sehingga
siap untuk diolah. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam proses preparasi adalah
bagaimana cara mematikan ikan, penyiangan, pembentukan, pencucian sampai
produk yang siap dikonsumsi. Preparasi bertujuan untuk mempermudah dalam
pengolahan, mempertahankan mutu, memperbaiki penampakan (ukuran dan bentuk),
dan untuk mengetahui rendemen dari bagian yang diambil.
Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta ketrampilan salah satu
cara adalah dengan penyuluhan materi perikanan Pengolahan hasil perikanan mempunyai
tujuan untuk lebih mendekatkan produk perikanan kepada konsumen, sehingga bisa
dijadikan salah satu strategi pemasaran. Umumnya ikan yang telah diolah lebih disukai
konsumen karena lebih mudah dan praktis untuk dikonsumsi atau dimasak. Melalui produk
produk olahan ikan.diharapkan konsumen menjadi familiar dengan produksi perikanan. Pada
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materi penyuluhan perikanan kali ini disajikan makanan berbasis ikan tenggiri khususnya
produk olahannya dengan keterbatasan materi ini , semoga bermanfaat dan menambah
wawasan.
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