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BAB 1. PRAKATA

Alhamdullilahirabilalamin puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat 
Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan Rahmat dam Hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Sebagai hasil karya, 
buku dengan judul: “Udang Rebon Is The Best, Potensi Sebagai Bahan 
Baku Produk Olahan Bergizi” topik ini dipilih karena udang rebon yang 
selama ini sering dikategorikan sebagai udang yang harganya jauh lebih 
murah dan hasil pengolahannya baru sebatas sebagai bahan baku terasi 
dan olahan kering. Namun dari nilai gizinya, udang rebon tidak kalah dari 
jenis udang lain. Menurut Suparmi (2020), keunggulan dari udang rebon 
adalah kandungan kalsiumnya yang tinggi, dalam 100 g udang rebon segar 
mengandung 757 mg kalsium dan 2.306 mg kalsium pada 100 g udang 
rebon yang sudah dikeringkan. Mengonsumsi udang rebon sangat baik untuk 
mencegah osteoporosis. Satu-satunya jenis pangan dengan rasio seperti itu 
adalah air susu ibu (ASI).

Udang rebon adalah produk yang mudah rusak karena adanya degradasi 
enzimatik mikroorganisme sehingga terjadinya penurunan mutu yang 
menyebabkan tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan penanganan berupa pengawetan dan pengolahan yang 
akan meningkatkan nilai ekonomis dari udang rebon.

Dalam buku ini, dipilih topik-topik yang saling berkaitan 
sehingga didapatkan suatu sumbangan dibidang Teknologi Pengolahan 
Hasil Perikanan. Tujuan dari buku ini adalah agar pengguna yang 
membutuhkan dapat mengetahui, mempelajari, memahami, mengerti, serta 
mengimplementasikanya tentang manfaat dan produk olahan berbahan 
dasar udang rebon. Sumber buku ini berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan di UNRI maupun di luar UNRI. Penelitian-penelitian tersebut 
didanai oleh program Hibah DRPM dan DIPA Universitas Riau.
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BAB 1. I. PENDAHULUAN

1.1 Mengenal Udang Rebon
Hasil perikanan adalah bahan pangan yang 

mudah mengalami pembusukan atau kerusakan 
setelah ditangkap atau dipanen dari wilayah 
tempat hidupnya sekitar 7–8 jam. Oleh sebab itu, 
perlu dilakukan penanganan produk perikanan 
sedini mungkin agar produk hasil perikanan dapat 
diterima oleh konsumen dalam keadaan segar dan 
mutu tetap terjamin. Pengambangan teknologi 
dalam bidang pengolahan hasil-hasil perikanan 
adalah suatu langkah yang paling logis dalam us 
aha memajukan aktivitas-aktivitas perikanan. 
Selain itu, akan memperluas lagi penggunaan ikan 
oleh masyarkat sebagai sumber utama protein.

Produk perikanan yang dimaksud adalah 
mencakup jenis ikan, udang, kepiting, kerang, 
cumi-cumi, dan sebagainya. Secara umum, 
hasil perikanan dapat digunakan sebagai bahan 
makananan, obat-obatan, komestik, pakan 
ternak, dan lainnya. Kandungan kimia, ukuran 
dan nilai gizi dari hasil perikanan tergantung 
dari jenis, umur kelamin, tingkat kematangan, 
serta kondisi lingkungan hidupnya. Ada beberapa 
kelebihan yang dimiliki dari hasil perikanan jika 
kita dapat memanfaatkan sumberdaya alam ini 
jika dibandingkan dengan produk hewani lainnya 
adalah sebagai berikut:
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1. Memiliki kandungan protein yang tinggi, yakni sekitar 20% dalam 
tubuh hasil perikanan tersusun dari jenis asam amino esensial yang sangat 
dibutuhkan oleh tubuh manusia.

2. Pada produk perikanan mengandung jenis asam lemak tak jenuh dengan 
kadar kolesterol yang sangat rendah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.

3. Pada produk perikanan mudah dicerna oleh tubuh karena memiliki 
sedikit tendon (tenunan pengikat).

4. Produk perikanan mengandung sejumlah mineral, antara lain Kalium, 
Khlorida, Posfor, Sulfur, Magnesium, Kalsium, Besi, Seng, Tembaga dan 
Iodium, serta mengandung sejumlah vitamin, yaitu vitamin A dan D 
dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan metabolisme tubuh manusia.

Perlakukan pengolahan memiliki beberapa kelebihan, misalnya 
memperpanjang masa simpan, memperluas variasi makanan yang dapat 
dihasilkan, memenuhi selera konsumen yang bukan berasal dari daerah 
produksi sesuatu jenis ikan dan juga menyediakan peluang usaha baru. Terdapat 
banyak produk makanan olahan yang dapat mengunakan daging ikan dan 
udang sebagai bahan baku utamanya. Pada kondisi saat ini, pengolahan dari 
hasil perikanan yang berasal dari bahan baku ikan dan udang bersifat masih 
menggunakan teknologi sederhana dan diproduksi dalam skala kecil dalam 
setiap produksinya sehingga membutuhkan waktu yang berulang-ulang 
dalam peningkatan produksi. Kondisi ini sangat menyita waktu produksi dan 
proses pemasaran menjadi sangat terbatas.

Seiring dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengolahan 
hasil perikanan juga semakin berkembang, tidak saja pada proses pengolahan 
yang ada, tetapi sudah disesuaikan dengan keinginan dan selera konsumen. 
Berikut beberapa jenis pengolahan pangan berbasis produk perikanan, yaitu 
kerupuk ikan/udang, amplang udang, abon ikan, bakso ikan, nugget ikan, 
sosis ikan, ebi (udang kering), ikan kering (pengeringan ikan) Suparmi et al. 
(2016).

Kandungan gizi terutama protein pada produk hasil perikanan cukup 
tinggi dan tersusun oleh sejumlah asam amino yang berpola mendekati pola 
kebutuhan asam amino di dalam tubuh manusia. Dengan demikian, produk-
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produk perikanan mempunyai nilai biologis (NB) yang tinggi. Berdasarkan 
hasil penelitian, mempunyai nilai biologis sebesar 90%. Adapun yang 
dimaksud dengan nilai biologis adalah perbandingan antara jumlah protein 
yang dapat diserap dengan jumlah protein yang dikeluarkan oleh tubuh. 
Artinya, apabila berat daging produk perikanan yang dimakan sebesar 100 g, 
jumlah protein yang diserap oleh tubuh lebih kurang 90% dan hanya 10% 
yang terbuang, salah satu di antara hasil laut yang berpotensi sebagai bahan 
baku hasil olahan adalah udang rebon.

Udang rebon adalah jenis udang berukuran sangat kecil sehingga disebut 
udang “rebon”, harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis udang 
lainnya, dan biasanya digolongkan pada udang yang non-ekonomis. Namun 
dari nilai gizinya udang ini mempunyai keunggulan (Tabel Komposisi Pangan 
Indonesia 2009), yaitu tingginya kandungan proteinnya sebesar 16,2 (g); 
lemak 1,2 (g); kadar air 79 (g); kalsium 2,6( g); fosfor 1(g); dan zat besinya  
2,2 (g). Keunikan lain dari udang rebon, yaitu memiliki kulit yang berbeda 
dan secara keseluruhan tubuhnya dapat dikonsumsi (Perikanan Demersal 
Perairan Semarang 2010).

Pemanfaatan udang rebon pada saat ini masih belum maksimal karena 
baru sebatas sebagai bahan baku pengolahan secara konvensional, yaitu 
pembuatan terasi, cencaluk, kecap, dan sebagian lagi diolah menjadi udang 
rebon kering. Sementara untuk bahan dasar pengolahan nonkonvensional, 
yaitu pembuatan hidrolisat, konsentrat, dan isolat protein udang rebon belum 
dilakukan.

Pengolahan konvensional dilakukan dengan cara fermentasi, biasanya 
menghasilkan flavor atau citarasa yang khas, sedangkan proses pengolahan 
secara nonkonvensional dapat dilakukan dengan proses enzimatis dan 
kimiawi. Kedua cara pengolahan ini mempunyai keunggulan, di antaranya 
prosesnya sederhana, mudah dan bahan baku yang dipakai bisa beragam, 
serta produk yang dihasilkan memiliki nilai gizi tinggi, terutama protein. 
Sebagaimana diketahui, protein dibentuk oleh beberapa asam amino yang 
merupakan pembangkit citarasa yang berpotensi sebagai bahan baku olahan, 
baik secara konvensional maupun non-konvensional.
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Untuk menggali potensi tersebut, dibutuhkan suatu teknologi yang 
dapat memproduksi hasil olahan berbasis udang rebon semaksimal mungkin 
sehingga dapat diharapkan memberi solusi baik dari nilai ekonomi maupun 
keanekaragaman hasil olahan, bahkan udang rebon dapat diolah menjadi 
penyedap rasa alami dan memenuhi kebutuhan industri makanan sekaligus 
mampu mengurangi ketergantungan pada zat flavor ingredient impor. Wijaya 
(2012) menyatakan bahwa masih banyaknya sumber alam, terutama dari 
hasil laut yang belum tergali. Hal ini membuka peluang dan tantangan bagi 
pengembangan flavor fungsional yang berbahan dasar dari hasil laut.

Penelitian tentang udang rebon sebagai bahan baku olahan dan sebagai 
flavor fungsional alami sudah dilakukan. Kajian berkaitan dengan hal tersebut, 
terutama dari produk-produk olahannya, baik secara konvensional, yaitu 
terasi, kecap, cencaluk, maupun secara nonkonvensional, yaitu hidrolisat, 
konsentrat, serta isolat protein(Suparmi et al 2020).

Produk pangan dewasa ini, dituntut tidak saja berfungsi sebagai 
pemenuhan kebutuhan gizi dan pemuas citarasa, tetapi juga dapat berfungsi 
sebagai pemberi efek kesehatan bagi manusia. Pengamatan Ohama dan Ikeda 
(2006) mendapatkan hasil bahwa aktivitas fisiologis dalam bahan pangan 
mampu mempengaruhi status kesehatan konsumennya. Fenomena ini tentu 
saja memberikan tantangan baru, sekaligus peluang dalam mengembangkan 
produk-produk dari udang rebon.



BAB 2. II. UDANG REBON

Di mancanegara, udang rebon dikenal dengan 
nama terasi shrimp. Selama ini udang rebon sering 
dikategorikan sebagai udangnya kaum marginal 
karena harganya jauh lebih murah, namun dari 
nilai gizi, tidak kalah dari jenis udang lain. Dalam 
bagian ini, terdapat uraian beberapa penjelasan 
kepada pembaca, antara lain diskripsi dan 
kandungan gizi udang rebon

2.1 Deskripsi Udang Rebon

Gambar 1.  Udang rebon

Deskripsi udang rebon menurut Saanin 
(1984) sebagai berikut:

Phylum : Arthropoda 

Class : Crustacea 

Ordo : Decapoda 

Famili : Penaidae

Genus : Penaeus

Spesies : Panaeus sp. 
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Udang rebon adalah salah satu hasil perikanan yang cepat mengalami 
penurunan mutu jika tidak diolah dengan baik. Fitriyani et al., (2013) 
menyatakan bahwa udang rebon memiliki kelemahan, yaitu mudah busuk 
jika tidak diolah secara cepat. Ciri-ciri udang rebon adalah mempunyai tiga 
pasang kaki yang sempurna, restum dan telsonnya pendek, mempunyai kaki 
renang yang sempurna dan tampak berbulu dan panjang antenna sekitar 2–3 
kali panjang tubuhnya.

2.2 Kandungan Gizi Udang Rebon
Udang rebon memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu 59,4 g; 

kandungan lemak sebesar 3,6 g/100 g udang rebon kering. Pada udang rebon 
segar, perbandingan kalsium dan fosfor adalah 2,6:1. Tidak hanya itu, selain 
kandungan fosfornya yang cukup tinggi, udang rebon juga merupakan sumber 
zat besi yang sangat baik. Kadar zat besi per 100 g udang rebon basah dan 
kering adalah 2,2 mg dan 21,4 mg. Keunggulan dari udang adalah kandungan 
kalsiumnya yang tingg. Dalam 100 g udang rebon segar mengandung 757 
mg kalsium dan 2.306 mg kalsium pada 100 g udang rebon yang sudah 
dikeringkan. Komposisi nilai gizi udang rebon disajikan pada pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan gizi udang rebon
Kandungan gizi Udang rebon kering Udang rebon segar

Energi (kkal) 299 81
Protein (g) 59,4 16,2
Lemak (g) 3,6 1,2
Karbohidrat (g) 3,2 0,7
Kalsium (mg) 2.306 757
Fosfor (mg) 265 292
Besi (mg) 21,4 2,2
Vitamin A (SI) 0 60
Vitamin B1 (mg) 0,06 0,04
Air (g) 21,6 79,0

Sumber: pangan, gizi, pertanian, Bogor; 1986
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Selain kaya akan protein, kalsium dan zat besi ternyata terdapat satu 
manfaat unik dari udang rebon yang bisa jadi sulit didapatkan dari jenis 
udang lainnya, yaitu kulitnya yang berbeda dan seluruh bagian udang rebon 
dapat dimakan. Hal ini terutama karena ukurannya yang sangat kecil sehingga 
tidak memungkinkan untuk membuang kulit atau kepalanya seperti ketika 
akan memakan udang lain, justru yang menjadi salah satu keunggulan udang 
rebon, kulit udang rebon ternyata mengandung satu zat unik yang ditemukan 
yaitu kitosan.

Menurut beberapa penelitian, kulit udang sangat bermanfaat dalam 
mengikat kolesterol dalam tubuh sehingga sangat bermanfaat jika dikonsumsi. 
Selain kaya kalsium, kulit udang ternyata mengandung satu zat unik yang 
ditemukan dalam cangkang serangga dan cangkang kepiting, yaitu kitosan 
(Nasir 2008). Kitosan mulai bekerja saat bercampur dengan asam lambung. 
Pencampuran ini akan merubah kitosan menjadi semacam gel yang akan 
mengikat kolesterol dan lemak yang berasal dari makanan. Hasilnya, terjadi 
penurunan LDL, sekaligus perubahan perbandingan HDL terhadap LDL. 
Zat-zat yang dikandungnya, bahkan mampu menangkal osteoporosis, 
meningkatkan HDL (kotsterol baik), sekaligus menurunkan kadar LDL 
(kolesterol jahat) dan lemak.

Mengonsumsi udang rebon sangat baik untuk mencegah osteoporosis. 
Satu-satunya jenis pangan dengan rasio seperti itu adalah air susu ibu (ASI). 
Selain dimanfaatkan untuk pembuatann terasi, kulit udang ternyata juga 
bisa dimanfaatkan karena pada kulit udang mengandung satu zat unik yang 
ditemukan dalam cangkang serangga dan cangkang kepiting, yaitu kitosan. 
Kitosan mulai bekerja saat bercampur dengan asam lambung, pencampuran 
ini akan merubah kitosan menjadi semacam gel yang akan mengikat kolesterol 
dan lemak yang berasal dari makanan.





BAB 3. III. POTENSI UDANG 
REBON SEBAGAI BAHAN 

PANGAN BERGIZI

3.1 Kandungan Gizi Produk 
Olahan Udang Rebon

Potensi udang rebon dan pengembangan 
olahannya pada bab ini bermanfaat untuk 
memberikan pemahaman pentingnya peralihan 
menusia untuk mengutamakan pemanfaatan 
sumber alam untuk memperoleh produk makanan 
yang berbahan dasar udang rebon.

Udang rebon sebagai bahan baku olahan, baik 
secara konvensional maupun nonkonvensional 
perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan 
nilai ekononisnya. Kandungan gizi dari produk 
hasil olahan udang rebon, baik secara konvensional 
(terasi, cencaluk, petis, dan kecap) maupun produk 
nonkonvensional (hidrolisat, konsentrat, dan isolat 
protein) udang rebon disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kandungan gizi produk olahan udang rebon

Produk

Komposisi (%)

Air (bb) Protein 
(bk) Lemak (bk) Abu (bk)

Karbohidrat 
(by different)

(bk)
Terasi bubuk 17,82 31,37 3,46 12,31 42,86
Cincaluk Petis 46,10 55,03 2,73 22,75 19,50
Kecap 37,92 39,38 3,08 19,52 38,02
Hidrolisat 
protein(bubuk) 10,82 87,51 0,84 7,74 3.91

Konsentrat protein 10,28 71,20 1,78 13,21 13,81
Isolat protein 8,25 80,83 1,25 10,17 7,74

Sumber: Suparmi (2020)

3.2 Kandungan Protein Produk Olahan  
Udang Rebon

Kadar protein dari hasil penelitian (Tabel 2) dapat diketahui bahwa 
dari produk-produk konvensional (terasi, cencaluk, petis, dan kecap) lebih 
rendah dibandingkan dengan produk-produk nonkonvensional (hidrolisat, 
konsentrat, dan isolat). Perbedaan kadar protein ini disebabkan proses 
pengolahan. Sesuai dengan pendapat Fellows (2000), perbedaan komposisi 
kimia setiap produk dapat disebakan faktor-faktor eksternal, contohnya 
proses pengolahan.

Penelitian Anggo et al. (2014) menyatakan rendahnya kadar protein 
pada produk hasil olahan fermentasi salah satu sebabnya adalah pengaruh dari 
proses fermentasi itu sendiri. Selama proses fermentasi berlangsung terjadi 
pemecahan senyawa-senyawa protein yang kompleks menjadi peptida-peptida 
yang lebih sederhana sehingga akan memengaruhi total nitrogen dan hal ini 
akan menyebabkan berkurangnya kadar protein dan nitrogen yang dihasilkan 
dipakai oleh mikroorganisme sebagai sumber energi untuk memperbanyak 
selnya. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Nooryanti et al. (2010) 
bahwa terjadi pemecahan senyawa-senyawa protein yang kompleks menjadi 
peptida-peptida yang lebih sederhana selama proses fermentasi berlangsung 
penurunan kadar protein sehingga mempengaruhi jumlah kadar protein pada 
produk.
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Tingginya kandungan protein produk yang diolah secara non-
konvensional terutama pada hidrolisat protein udang rebon tersebut 
disebabkan adanya pengaruh dari proses pengolahan yang dilakukan dengan 
proses enzimatis, pernyataan yang sama dikemukakan Haslaniza et al. (2010) 
bahwa hidrolisat proyein ikan yang dibuat dengan proses enzimatis dapat 
meningkatan kadar nitrogen terlarut.

3.3 Kandungan Air Produk Olahan Udang Rebon
Terdapatnya perbedaan kadar air dikarenakan proses pengolahan yang 

berbeda. Kadar air dari produk non-konvensional memiliki nilai yang 
rendah dibandingkan dengan produk konvensional, tetapi kadar air produk 
konvensional bila mengacu kepada pendapat Anggo et al., 2014, menyatakan 
bila kadar air rendah berarti proses fermentasi berjalan dengan baik dan tidak 
terjadi kebusukan.

Perbedaan kadar air antara produk dapat dipengaruhi oleh proses 
pengolahan karena bahwa proses pengolahan dapat menghilangkan kandungan 
air dari ruang interseluler/antar sel sehingga dapat meningkatkan densitas 
makanan, isolat protein udang rebon mempunyai kadar air terendah (8,25%). 
Hal ini disebabkan pada proses pengolahannya dilakukan pengeringan. 
Menurut Belitz et al. (2009), pada proses pengolahan dengan cara pengeringan, 
terjadi pengurangan kadar air yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas 
air agar dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, memperlambat 
reaksi katalitik enzim, serta reaksi-reaksi kimia yang bersifat merusak bahan 
makanan, seperti reaksi pencokelatan, hidrolisis, ataupun oksidasi lemak.

Rendahnya kadar air pada produk olahan disebabkan proses pengering 
karena adanya proses keluarnya air dari bahan dan sebagian cairan tersebut 
akan menguap. Menurut Morris et al. (2004), penurunan kadar air terjadi 
karena adanya perpindahan panas dan pergerakan aliran air menyebabkan 
penguapan dan pengeringan pada bahan makanan. Hal ini akan menyebabkan 
penurunan konsentrasi protein dan lemak pada makanan (Suparmi et al. 
2021b).
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Produk olahan secara konvensional yang dilakukan pada penelitian ini 
dalam proses pengolahannya dilakukan penambahan garam, di mana hal 
ini dapat diduga ada pengaruh terhadap rendahnya kadar air. Sebagaimana 
hasil dari penelitian Subagio et al. (2004), adanya penambahan garam dapat 
menyebabkan penurunan kadar air pada bahan karena garam mempunyai 
tekanan osmotik yang tinggi sehingga air dalam bahan ditarik keluar dan 
garam yang ada pada larutan masuk ke dalam bahan sehingga kadar air bahan 
menurun.

Keluarnya air dari dalam bahan pangan dapat menurunkan kadar air pada 
suatu bahan pangan. Kandungan air yang menurun mampu menghambat 
aktivitas bakteri yang akan mempengaruhi daya simpan suatu bahan pangan 
(BBRP2B 2007).

3.4 Kandungan lemak Produk Olahan  
Udang Rebon

Produk hasil olahan dengan metode konvensional (fermentasi), yaitu 
terasi bubuk, cencaluk dan kecap mempunyai kadar lemak lebih tinggi, 
terutama pada terasi bubu. Hal ini disebabkan pada proses pengeringan yang 
menyebabkan terjadi pengurangan kadar air sehingga kadar lemak menjadi 
naik. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Doe (1998) bahwa proses 
pengolahan yang menggunakan prinsip pengeringan di mana kandungan 
lemak pada produk dipengaruhi oleh kandungan air terukur. Semakin tinggi 
kadar air yang keluar dari bahan, semakin besar jumlah kadar lemaknya.

Lemak yang terkandung dalam produk olahan nonkonvensional 
(hidrolisat, konentrat, dan isolat protein) udang rebon lebih rendah. Hal 
ini disebabkan pada proses hidrolisis terjadi pengurangan kadar lemak. Dari 
hasil penelitian Gesualdo et al. (1999), pada proses hidrolisis, kadar protein 
akan bertambah, sedangkan kadar lemak berkurang karena sewaktu hidrolisis 
berlangsung terjadi pemecahan membran jaringan. Hal ini juga didukung 
oleh hasil penelitian Roslan et al. (2014) yang menyatakan bahwa rendahnya 
kandungan lemak dari berbagai hidrolisat protein disebabkan terjadinya 
pemecahan membran jaringan sehingga jumlahnya berkurang dan umumnya 
jumlahnya kecil dari 5%. 
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Menurut Purbasari (2008), hasil pengamatan dengan mikroskop elektron 
terhadap bagian tipis dari otot ikan memperlihatkan bahwa protein miofibril 
banyak berkurang selama proses hidrolisis, sedangkan sistem membran sel 
otot terlihat relatif resisten dari kerusakan karena membran sel cenderung 
berkumpul dan membentuk gelembung yang tidak larut, mengakibatkan 
hilangnya membran lipid. Hal tersebut menyebabkan rendahnya kadar 
lemak pada produk hidrolisat protein ikan karena pada saat proses hidrolisis 
enzimatis terjadi perubahan struktur jaringan ikan yang sangat cepat.

3.5 Kandungan abu Produk Olahan Udang Rebon
Kadar abu dari produk yang diolah secara konvensional (terasi, cencaluk, 

dan kecap) sebesar 12,31%; 22,75%; dan 19,52%. Produk yang diolah secara 
nonkonvensional (hidrolisat, konsentrat, dan isolat protein), yaitu 7,74%; 
13,21%; dan 10,17%. Bila dilihat dari jumlahnya, produk yang diolah secara 
nonkonvensional (hidrolisat, konsentrat, dan isolat protein) mempunyai kadar 
abu yang menurut Thiansilakul et al. (2007) bahwa kadar abu suatu produk 
olahan jumlahnya berbeda disebabkan oleh penambahan senyawa yang dapat 
membentuk garam selama proses hidrolisis. Penambahan senyawa NaOH dan 
HCl untuk menyesuaikan kondisi pH optimum menyebabkan terbentuknya 
garam-garam mineral. Gesualdo dan Li-Chan (1999) menyatakan bahwa 
pencampuran senyawa asam dan basa dalam larutan hidrolisis protein akan 
menyebabkan terbentuknya garam-garam. Hal ini dapat mempengaruhi 
jumlah kadar abu, terutama pada hidrolisat protein. 

Bahan organik dalam makanan setelah didestruksi didapatkan kadar abu 
yang artinya bahwa suatu bahan pangan mempunyai residu bahan organik 
yang tersisa. Kadar abu tidak selalu equivalen dengan bahan mineral karena 
ada beberapa mineral hilang selama volatilisasi atau interaksi antara konstituen 
(Koeswara et al. (2006) dalam Anisah 2011).

Winarno (2008) menyatakan bahwa rendahnya kadar abu pada suatu 
produk menunjukkan kecilnya jumlah mineral-mineral yang terkandung 
dalam produk tersebut. Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96,0% 
terdiri atas bahan organik dan air. Sisanya terdiri atas unsur mineral (zat 
anorganik). Pada proses pembakaran, bahan organik terbakar dan residunya 
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adalah bahan anorganik––disebut abu. Kadar abu suatu bahan makanan 
menggambarkan banyaknya mineral yang terbakar menjadi zat yang tidak 
dapat menguap.

Bahan pangan terdiri atas senyawa organik dan anorganik di mana senyawa 
anorganik yang terdiri atas unsur-unsur mineral pada proses pembakaran 
bahan pangan sampai suhu 600°C akan menyebabkan bahan organik 
terbakar. Namun, bahan anorganik tidak terbakar dan sisa pembakarannya 
berbentuk abu yang terdiri atas berbagai unsur mineral, seperti Ca, Mg, Na, 
P, K, Fe, Mn, dan Cu. Kadar abu menunjukkan kandungan mineral dalam 
bahan pangan (Winarno 2008).

3.6 Kandungan Karbohidrat Produk Olahan 
Udang Rebon 

Kadar karbohidrat dari produk yang diolah secara konvensional (terasi, 
cencaluk, kecap), berbeda dengan produk yang diolah secara nonkonvensional 
(hidrolisat, konsentrat, isolat protein), bila dilihat dari jumlahnya, produk 
hidrolisat, konsentrat, dan isolat mempunyai kadar yang lebih rendah yang 
berarti bahwa perlakuan proses pengolahan memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap kadar karbohidrat produk udang rebon terdapat perbedaan 
untuk setiap produk olahan, baik secara konvensional maupun secara 
nonkonvensioanal. 



BAB 4. IV. ASAM AMINO PRODUK 
UDANG REBON

Asam amino dapat ditemukan dalam bahan 
pangan yang mengandung protein, faktor-faktor 
yang mempengaruhi kandungan asam amino 
pada hewan laut adalah jenis, bagian organ tubuh, 
umur panen, dan proses fisiologis dari organisme 
itu sendiri (Abdullah et al. 2017). Asam amino 
dihubungkan oleh ikatan peptida denga asam 
amino lainnya sehingga membentuk senyawa 
kompleks, yaitu protein ikatan peptida adalah jenis 
ikatan kovalen yang menghubungkan suatu gugus 
karboksil suatu asam amino dengan gugus amino 
lainya sehingga terbentuk suatu polimer asam 
amino (Toha 2001). 

Asam amino dapat larut dalam air dan 
pelarut polar lain, namun tidak larut dalam 
pelarut nonpolar, seperti dietil eter atau benzena 
(Pine 1999). Klasifikasi asam amino ada empat 
kelompok yang ditentukan oleh sifat kimia rantai 
sampingnya karena rantai samping tersebut dapat 
menentukan sifatnya, yaitu asam lemah, basa 
lemah, hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika 
nonpolar (Lehninger 1990).

Menurut Venugopal (2010), ikan adalah 
produk pangan yang kaya kandungan protein 
serta mempunyai senyawa bioaktif peptida yang 
berperan penting dalam pengembangan rasa. 
Namun dalam penerapannya, terdapat kendala 
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karena rasanya pahit. Hal ini disebabkan posisi ikatan peptida yang terdiri 
dari 2–23 asam amino dengan berat molekulnya berkisar antara 500–3.000 
yang didominasi oleh komposed asam amino hidrofobik. 

Untuk mengetahui komposisi asam amino dan kadar asam amino yang 
terkandung dalam produk pangan, dapat digunakan metode HPLC yang 
bedasarkan dari pemutusan ikatan hidrogen pada protein melalui hidrolisis 
asam. Mekanisme pemutusan ikatan pada protein menjadi asam amino 
tertera pada Gambar 2.

Gambar 2. Proses pemutusan ikatan pada protein menjadi asam amino 
(Lansida 2011)

Asam amino memiliki atom C yang mengikat empat gugus yang berbeda 
sehingga molekul asam amino memiliki dua konfigurasi, yaitu konfigurasi L 
––bila gugus –NH2 terletak di sebelah kiri atom karbon α dan konfigurasi D 
bila apabila gugus –NH2 terdapat di sebelah kanan atom karbon α (Lehninger 
1990). Konfigurasi asam amino L dan D disajikan pada Gambar 3.
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COOH
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Asam α-L-amino Asam α-D-Amino

Gambar 3. Konfigurasi asam amino

Menurut Trimartini (2008), fungsi dari asam amino adalah sebagai 
penyusun protein, enzim, dan juga menjadi kerangka dasar sejumlah senyawa 
penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat.
selanjutnya fungsi lain adalah untuk pembangun jaringan tubuh, yaitu 
neurotransmitter yang berfungsi untuk membantu otak dalam menyerap 
informasi, serta memprosesnya secara optimal di dalam sel-sel otak. Menurut 
Pratama et al. (2013), asam amino dapat berfungsi sebagai senyawa flavor 
karena merupakan komponen ekstraktif nonvolatil yang mengandung 
nitrogen berperan dalam pemberi cita rasa.

Kandungan asam amino dari produk olahan udang rebon, baik secara 
konvensional maupun nonkovensional disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan asam amino produk olahan udang rebon

No Asam Amino
Jenis Produk Udang Rebon

Terasi
%

Cencaluk
%

Kecap Silase
%

Hidrolisat
%

Konsentrat
%

Isolat
%

1 Asam Aspartat 2,51 0,87 0,68 4,25 3,95 3,93

2 Asam Glutamat 4,09 1,43 0,94 8,47 5,62 5,56

3 Serin 0,74 0,25 0,13 1,31 0,99 1,17

4 Histidin 1,43 0,12 0,13 2,60 0,64 0,52

5 Glisin 0,56 0,30 0,18 2,14 1,10 1,71

6 Treonin 1,09 0,34 0,13–0,64 1,44 1,36 1,15

7 Arginin 1,52 0,35 0,15–0,70 2,78 1,30 1,55

8 Alanin 0,76 0,54 0,52 2,73 2,20 2,37
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No Asam Amino
Jenis Produk Udang Rebon

Terasi
%

Cencaluk
%

Kecap Silase
%

Hidrolisat
%

Konsentrat
%

Isolat
%

9 Tirosin 1,02 0,23 0,09 1,03 1,73 0,78

10 Metionin 1,14 2,28 0,18 2,18 1,20 0,80

11 Valin 1,56 0,45 0,32–0,58 2,98 1,90 1,68

12 Penilalanin 1,03 0,44 0,21 1,78 1,83 1,53

13 I-Leuosin 0,86 0,45 0,34 2,14 1,94 1,82

14 Leusin 2,10 0,67 0,34 3,28 3,04 2,70

15 Lisin 1,30 0,86 0,57 3,93 2,49 2,48

TOTAL 21,65 7,60 4,92 46,70 32,30 29,76

Sumber: Suparmi (2020)

Tabel 4. Komposisi asam amino silase udang rebon dengan penambahan 
jumlah tepung sagu

Kelompok asam amino Jenis asam amino (%)

Asam amino esensial

Arginina 0,698
Treonina 0,642
Valina 0,580
Metionina 0,772
Isoleusina 0,765
Leusina 1,189
Fenilalanina 0,785
Lisina 1,061
Histidina 0,764

Jumlah 9 asam amino 7,256%

Asam amino non-esensial

Asam aspartat 1,275
Asam glutamat 1,956
Serina 0,683
Glisina 0,613
Alanina 0,484
Tirosina 0,596
Prolina 0,707
Sisteina 0,644

Jumlah 8 asam amino 6,958%
Total 17 asam amino 14,214%

Tabel 3. Kandungan asam amino produk olahan udang rebon (lanjutan)
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Tabel 4 menunjukkan jumlah asam amino total untuk masing produk, 
yaitu terasi 21,65%; cencaluk 7,6%; kecap 4,92%; hidrolisat 46,70%; 
konsentrat 32,30%; dan isolat 29,76%. Asam amino dari produk olahan 
konvensional (terasi, cencaluk, dan kecap) lebih rendah dibandingkan produk 
nonkonvensional (hidrolisat, konsentrat, dan isolat protein), baik berdasarkan 
jumlah untuk setiap jenisnya maupun totalnya. Penyebab terjadinya perbedaan 
ini dikarenakan selama proses fermentasi (konvensional) berlangsung, terjadi 
penguraian protein secara biologis menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana, 
yaitu asam amino dalam keadaan terkontrol dan semakin lama proses 
fermentasi berlanjut akan terjadi pengurangan jumlah asam aminonya.

Sesuai dengan pendapat Suparmi dan Sumarto (2017) yang menyatakan 
bahwa saat proses fermentasi berlangsung, protein ikan akan terhidrolisis 
menjadi asam-asam amino dan peptida, kemudian asam-asam amino 
akan terurai lebih lanjut menjadi komponen lain yang berperan dalam 
pembentukan citarasa. Pendapat ini diperjelas lagi dengan hasil penelitian 
Anggo (2014), yaitu proses fermentasi yang lebih lama akan menyebabkan 
pengurangan kadar asam amino produk yang dihasilkan.

Perbedaan kandungan asam amino pada produk udang rebon pada tiap 
produk udang rebon dapat terjadi karena adanya perbedaan cara pengolahan, 
musim penangkapan serta tempat hidup organisme (Okozumi dan Fuji 
2000). Hasil penelitian terhadap produk udang rebon, diketahui ada 15 jenis 
asam amino yang terdiri atas lima macam asam amino nonesensial, yaitu asam 
aspartat, asam glutamat, serin, glisin, tirosin, dan 10 jenis asam amino esensial, 
yaitu histidin, arginin, treonin, valin, alanin, methionin, isoleusin, leusin, 
fenilalanin, dan lisin (Suparmi et al. 2017). Sesuai dengan hasil penelitian 
Steed (2010), sebagian besar asam amino tersebut terdeteksi pada komoditas 
perikanan. 

Berdasarkan jumlah kandungan asam aminonya, produk olahan dari 
udang rebon dapat dikatakan bersifat biokatif karena menurut Pihlanto- 
Leppala (2001) bahwa peptida bioaktif biasanya terdiri dari 3–20 asam amino, 
dan aktivitas bioaktif peptida tersebut tergantung dari komposisi asam amino 
dan susunanya. Menurut Doe (1998), flavor utama pada produk perikanan 
adalah asam amino, yaitu senyawa ekstraktif berberat molekul rendah yang 
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larut dalam air. Dijelaskan juga oleh Pratama et al. (2013), asam amino 
bebas adalah senyawa nonvolatil yang memberikan flavor pada ikan mas dan 
selanjutnya dijelaskan juga bahwa flavor adalah komponen yang kompleks 
karena dapat berbentuk komponen ekstraktif nonvolatil yang mengandung 
nitrogen, seperti asam amino bebas yang akan berperan dalam pemberian 
citarasa. Setiap asam amino esensial memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai 
pembentuk sel dan juga dapat bermanfaat sebagai pemberi cita rasa (Yuliarti 
2009).

Menurut Kim et al. (2007), protein yang terdapat pada organisme hasil 
laut bila dihidrolisis oleh enzim akan mengahasilkan peptida yang mempunyai 
fungsi fisiologis, antara lain sebagai antioksidan. Menurut Rajapakse et al., 
(2005) juga dapat sebagai antikoagulan, dan juga sebagai antihipertensi 
(Yokoyama et al. 1992) sebagai antibakteri (Liu et al. 2008). Keunggulan lain 
dari biopeptida yang dikandung organisme laut, yaitu memilik zat antioksidan 
yang berpotensi sebagai nutraseutikal (Susanto dan Fahmi 2012). Bioaktif 
peptida dari ikan berperan penting bagi pembangkitkan rasa produk pangan 
yang memiliki protein tinggi, namun dalam penerapannya terdapat beberapa 
hambatan karena rasanya pahit yang disebabkan oleh terbentuknya peptida 
yang mempunyai berat molekul rendah terdiri atas 2–23 asam amino dengan 
berat molekul 500–3.000 yang dinominasi oleh komponen asam amino 
hidrofobik (Venugopal 2010).

Tapotubun et al. (2008) menyatakan bahwa keluarnya air dari bahan 
pangan menyebabkan protein lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan 
yang lain sehingga kandungan asam aminonya lebih baik, seperti histidin, 
treonin, arginin, metionin, valin, fenilalanin, isoleusin, leusin, lisin, dan asam 
glutamat.

Asam glutamat adalah asam amino non-esensial yang terkandung pada 
produk olahan udang rebon dalam jumlah yang cukup tinggi (Tabel 5), 
hidrolisat protein udang rebon mengandung asam glutamat sebesar 8,47%; 
konsentrat sebesar 6,62%; dan isolat sebesar 5,65%. Persentase kandungan 
asam glutamat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk olahan 
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konvensional (terasi, cencaluk, dan kecap). Menurut Krug et al. (2009), 
asam amino non-esensial yang banyak ditemui di jaringan otot hewan adalah 
alanin, glisin, dan asam glutamat.

Asam glutamat bermanfaat untuk mengendalikan kecanduan minum 
alkohol berlebih, mempercepat penyembuhan iritasi pada usus, meningkatkan 
kesehatan mental, dan meredam emosi (Linder 1992). Kandungan asam 
glutamat yang terdeteksi dalam produk olahan udang rebon diduga 
akibat adanya deaminasi antara asam amino glutamin dan asparagin yang 
membentuk asam glutamat sehingga meningkatkan kadar asam glutamat. 
Menurut Fessende (1995), berdasarkan tingkat kelarutannya, asam glutamat 
memiliki tingkat kelarutan dalam air yang cukup rendah yaitu 0,7 g per  
100 mL pada suhu 25°C.

Pemanfaatan asam amino dapat dilihat dari karakteristik rasanya. 
Beberapa asam amino mempunyai rasa manis, rasa pahit, dan ada yang tidak 
mempunyai rasa. Glisin, prolin, alanin, hidroksi prolin, valin, dan serin 
mempunyai rasa manis. Isoleusin dan arginin mempunyai rasa pahit, rasa 
gurih ditimbulkan oleh asam glutamate, dan leusin tidak berasa (Sumardjo 
2009). Kandungan asam amino utama yang terdapat dalam terasi udang rebon 
adalah asam aspartat, asam glutamat, alanina, leusina, dan lisina. Terasi dengan 
kandungan protein tertinggi merupakan terasi terbaik karena komponen 
zat gizi yang mendukung kualitas terasi dapat dilihat dari tingginya kadar 
protein. Peralta et al. (2005) menyatakan bahwa asam amino yang diperoleh 
dari proses fermentasi garam melalui pemecahan komponen bahan baku 
oleh aktivitas enzim pendegradasi (misalnya protease, amilase, dan lipase) 
merupakan prekursor timbulnya rasa gurih (umami). Selama proses fermentasi 
ikan berlangsung, semakin besar produksi enzim dari mikroorganisme dapat 
menghasilkan pembentukan asam amino semakin tinggi oleh aktivitas enzim 
proteolitik, terutama asam glutamat dan asam aspartat (Susilowati 2010).

Asam glutamat dapat diperoleh dari glutamina. Asam glutamat termasuk 
asam amino non-esensial yang bermuatan (polar) dan dapat diproduksi 
sendiri oleh tubuh manusia. Asam glutamat di dalamnya terdapat ion 
glutamat sehingga dapat merangsang beberapa tipe saraf yang ada di lidah 
manusia. Sifat ini sering dimanfaatkan dalam industri penyedap rasa. Kadar 
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asam glutamat yang tinggi pada terasi berpotensi sebagai komponen bumbu 
penyedap (Mouristen et al. 2010). Komposisi terbanyak asam amino adalah 
asam glutamat dan asam aspartat. Asam glutamat berperan penting dalam 
pembentukan rasa umami pada masakan lebih diterima panelis. Menurut 
penelitian Jinap et al. (2010), beberapa masakan yang ditambahkan sambal 
belacan dengan nilai asam glutamat lebih tinggi menunjukkan lebih diterima 
konsumen. Mouritsen et al. (2012), asam amino asapartat berkontribusi 
memberikan efek pada citarasa produk rausu-konbu yang dihasilkan.

Asam amino non-esensial yang terdapat dalam jumlah yang tinggi pada 
terasi adalah asam glutamat dan dari kelompok asam amino esensial adalah 
leusin. Soedarmo (1972) menyatakan bahwa terdapat 138 komponen volatile 
pada terasi masak yang terdiri atas 16 hidrokarbon, 7 alkohol, 46 karbonil,  
7 asam lemak, 3 ester, 34 senyawa nitrogen, 15 senyawa sulfur, dan 10 
senyawa lainnya. Asam lemak volatil memberikan bau keasaman, sedangkan 
amonia dan senyawa amin menghasilkan bau amonia. Senyawa-senyawa 
sulfur, misalnya H2S, merkaptan, sulfit, dan bisulfit memberikan karakteristik 
bau terasi yang menusuk.



BAB 5. V. FITOKIMIA DAN 
AKTIVITAS ANTIOKSIDAN 
PRODUK UDANG REBON

5.1 Pithokimia Produk Olahan 
Udang Rebon

Hasil identifikasi kandungan senyawa bahan 
alam dari produk udang rebon yang diolah secara 
konvensional (terasi, cencaluk, dan kecap), serta 
produk nonkonvensional (hidrolisat, konsentrat, 
dan Isolat protein). Senyawa kimia bahan alam 
yang diidentifikasi adalah terpenoid, flavonoid, 
alkoloid, fenolid, dan saponin. Hasil identifikasi 
senyawa tersebut dapat disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kandungan senyawa kimia bahan alam 
produk udang rebon

Senyawa

Produk

Terasi Cencaluk Kecap Hidrolisat 
Protein

Konsentrat 
Protein

Isolat
Protein

Terpenoid/
Steroid

+ + + + + +

Flavonoid + + + + + +

Alkaloid + + + + + +

Fenolik + + + + + +

Saponin + + + + + +

Sumber: Suparmi (2020). Ket: + = ada 

Dari Tabel 5, dapat diketahui bahwa 
kandungan senyawa terpenoid pada terasi, kecap, 
dan cencaluk terdeteksi ada dan begitu juga pada 
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hidrolisat protein, konsentrat protein dan isolat protein terdeteksi ada (+) . 
Untuk senyawa flavonoid pada terasi dan cencaluk, kecap terdeteksi ada (+), 
dan begitu juga pada hidrolisat protein, konsentrat protein dan isolat protein 
terdeteksi ada (+). Kandungan senyawa alkaloid pada terasi, cencaluk, dan 
kecap terdeteksi ada (+), begitu juga pada hidrolisat, konsentrat dan isolat 
protein. Senyawa fenolik terdeteksi juga ada pada setiap produk (+), begitu 
juga untuk senyawa saponin pada semua produk terdeteksi ada (+).

Menurut Sjahid (2008), reaksi oksidasi, baik secara enzim maupun non-
enzim dapat dicegah oleh flavonoid karena flaonoid adalah senyawa pereduksi 
yang baik, dan masuk pada golongan terbesar senyawa fenol. Mekanisme 
kerja flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk 
senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu keutuhan 
membran sel bakteri, serta mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak 
membran sel tanpa dapat diperbaiki (Juliantina 2008).

Saponin berdasarkan struktur kimianya, dikelompokkan menjadi 
tiga kelas utama, yaitu (1) kelas streroid, (2) kelas steroid, (3) alkaloid, 
dan (4) kelas triterpenoid. Sifat yang khas dari saponin berasa pahit dan 
menimbulkan busa di dalam air. Triterpenoid bersifat antibakteri yaitu dapat 
bereaksi dengan protein transmembran (porin) pada membran luar dinding 
sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan 
rusaknya porin akan mengurangi permeabilitas membran sel bakteri yang 
menyebabkan kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhan bakteri terhambat 
atau mati (Rachmawati 2009).

Menurut Gunawan (2009), di dalam senyawa alkaloid terdapat gugus 
basa yang mengandung nitrogen yang memiliki mekanisme penghambatan 
dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri 
sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan 
kematian sel tersebut. Menurut Juliantina (2008), reaksi ini mengakibatkan 
terjadinya perubahan struktur dan susunan asam amino sehingga akan 
menimbulkan perubahan keseimbangan genetik pada rantai DNA mengalami 
kerusakan dan terjadinya lisis sel bakteri yang mengakibatkan kematian sel 
bakteri.
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Tabel 6. Kandungan total senyawa flavonoid dan fenolik produk udang 
rebon

Jenis Produk
Senyawa (mg/ g bk )

Flavonoid Fenolik
Terasi 1,2488 1,7104
Cencaluk 1,0709 1,1970
Kecap 1,8456 2,1458
Hidrolisat protein 2,2356 4,2352
Konsentrat protein 1,7814 3,3810
Isolat protein 1,6300 2,4495

Sumber: Suparmi (2020)

Senyawa flavonoid dan fenolik (Tabel 6) pada hidrolisat protein udang 
rebon lebih tinggi dari produk lainnya. Dengan terdeteksinya senyawa ini, 
memungkinkan hidrolisat protein udang rebon dapat dimanfaatkan untuk 
bahan dasar flavor fungsional karena menurut Karadeniz et al. (2005) bahwa 
senyawa fenolik memiliki aktivitas antioksidan yang berfungsi sebagai 
pereduksi, penangkap radikal bebas, pengkelat logam, peredam terbentuknya 
singlet oksigen, serta pendonor elektroni. Menurut Sayuti (2015), senyawa 
flavonoid adalah senyawa yang potensi untuk menangkap radikal bebas.

Senyawa flavonoid termasuk kelompok fenol, senyawa ini banyak 
ditemukan di alam dalam bentuk glikosida. Glikosida adalah kombinasi 
antara satu gula atau suatu alkohol yang saling berikatan melalui ikatan 
glikosida (Lenny 2006). Dijelaskan oleh Trilaksani (2003) bahwa bahan 
pangan yang mengadung jenis senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan di 
antaranya senyawa asam amino, asam askorbat, golongan flavonoid, tokoferol, 
karotenoid, dan asam organik lainya.

Senyawa flavonoid, asam amino, peptida, protein, isopropen, vitamin, 
mineral adalah komponen dalam bahan pangan yang diharapkan tidak hanya 
punya rasa yang lezat, juga berkhasiat bagi kesehatan, dikenal dengan istilah 
pangan fungsional (Golberg 1994). Ada atau tidaknya senyawa flavonoid dan 
fenolik dari bahan pangan tergantung dari jenis dan cara pengolahan produk 
tersebut. 
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Menurut Sayuti (2015), pengolahan dan penyimpanan bahan pangan 
mempengaruhi kestabilan zat gizi yang terkandung dan performance dari bahan 
tersebut dan ditambahkan lagi bahwa flavonoid efektif sebagai antioksidan 
tergantung pada derajat dan posisi OH-nya.

Menurut Muchtadi (2012), senyawa flavonoid memberikan kontribusi 
pada aktivitas antioksidannya secara in vitro dengan cara mengikat ion-ion 
metal, seperti Cu dan Fe, serta dinyatakan lagi bahwa flavonoid sebagai 
pembersih radikal bebas yang efektif karena juga dapat mengikat Fe non-heme 
di dalam usus.

Berdasarkan hasil dari penelitian, diketahui bahwa kandungan senyawa 
kimia bahan alam, seperti flavonoid dan fenolik dari hidrolisat protein udang 
rebon lebih tinggi dibandingkan dengan produk lainya. Maka hidrolisat 
protein berpotensi sebagai bahan flavor fungsional alami karena menurut 
Sayuti dan Yenrina (2015), komponen seperti fenol dan polifenol (flavonoid) 
adalah substansi antioksidan yang terdapat dalam bahan pangan.

5.2 Akivitas Antioksidan Produk Olahan  
Udang Rebon

Uji aktivitas antioksidan untuk produk udang rebon, yaitu terasi bubuk, 
kecap, cencaluk, hidrolisat protein, konsentrat protein, dan isolat protein 
didapatkan hasil pada Tabel 7. Untuk setiap produk mempunyai nilai aktivitas 
antioksidan yang berbeda dinyatakan dengna nilai IC50 bagi masing-masing 
produk. Nilai IC50 produk konvensional (terasi bubuk, cencaluk, dan kecap) 
dan produk nonkonvensional (hidrolisat protein, konsentrat protein, dan 
isolat protein) berkisar antara 0,20–0,60 mg/mL.

Hasil analisis statistik terhadap aktivitas antioksidan didapatkan nilai  
P < 0,05 (Lampiran 12) yang berarti perlakuan memberikan pengaruh yang 
nyata. Uji lanjut Tukey dapat diketahui ada perbedaan aktivitas antioksidan 
untuk setiap produk olahan, baik secara konvensional maupun secara 
nonkonvensioanal. Perbedaan aktivitas antioksidan ini disebabkan komponen 
kimia dari produk udang rebon secara umum, seperti protein dan kandungan 
asam amino yang berbeda.
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Hasil uji aktivitas antioksidan yang tertera pada Tabel 7. Dapat diketahui 
bahwa hidrolisat protein udang rebon mempunyai IC50 sebesar 0,20 mg/mL. 
Hal ini mengindikasikan bahwa hidrolisat protein udang rebon mempunyai 
nilai IC50 yang rendah dibandingkan produk lainnya. Semakin rendah nilai 
IC50, semakin tinggi aktivitas penangkalan radikal bebas DPPH oleh produk 
tersebut.

Tabel 7. Aktivitas antioksidan (IC50) produk udang rebon

Produk IC50 (mg/mL)

Terasi 0,43
Cencaluk 0,69
Kecap 0,51
Hidrolisat protein 0,20
Konsentrat protein 0,45
Isolat protein 0,55

Sumber: Suparmi et al. 2020

Perbedaan aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 
antaranya 1) Komposisi struktur dan hidrofobisitas asam amino penyusun 
peptida (Li et al. 2007); 2) Jenis enzim penghidrolisis produk (Qian et al. 
2008); 3) Ukuran sekuen dan bobot molekul peptida (Wang et al. 2013); 
4) Kandungan asam amino hidrofobik yang tinggi di dalam peptida dapat 
meningkatkan kelarutannya di dalam lemak sehingga meningkatkan aktivitas 
anti-oksidasinya (Kim et al. 2001).

Secara kimia, senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron 
sehingga senyawa ini dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. 
Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada 
senyawa yang bersifat oksidan dalam kadar tertentu mampu menghambat 
atau memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi (Sayuti dan Yenrina 
2015). Nilai IC50 didefinisikan sebagai konsentrasi yang dibutuhkan untuk 
menghambat 50% radikal bebas DPPH Nilai IC50 didefinisikan sebagai 
konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH. 
Sesuai dengan pendapat Gordon et al. (2001) bahwa proses penghambatan 
antioksidan berbeda-beda tergantung dari struktur dan variasi mekanisme 
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reaksi dengan radikal bebas lipid yang membentuk produk non-aktif, yaitu 
protein, asam amino yang aktivitas antioksidannya yang dapat mengurangi 
hidrogen peroksida.

Aktivitas antioksidan dari hidrolisat protein udang rebon mempunyai 
perbedaan dengan produk olahan lainnya. Dari hasil penelitian tersebut, 
mengindikasikan bahwa hidrolisis protein udang rebon yang diolah 
menggunakan enzim papain memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Hal 
ini disebabkan pada proses hidrolisis menghasilkan peptida yang memiliki 
aktivitas antioksidan lebih tinggi. Menurut Fan et al. (2012), aktivitas 
penghambat radikal bebas DPPH hidrolisat protein dari tulang ikan nila yang 
dibuat menggunakan enzim menunjukkan aktivitas penghambatan radikal 
bebas DPPH yang kuat dengan nilai IC50 1,92 mg/mL. 

Potensi aktivitas antioksidan dari hidrolisat protein udang rebon lebih 
kuat bila dibandingkan dengan produk lainnya. Menurut Triono et al. (2012), 
aktivitas antioksidan pada hidrolisat protein sangat dipengaruhi oleh jenis 
peptida yang terbentuk selama proses dan juga menurut Wu et al. (2003), 
berat molekul dan komposisi asam amino pada peptida yang terbentuk selama 
hidrolisis sangat mempengaruhi aktivitas antioksidan pada hidrolisat protein.

Hal yang sama mengenai aktivitas antioksidan hidrolisat protein ikan 
Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) yang didapatkan oleh Abdulazeez 
(2014) bahwa hidrolisat protein mempunyai potensi yang kuat sebagai 
antioksidan untuk menghambat oksidasi lemak dan kekuatannya seimbang 
dengan antioksidan sintetik seperti BHT, karenanya hidrolisat protein produk 
perikanan yang mempunyai peptida bioaktif berpotensi sebagai antioksidan 
alami dan dapat dikembangkan sebagai food aditive komersial.

Menurut Aditia et al. (2018), produk yang diolah secara konvensional 
dalam penelitian ini adalah dengan cara fermentasi (terasi, cencaluk, dan 
kecap) aktivitas antioksidannya dipengaruhi oleh lamanya waktu fermentasi, 
di mana pada awal fernetasi nilai aktivitasnya rendah, setelah jam ke-48 
meningkat, pada akhir fermentasi nilainya tidak mengalami perubahan. Hasil 
penelitian Torino et al. (2012) menyatakan aktivitas antioksidan dipengaruhi 
oleh jenis peptida yang terbentuk selama protease bakteri yang berperan 
dalam fermentasi.
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Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hidrolisat protein udang rebon 
memiliki aktivitas antioksidan yang kuat di mana IC50 sebesar 0,20 mg/mL, 
kekuatan aktivitas antioksidan tersebut didukung oleh penelitian Wang et al. 
(2013) bahwa hidrolisat protein ikan yang diolah dengan proses enzimatis 
dengan IC50 sebesar 0,283 mg/mL menunjukkan aktivitas penghambat 
radikal bebas DPPH yang kuat. Menurut Pratama et al. (2013), bahwa 
aktivitas antioksidan suatu bahan pangan dipengaruhi oleh komponen kimia 
antara lain yaitu protein, asam amino, dan senyawa fenol.

Kim dan Kim (2007) menjelaskan bahwa peptida antioksidatif terdiri 
atas 3–20 residu asam amino dan aktivitasnya tergantung pada komposisi 
dan jumlah asam amino penyusunnya. Udenigwe dan Aluko (2011) juga 
menyatakan bahwa asam amino yang memiliki aktivitas penghambatan tinggi 
terhadap radikal DPPH adalah jenis asam amino hidrofobik, aromatik, dan 
asam. 

Selain sebagai sumber protein ternyata hidrolisat protein ikan dapat 
pula sebagai sumber antioksidan seperti yang di temukan dari penelitian oleh 
Abdulazeez (2014) bahwa atribut antioksidan yang terdapat pada hidrolisat 
protein ikan mackerel adalah 1,1-diphenyl-2 picrylhydrazyl (DPPH) dan 
ini ada kesamaan dengan anti-oksidan sintetik buthyllated hydroksi toluen 
(BHT), FPH juga mempunyai daya yang kuat untuk terjadinya oksidasi pada 
lemak dan kekuatanya ekuivalen alfa tokoferol. Secara keseluruhan, FPH yang 
dihasilkannya oleh enzim trypic berpotensi sebagai anti-oksidan dan dapat 
dikembangkan menjadi food aditif komersil dengan memakai enzim protease 
alkalace untuk memperoleh hidrolisat protein dari ikan Pangasius hypothalmus 
diperoleh atribut antioksidan yang baik, terutama dengan konsentrasi enzim 
yang rendah (0,5% v/b) dan berpotensi sebagai ingredien pada makanan.

Hidrolisat protein dari ikan jenis Sepia officinalis mempunyai kandungan 
lipid peroxidatif dan beta-caroten-linolic acid oxidatif. Kandungan proteinnya 
antara 75,36–80,11% dengan kandungan asam amino histidina, arginina 
yang tertinggi. Berikutnya adalah asam glutamat, serin, lysin, dan leusin di 
mana jumlah asam amino esensial sekitar 48,5–50,04% karena tingginya 
nilai gizi dari hidrolisis protein ikan ini, dapat dipakai untuk suplemen pada 
makanan yang nilai gizinya rendah (Dewita et al. 2020).
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Hidrolisat protein dari ikan Rastrineobola argentea berpotensi sebagai 
anti-oksidan dan makanan funsional karena mengandung proteian yang 
tinggi, dan anti-oksidan aktif yang dapat digunakan sebagai bahan makanan 
dan obat-obatan dan juga untuk nutraceutical ingredien. Penelitian yang juga 
dilakukan oleh Jeevitha (2014) juga menemukan anti-oksidan aktif pada 
hidrolisis protein ikan sardinella dan proses hidrolisis yang dilakukan dengan 
menggunakan enzim tripsin.

Ikan dan produk-produk perikanan lainnya adalah sumber bahan 
makanan yang mendasar dan sangat penting yang harus ada pada makanan 
untuk kesehatan, salah satunya adalah hidrolisat protein dapat dipakai 
sebagai anti-oksidan dan ingredien fungsional pada pengolahan bahan 
makanan. Anti-oksidan yang dihasilkan memiliki secara fisik dan kestabilan 
oksidatif adalah sebesar 5% dalam emulsi minyak digunakan dengan air  
(Suparmi et al. 2021

5.3 Profil Berat Molekul Protein
Hasil pengukuran berat molekul protein hidrolisat, konsentrat 

dan isolate protein udang rebon memilik bobot molekul berkisar  
5,62–71,19 kDa, konsentrat protein udang rebon memiki berat molekul 
berkisar 5,38–71,39 kDa dan berat molekul isolat protein udang rebon 
berkisar 5,38–71,11 kDa. Pola potongan peptide yang dihasilkan berhubungan 
erat dengan jenis, konsentrasi, dan spesifik enzim terhadap substrat yang 
digunakan. Profil berat molekul hidrolisat protein, konsentrat protein, dan 
isolate protein udang rebon dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Profil berat molekul hidrolisat protein udang rebon (Rb1), 
konsentrat protein udang rebon (Rb2), dan isolat protein udang 
rebon (Rb3)

Hasil ini dapat membuktikan bahwa produk nonkonvensional yaitu 
hidrolisat protein, konsentrat protein, dan isolat protein udang rebon 
mempunyai fraksi protein lebih rendah yaitu < 100. Rendahnya fraksi protein 
diduga bahwa pada proses hidrolisis dapat memecah fraksi protein udang 
rebon. Pita protein terbentuk karena adanya molekul protein yang kecil 
bermigrasi lebih cepat melewati pori-pori gel poliakrilamid dibanding dengan 
molekul protein yang lebih besar. Hal ini dapat terjadi pemisahan protein 
berdasarkan berat molekulnya. Hal ini sejalan dengan kandungan protein 
dan asam amino total hidrolisat, konsentrat, dan isolat protein udang rebon 
jumlahnya tinggi, dan ini mendukung protein tersebut bersifat bioaktif.
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Seperti yang dikatakan oleh Mine dan Shahidi (2009) bahwa protein 
dari produk hasil laut berupa peptida bioaktif dan berpengaruh aktif terhadap 
kesehatan manusia, jenis peptida yang mampu memberikan efek positif 
dalam tubuh biasanya memiliki berat molekul yang <100 KDa terdiri atas 
3–10 asam amino. Deteksi bobot molekul protein bahwa semakin kecil 
bobot molekulnya akan mampu meningkatkan kandungan protein dan asam 
aminonya. Belkaaloul et al. (2010) menyatakan bahwa selama proses hidrolisis 
protein yang menggunakan enzim proteolitik dapat terjadi pemecahan protein 
menjadi fraksi-fraksi protein yang lebih kecil dan dapat meningkatkan kadar 
protein dan asam amino pada hidrolisat protein tersebut. 



BAB 6.  VI. KANDUNGAN 
SENYAWA FLAVOR  

UDANG REBON

Pemahaman materi pada bab ini bermanfaat 
untuk memberikan pengetahuan tentang 
pentingnya mengetahui dan mengenal senyawa 
flavor dari udang rebon. Secara umum juga 
dibahas perananannya dalam pengembangan 
produk berbahan dasar udang rebon sebagai 
flavor alami yang bersifat fungsional yang memilik 
senyawa bioaktif berfungsi sebagai antioksidan dan 
antibakteri.

Indonesia telah mengenal pengunaan flavor 
konvensional sejak zaman dahulu, berbagai 
minuman dan makanan dari jenis rempah dan 
herba ditemukan pada berbagai jenis pangan 
tradisional, antara lain pada minuman, kelompok 
jamu seperti beras kencur, kunir asam, atau 
kelompok minuman dengan berbasis jahe, seperti 
serbat, bandrek, sarabba, juga kelompok ramuan 
lokal, seperti bir pletok, wodang secang, dan 
banyak lagi.

Kekayaan alam Indonesia dalam menyediakan 
sumber alam yang memiliki flavor yang disukai 
dunia sudah kita buktikan dengan kedatangan 
ekspedisi Eropa kebumi Nusantara untuk 
memperoleh rempah-rempah berpuluh abad 
yang lalu. Ketertarikan dunia akan pangan etnik 
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yang eksotis dan keinginan untuk kembali serba alami tidak bisa dipungkiri. 
Sentuhan ilmiah pada sisi fungsional dan juga peningkatan teknologi 
dalam pemanfaatannya tentu akan sangat memberi nilai tambah yang 
menguntungkan bagi pengembang kelompok flavor ini.

Dewasa ini minat konsumen akan pangan fungsional terus meningkat 
secara signifikan, pangan fungsional kini tidak hanya dikenal secara eksklusif 
oleh kelompok masyarakat Asia yang secara historis umumnya telah mengenal 
fungsi pangan yang terkait dengan kesehatan, namun juga telah menjadi 
trending perhatian dan diterima oleh kelompok masyarakat Barat yang relatif 
baru mengenalnya.

Indonesia sebagai negara tropis yang sangat kaya akan sumber hayati 
dan ragam budaya kuliner telah banyak menggunakan sumber alam dalam 
mendapatkan kenikmatan citarasa. Banyak sekali bahan alami yang berpotensi 
sebagai flavor fungsional sumber flavor fungsional sangat beragam, bisa dari 
mikroba seperti lactobacillus; bisa berasal dari tanaman cengkeh; dan dari 
hewan darat––lebah–– madu dan hal ini sudah dilakukan penelitiannya oleh 
para ahli (Wijaya 2007).

Indonesia adalah tempat ideal bagi pengembangan flavor fungsional 
alami, ketertarikan dunia akan pangan etnik yang eksotis dan keinginan untuk 
kembali serba alami akan sangat mamberi nilai tambah bagi pengembangan 
kelompok flavor ini. Banyak peluang untuk menghasilkan formula flavor 
fungsional baru dari sumber daya alam dan pengetahuan lokal yang belum 
terjamah.

Pengembangan olahan udang rebon semestinya sudah perlu dilakukan 
karena kandungan senyawa flavor yang dikandungnya. Senyawa flavor 
berperan sebagai pemberi citarasa pada produk pangan, serta juga mempunyai 
kemampuan fisiologis aktif bagi kebugaran tubuh, flavor kelompok ini dikenal 
sebagai flavor fungsional––senyawa ini memberi manfaat fisiologis aktif.

Produk pangan dewasa ini dituntut tidak saja berfungsi sebagai pemenuh 
kebukuhan gizi konvensional dan pemuas cita rasa, tetapi juga sebagai penjaga 
kesehatan atau kebugaran tubuh. Ohama Ikeda (2005) mendapatkan hasil 
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bahwa aktivitas fisiologis aktif dalam bahan pangan mampu mempengaruhi 
status kesehatan konsumennya. Fenomena ini tentu saja memberkan 
tantangan baru sekaligus peluang dalam mengembangkan flavor ini.

Pengurangan ingredien-ingredien pangan tertentu dengan alasan 
kesehatan seperti lemak dan garam (khususnya sodium) tidak hanya sekadar 
menurunkan kesan creamy atau rasa asin, tetapi membawa tantangan cita 
rasa yang lebih kompleks pada produk pangan yang dihasilkan. Penggunaan 
ingredien termasuk flavor dengan kesan etnik membuka peluang daya tarik 
tersendiri untuk mengembangkan produk pangan yang lebih sehat walau 
rendah lemak namun tetap tasty (Nachay 2010).

Masih banyaknya sumber alami, terutama dari mikroba dan dari hasil 
laut yang belum tergali. Peluang, dan tantangan untuk pengembangan flavor 
fungsional berbahan dasar dari hasil laut sangat tepat dilakukan karena 
iklimnya yang sesuai bagi pertumbuhan jasad renik yang dapat menghasilkan 
produk flavor olahan, seperti petis, terasi, bakasang, dan produk fermentasi 
lainnya yang berbahan dasar udang rebon belum dilakukan secara maksimal.

Salah satu cara untuk menggali potensi dari udang rebon adalah 
memanfaatkannya sebagai sumber bahan baku untuk produk flavor fungsional 
yang alami dan produk ini perlu dikembangkan agar memberkan solusi 
dari ketergantungan pada makanan impor, terutama zat flavor ingredien 
yang dibutuhkan oleh industri makanan, karenanya dibutuhkan explorasi 
yang mendalam untuk mengkaji potensi flavor alami dan dibutuhkan suatu 
teknologi untuk dapat memprodusinya serta memanfaatkannya. Teknologi 
yang dapat digunakan untu mendapatkan flavor fungsional ini adalah 
dengan cara hidrolisa dengan menggunakan enzim sehingga didapatkan hasil 
hydrolisa protein udang rebon yang mengandung asam-asam amino dengan 
variasi peptida dan nucleotida (Witono 2014). Mago (1998) cara hidrolisis 
ini dapat menghasilkan sumber rasa umami (savory taste).



36

Udang Rebon is the Best Potensi sebagai Bahan Baku Produk Olahan Bergizi

6.1 Flavor Fungsional Udang Rebon
Sifat flavor fungsional ini di samping sebagai pemberi cita rasa juga dapat 

sebagai bahan pangan dan dalam hal ini difortifikasikan pada Hidrolisat 
protein didefinisikan sabagai protein yang mengalami degradasi hidrolitik 
dan albumin telur pada proses pembuatan es krim, sebagai bahan penemulsi, 
pengembang gan asam atau enzim, hidrolisat protein ikan dan udang adalah 
produk cair yang dibuat dengan enzim proteolitik dengan hasil akhir berupa 
campuran komponen protein, digunakan sebagasi bahan fortifikasi untuk 
memperkaya nilai gizi produk makanan suplemen, penganti albumin telur 
pada proses pembuatan es krim dan dapat dipakai sebagai penyedap dan 
digunakan penganti MSG, juga sebagai diet media khusus, misalnya pada 
kasus panceatitis dan alergi akibat makanan (https//prezi.com/gcfjcbOang/
hidrolisat-protein-ikan).

Banyak senyawa flavor yang tidak saja berperan sebagai pemberi citarasa 
pada produk pangan, tetapi juga mempunyai kemampuan fisiologis aktif 
bagi kebugaran tubuh. Flavor kelompok ini dikenal sebagai flavor fungsional, 
beberapa manfaat fisiologi aktif dari senyawa flavor etnik, terutama yang 
berasal dari alam.

Peran flvor pada produk pangan fungsional dapat dibagi ke dalam dua 
jenis peran, peran yang satu adalah peran murni dari segi atribut citarasa, 
peran yang satunya lagi adalah peran ganda selain pemberi flavor, namun 
juga memberikan kemampuan fungsional aktif. Peran pertama dapat 
dilakukan dengan cara mengendalikan atribut flavor tertentu yang kurang 
disukai dengan menutup (masai) karena keberadaan komponen fungsional 
atau kehilangan komponen tertentu yang disebabkan oleh pengurangan 
ingredient pangan tertentu dari bahan aslinya, pengendalian atribut flavor 
dapat dilakukan dengan menutup (mashking), intensifikasi atribut flavor yang 
disukai, menekan flavor yang tidak di sukai dengan inhibitor, suppressing, 
bloking, modifier, serta pengendalian bisa juga dari pendekatan pengolahan, 
seperti aging atau fermentasi.
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Flavor pada pangan fungsional dapat juga diperoleh dari komponen 
yang memiliki citarasa yang disukai sekaligus bersifat aktif. Beberapa 
ingredien pangan terutama rempah dan herba memiliki kemampuan tersebut 
di antaranya ada yang bersifat sebagai antimikroba, anti-inflamasi, dan 
meningkatkan imunitas tubuh sehingga banyak digunakan dalam bentuk 
minuman fungsional.

Sumber flavor fungsional di Indonesia sangat beragam, dapat berasal dari 
mikroba, seperti lacto bacillus dapat produk dadih yang memberi citarasa khas 
dan juga berperan sebagai probiotik, atau pada hewan penghasil madu, dan 
ditambahkan juga sumber flavor alami, terutama dari mikroba dan hasil laut 
yang belum tergali yang kemungkinan besar memiliki kemampuan fisiologi 
aktif, seperti produk-produk fermentasi hasil laut yang belum terjamah, 
kelompok flavor fungsional berbasis pada kearifan lokal agar bisa dilestarikan 
dan dimanfaatkan bagi kehidupan, agar tidak terjadi kerugian yang amat 
besar bila kekayaan ini punah tanpa terjamah.

Produk pangan dewasa ini dituntut tidak saja berfungsi sebagai 
pemenuh kebutuhan gizi konvensional dan pemuas cita-cita, tetapi juga 
sebagai penjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Pengamatan para ahli 
menunjukkan bahwa aktivitas sosiologis aktif dalam bahan pangan mampu 
mempengaruhi status kesehatan konsumennya. Fenomena ini tentu saja 
memberikan tantangan baru sekaligus peluang bagi para teknologi pangan 
dalam mengembangkan produknya.

Pengurangan ingredien-ingredien pangan tertentu dengan alasan 
kesehatan, seperti lemak dan garam (ksususnya sodium) tidak hanya 
menurunkan kesan creamy atau rasa asin, tetapi membawa tantangan rasa 
rasa yang lebih kompleks pada produk pangan yang dihasilkan kombinasi 
dari beberapa herba dan rempah-rempah yang sangat beragam dan kaya akan 
citarasa dapat menjadi salah satu alternatif pengganti garam yang mempunyai 
beberapa fungsi sekaligus. Penggunaan rempah-rempah dan herba dalam 
beberapa hal dapat juga menggantikan fungsi garam sebagai pengawet pangan.
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Ingredient flavor dengan kesan etnik membuka peluang daya tarik 
tersendiri untuk pengembangan produk pangan yang lebih sehat, walau 
rendah lemak namun tetap tasty. Selain itu, ingredient kelompok ini juga 
dikenal kaya akan kandungan komposisi fisiologis aktif secara alami.

Menurut pemaparan Webiao (2010), IUfost Food Word congress di 
Cape Town berdasarkan data dari 2009 internal Food Informasion Council 
dan 2007 USA health Foods and Trend Report, perilaku konsumen dewasa 
ini adalah sebagai berikut:

1. 90% setuju bahwa pangan tertentu memiliki manfaat melebihi dari 
nutrisi konvensional. 

2. 79% percaya bahwa beberapa pangan memiliki komponen fisiologis 
aktif (atau lebih dikenal dengan sebutan komponen aktif ) yang dapat 
membantu mengenal permasalahan kesehatan sat ini.

3. 76% berpikir bahwa komponen-komponen ini dapat mengurangi risiko 
penyakit dan memperbaiki kesehatan jangka panjang.

4. 56% merasa bahwa pangan dapat juga mengurangi pengunaan obat-
obatan dan tenaga medis lain.

Tantangan utama pada pengembangan produk pangan fungsional adalah 
flavor produk pangan fungsional adalah flavor produk yang cendrung kurang 
bisa diterima oleh konsumen. Umumnya, komponen aktif yang diperlu 
umumnya bukan flavor triendiy (tidak ramah lingkungan pencecap dan 
penghindu), seperti pahit, sepat, dan bcancy grassy. Menyegat (hersness, metalik 
dan masih banyak lagi) upaya untuk mendapatkan produk pangan dengan 
kandungan komponen aktif pada level yang dapat memberikan aktivitas 
disatu sisi lain merupakandua buah aspek yang tidak mudah dikompromikan 
(Wijaya 2010).

Pada saat awal perkembangan memang pangan fungsional masih dapat 
diterima dengan mengenyampingkan citarasanya, namun dengan semakin 
jenuhnya pasar maka cita rasa ini menjadi sangat penting untuk menarik 
konsumen yang memprioritaskan citarasa pangan. Fenomena ini menunjukan 
bahwa rasa yang buruk nampaknya tetap tak bisa diterima walau dikompensi 
dengan manfaat kesehatan yang diperoleh. Peran pertama yang dapat 



39

Kandungan Senyawa Flavor Udang Rebon

dilakukan dengan cara mengendalikan atribut flavor yang kurang disukai 
karena keberadaan komponen fungsional atau kehilangan flavor tertentu yang 
disebabkan oleh pengurangan ingredien pangan tertentu dari pangan aslinya.

Pengendalian atribut flavor dapat dilakukan dengan menutup (masking), 
intensifikasi atribut flavor yang disukai, menekan flavor tak disukai dengan 
inhibitor (suppresing atau blocking) atau dengan modifikasi (modifier) 
pengadilan bisa juga dari pendokolan pengolahan, seperti pemasaran (aging) 
atau fermentasi asli.

Peran flavor berikutnya pada pagan fungsional bisa juga diperoleh 
dari komponen yang memiliki citarasa yang disukai sekaligus bersifat 
aktif. Beberapa ingredien pagan, terutama rempah dan herba memiliki 
kemampuan tersebut. Sebut saja rempah yang tak asing bagi kita semua jahe. 
Jahe yang banyak digunakan dalam produk pangan karena flavornya yang 
khas menyenangkan ternyata juga dapat berperan sebagai antimikroba, anti-
inflansi dan meningkatkan imunitas tubuh sehingga banyak yang digunakan 
dalam bentuk minuman fungsional.

Flavor fungsional sama halnya dengan pangan yang memiliki 
kemampuan fisiologis aktif maka flavor fungsional didefenisikan sebagai flavor 
yang memiliki kemampuan fisiologis aktif selain fungsi utamanya sebagai 
pemberi cita-rasa pada suatu produk pangan, memang istilah ini masih asing 
bagi praktisi di dunia pangan, namun diharapkan dapat diterima sebagai 
terminologi baru dalam menggambarkan senyawa-senyawa atau komponen 
flavor dengan kemampuan ganda ini flavor fungsional sebenarnya bukan hal 
yang baru dalam ranah pangan di Indonesia. Banyak ingredien dengan peran 
ganda ini digunakan dalam kuliner tradisional suku-suku bangsa Indonesia, 
seperti penggunaan berbagai rempah dan herba dalam berbagai masakan 
untuk memperpanjang masa simpan selain memberi aneka citarasa.

Pemanfaatan flavor sebagai ingredien fungsional juga dikenal di 
mancanegara seperti halnya pada teh, kopi, cokelat, dan berbagai minuman 
penyegar lain. Komponen pada tanaman tertentu sangat dikenal khasiat 
fisiologisnya, seperti teh hijau dan ginseng pun dewasa ini telah berubah 
fungsi menjadi ingredien flavor yang sangat popular, melebihi fungsi aslinya 
(Wijaya 2010).



40

Udang Rebon is the Best Potensi sebagai Bahan Baku Produk Olahan Bergizi

Pergeseran paradigma dan penerimaan flavor-flavor fungsional oleh 
banyak lapisan konsumen memberi kesempatan penciptaan produk-produk 
fusion yang unik. Dewasa ini tidaklah suatu hal yang tabu bila es krim 
memiliki rasa pekat teh hijau, atau kopi beradu dengan flavor ginseng bahkan 
pedasnya cabai dalam manisnya cokelat.

Kendala penggunaan flavor fungsional yang terbesar adalah bagaimana 
memadukan antara konsentrasi komponen agar mampu memberi khasiat 
yang diinginkan dengan kelayakan atribut citarasanya. Sensitivitas alat sensori 
manusia terhadap atribut flavor tidak selalu selaras dengan kemampuan 
fisiologis aktif yang diperoleh pada level yang sama. Sering kali cenderung 
ambang batas sensori kita jauh lebih rendah dari konsentrasi yang diperlukan 
agar komponen aktif dapat memberi manfaatnya. Beruntung bahwa keaktifan 
pangan fungsional dapat diperoleh secara sinergis atau bertahap. Pemilihan 
komponen-komponen flavor tertentu dan pemahaman dengan pasti 
karakterisasi keaktifan komponen-komponen flavor tersebut menjadi faktor 
kunci dalam memperoleh sifat fisiologis flavor-flavor kategori funsional.

Sumber flavor fungsional di Indonesia sangat beragam, dapat berasal 
dari mikroba seperti halnya mikroba lactobacillus pada produk dadih yang 
tidak saja mampu memberi kita citarasa khas pada dadih juga, tetapi juga 
mampu berperan sebagai probiotik dan antibiotik atau berasal dari hewani 
seperti pada madu. Ragam sumber flavor fungsional di Indonesia yang telah 
banyak diteliti adalah dari sumber nabati, terutama rempah dan herba. Oleh 
karena itu, pada tulisan ini ulasan lebih diarahkan pada flavor fungsional yang 
berbasis pada sumber nabati (Usman 2003) dan hal yang sama dikemukakan 
oleh Surono (2008).

Masih banyak sumber alami, terutama dari mikroba dan hasil laut 
yang belum tergali. Di Indonesia dengan iklim yang sangat tepat bagi 
pertumbuhan jasad renik, dapat menghasilkan bebagai produk flavor olahan, 
seperti petis, terasi, taoco, bakasang, dan banyak produk fermentasi lain yang 
kemungkinan besar memiliki kemampuan fisiologis aktif. Selain itu, banyak 
formula flavor dapat dibuat dari kekayaan pengetahuan lokal seperti halnya 
bandrek dan sambal. Begitu banyak peluang untuk menghasilkan formula 
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flavor fungsional baru dari sumberdaya alam dan pengetahuan lokal yang 
belum terjamah. Oleh karnanya, perlu upaya lebih dari kita untuk terus 
mengali, medokumentasi, memilah sumber-sumber alami yang ada, dan 
megembangkan kelompok flavor fungsional berbasis pada kearifan lokal agar 
bisa melestarikan manfaatnya bagi kehidupan ini. Suatu kerugian yang amat 
besar bila kekayaan ini punah tanpa terjamah (Wijaya 2010).

Seperti yang dikemukakan oleh Fob (2011), FPH ikan air tawar seperti 
Tilapia (Oreochromis noloticus) merupakan sumber asam amino dan mineral 
yang berkualitas yang dipakai pada industri makanan, FPH mempunyai 
fungsi yang lebih besar dibandung dengan FPC, FPH mempunyai struktur 
mikro, warna, daya larut, protein yang mudah dicerna, elmusion, penyerap 
lemak dan densiti yang besar, karenanya di pasaran dapat bersaing dengan 
FPC. Secara keseluruhan, baik fisikokimia dan atribut fungsioanalnya FPH 
mempunyai kualitas yang baik dengan kandungan garam rendah.

Protein Hidrolisat (FPH) ikan bila ditambahkan pada proses perendaman 
ikan salmon dapat mempertinggi retensi air dan dengan konsentrasi 14% 
menambah berat kering sebesar 5% jika dikombinasikan dengan garam 0,2% 
maka hasilnya sangat bagus (90%) dapat mencegah kehilangan berat dan 
biaya pengolahan oleh industri kecil dan kehilangan berat dari ikan salmon 
sedikit (Ibarra et al. 2012).

Menurut Wisthiphaet dan Kongruang (2015), produksi hidrolisat 
protein ikan dapat diperoleh dengan cara hidrolisis asam dan enzimatis. Untuk 
makanan ternak, cara yang murah dan ekonomi adalah dengan memakai 
asam, namun untuk bahan makanan manusia memakai proses enzimatis. 
Akan tetapi, kedua cara ini dapat memproduksi FPH sebagai sumber protein. 
Hidrolisat protein ikan dapat diperoleh dengan menggunakan enzim alkalase 
dan enzim flavourzyme, di mana hasil penelitian menunjukan bahwa dengan 
megunakan enzim alkalase kandungan proteinnya lebih tinggi dan warna lebih 
gelap dibanding yang menggunakan enzim flavourzyme. Hal ini dijelaskan 
juga oleh Thiansilakul et al. ( 2007) bahwa warna dari protein hidrolisat 
yang diproleh dari hidrolisis flavor enzim warnanya sedikit barbeda dengan 
produknya.
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Hidrolisat protein ikan dari kepala ikan tuna ekor kuning dengan 
menggunakan enzim alkalase dan protamex menghasilkan FPH dengan nilai 
gizi yang tinggi. Kedua enzim ini efektif untuk menghasilkan asam amino dan 
juga nilai PER-nya (Protein Effeciency Ratio). Asam amino yang dihasilkan 
dapat dimanfaatkan untuk manusia dan juga makanan ikan.

6.2 Potensi Flavor Fungsional Udang Rebon
Dari hasil penelitian yang dilakukan Suparmi (2020), didapatkan bahwa 

nilai protein hidrolisat udang rebon mencapai 87,52%, pengolahan dilakukan 
dengan menggunakan enzim papain dengan konsentrasi 15%. Analisis protein 
biasanya dilakukan dengan metode kjedahl, mengukur jumlah nitrogen yang 
kemudian dikonversi menjadi jumlah protein dengan suatu tetapan standar. 
Saat dilakukan uji analisis kandungan protein, hasil menunjukkan kandungan 
nitrogen yang besar padahal sebenarnya angka tersebut diperoleh bukan hanya 
dari protein, namun juga pemecahan senyawa kimia pada proses fermentasi 
karena memiliki gugus nitrogen maka jumlah nitrogen yang terukur akan 
semakin bertambah dan membuat kandungan protein seolah-olah tinggi.

Asam amino yang dikandung hidrolisat protein udang rebon berjumlah 
17 jenis asam amino. Dengan komposisi 9 jenis asam amino esensial, yaitu 
histidin, arginin, treonin, valin, methionine, isoleusin, leusin, phenilalanin 
dan lisin, serta 8 jenis kandungan asam amino non-esensial hal ini dapat 
dilihat pada Tabel 3. 

Asam amino adalah suatu komponen organik yang mengandung gugus 
amino dan karboksil. Tidak semua asam amino dapat dibuat dalam tubuh 
manusia, bila ditinjau dari segi pembentukannya asam amino dibagi ke 
dalam dua golongan, yaitu asam amino eksogen dan asam amino endogen. 
Asam amino eksogen disebut juga asam amino esensial dan asam amino 
endogen disebut juga asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah 
asam amino yang tidak dapat dibuat dalam tubuh dan harus diperoleh dari 
makanan sumber protein yang disebut juga asam amino eksogen, sedangkan 
asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh. 
Asam amino sering kali disebut dan dikenal sebagai zat pembangun yang 
merupakan hasil akhir dari metabolisme protein.
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Asam amino esensial yang tertinggi jumlahnya adalah leusin dapat 
memacu fungsi otak, membantu menurunkan kadar gula yang berlebihan 
membantu penyembuhan tulang, jaringan otot dan, kulit. Kandungan asam 
amino lainnya yaitu arginin adalah asam amino yang dibentuk di hati dan 
beberapa di antaranya terdapat dalam ginjal. Arginin bermanfaat untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh atau produksi limfosit. Selain arginin terdapat 
juga asam amino histidin. Histidin diperoleh dari hasil hidrolisis protein yang 
terdapat pada sperma suatu jenis ikan (kaviar). Histidin berfungsi mendorong 
pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak (Edison 2009). 

Hidrolisat protein udang rebon juga mengandung treonin. Treonin 
yang dapat meningkatkan kemampuan usus dan proses pencernaan, 
mempertahankan keseimbangan protein, penting dalam pembentukan 
kolagen dan elastin, membantu fungsi hati, jantung dan sistem saraf pusat, 
serta mencegah serangan epilepsi. Valin merupakan asam amino rantai 
bercabang yang berfungsi sebagai prekursor glukogenik dan sangat penting 
untuk pertumbuhan, serta memelihara jaringan otot dapat juga berfungsi 
untuk memacu kemampuan mental, memacu koordinasi otot, membantu 
perbaikan jaringan yang rusak dan menjaga keseimbangan nitrogen, metionin 
penting untuk metabolisme lemak, menjaga kesehatan hati, menenangkan 
saraf yang tegang, mencegah penumpukan lemak di hati dan pembuluh darah 
arteri, terutama yang menyuplai darah ke otak, jantung dan ginjal, penting 
untuk mencegah alergi, osteoporosis, demam rematik, dan detoksifikasi zat-
zat berbahaya pada saluran pencernaan. Metionin memberikan gugus metal 
untuk sintesis kolin dan kreatinin. Metionin juga diperlukan tubuh untuk 
membentuk sistein.

Asam glutamat yang terdapat pada hidrolisat protein udang rebon adalah 
jumlah yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Ion glutamat dapat 
merangsang beberapa tipe saraf yang ada pada lidah manusia. Asam glutamat 
dan asam aspartat memberikan citarasa pada seafood, namun dalam bentuk 
garam sodium, yaitu pada MSG akan memberikan rasa umami.

Asam glutamat merupakan komponen paling penting dalam pembentukan 
citarasa pada makanan hasil laut. Secara umum, kandungan asam amino 
yang paling banyak ditemui pada moluska laut adalah asam glutamat, asam 
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aspartat, glisin, dan alanine. Jumlah asam amino hidrolisat protein udang 
rebon sebanyak 17 jenis dengan rincian 9. Asam amino esensialnya adalah 
histidin, arginin, treonin, valin, methionin, isoleusin, leusin, phenilalanin, 
dan lisin. Delapan jenis asam amino non-esensial adalah asam aspartat, asam 
glutamat, serin, glisin, alanin, prolin, tirosin, dan sistein. Kandungan asam 
amino esensial yang tertinggi adalah leusin sebesar 2,10% dan kandungan 
asam amino non-esensial yang tertinggi adalah asam glutamat sebesar 4,09%.

Udang rebon yang selain dari menambah citarasa sekaligus dapat berperan 
sebagaai bahan makanan fungsional bagi konsumen yang membutuhkan. 
Permasalahan utama udang rebon ini adalah nilai ekonomisnya tergolong 
rendah dan pemanfaatanya masih terbatas, bila ditinjau dari produksinya 
udang rebon ini adalah salah satu hasil laut dari jenis udang-udangan dengan 
ukuran kecil bila dibandingkan dengan udang jenis lain. Hasil tangkap 
udang rebon pada tahun 2014 mencapai 689,6 ton (DKP 2014). Dengan 
melimpahnya hasil ini, mengakibatkan nilai ekonomis menjadi rendah, 
sedangkan bentuk olahannya masih terbatas seperti dalam bentuk terasi 
ataupun dikeringkan.

Produk pangan dewasa ini dituntut tidak saja berfungsi sebagai pemenuh 
kebutuhan gizi konvensional dan pemuas citarasa, tetapi juga sebagai penjaga 
kesehatan atau kebugaran tubuh. Kajian aktivitas fisiologis aktif dalam 
bahan pangan mampu mempengaruhi status kesehatan konsumennya. 
Fenomena ini tentu saja memberikan tantangan baru sekaligus peluang dalam 
mengembangkan flavor ini.
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Pengurangan ingredien-ingredien pangan tertentu dengan alasan 
kesehatan, seperti lemak dan garam (khususnya sodium) tidak hanya sekadar 
menurunkan kesan creamy atau rasa asin, tetapi membawa tantangan citarasa 
yang lebih kompleks pada produk pangan yang dihasilkan. Penggunaan 
ingredien termasuk flavor dengan kesan etnik membuka peluang daya tarik 
tersendiri untuk mengembangkan produk pangan yang lebih sehat walau 
rendah lemak, namun tetap tasty.

Indonesia sebagai negara tropis yang sangat kaya akan sumber hayati 
dan ragam budaya kuliner telah banyak menggunakan sumber alam dalam 
mendapatkan kenikmatan citarasa, dan banyak sekali bahan alami yang 
berpotensi sebagai flavor fungsional. Sumber flavor fungsional sangat 
beragam, bisa dari mikroba, seperti lactobacillus, bisa berasal dari tanaman 
cengkeh, dari hewan darat–lebah– seperti madu, dan hal ini sudah dilakukan 
penelitiannya.

Masih banyaknya sumber alami, terutama dari mikroba dan dari hasil 
laut yang belum tergali, peluang dan tantangan untuk pengembangan flavor 
fungsional yang berbahan dasar dari hasil laut sangat tepat dilakukan karena 
iklimnya yang sesuai bagi pertumbuhan jasad renik yang dapat menghasilkan 
produk flavor olahan, seperti petis, terasi, bakasang petis, terasi, bakasang, dan 
produk fermentasi lainnya yang berbahan dasar udang rebon belum dilakukan 
secara maksimal.





BAB 7. VII. PENGEMBANGAN 
OLAHAN PRODUK  

UDANG REBON

Tingkat produksi udang rebon dipengaruhi 
oleh musim tangkap dan pada saat hasil tangkap 
melimpah harga menjadi turun. Di samping itu, 
udang rebon juga mempunyai nilai ekonomis 
rendah, bila dilihat dari keanekaragaman hasil 
olahannya baru sebatas digunakan untuk bahan 
baku olahan terasi, dan dijadikan udang rebon 
kering, faktor kemampuan dan keterampilann 
dalam melakukan pengolahan masih sangat 
terbatas. Karenanya pembuatan hidrolisat protein, 
konsentrat, dan isolat protein udang rebon dapat 
memberikan suatu nilai tambah dan sekaligus 
menambah kekayaan produk olahan asli indonesia.

7.1 Hidrolisat Protein  
Udang Rebon

Hidrolisat protein didefinisikan sebagai 
protein ikan atau udang adalah produk cair yang 
dibuat menggunakan enzim proteolitik di mana 
hasil akhirnya berupa campuran komponen 
protein, dapat digunakan sebagai bahan fortifikasi 
suplemen, substitusi, dan pengganti MSG sintetik.
Mutu hidrolisat protein tergantung dari jenis 
bahan baku yang digunakan. Bila ikan yang 
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memiliki kadar lemak tinggi, akan menghasilkan hidrolisat protein dengan 
kandungan lemak tinggi dan menyebabkan mudah rusak selama penyimpanan 
(Wisthiphaet dan Kongruang 2015).

Hidrolisat protein udang rebon merupakan produk yang dihasikan 
dari penguraian protein menjadi senyawa-senyawa berantai pendek karena 
adanya proses hidrolisis, baik oleh enzym, asam, maupun basa. Hidrolisis 
secara enzimatis lebih efisien, murah, menghasilkan hidrolisat protein ikan 
tanpa kehilangan asam amino esensial, serta terhindar dari perubahan atau 
kerusakan produk yang bersifat nonhidrolitik.

Menurut Wegedahl (2004), hidrolisat protein ikan merupakan 
pengembangan dari proses konsentrat protein dan silase ikan. Fungsi hidrolisat 
protein dapat dipakai sebagai penyedap rasa dan untuk pengobatan, yaitu 
sebagai diet penderita gangguan pencernaan.

Witono (2014) mengemukakan bahwa hidrolisat protein dari Bibisan 
Fish (Apogon albimacolusus) dengan proses enzimatis didapatkan hasil dengan 
jumlah produksi antara 13,54% sampai 18,16%. Nilai ini dapat dikembangkan 
menjadi flavor makanan. Hidrolisat protein ikan dapat diproduksi dengan 
memakai enzim dari tanaman lokal Indonesia yaitu baiduri dan pepaya.

Dari hasil penelitian Muzaifah et al. (2012), hidrolisat protein dari hasil 
samping pengolahan ikan menggunakan dua jenis enzim, yaitu enzim alkalase 
dan enzim flavourzyme. Hasil yang terbaik diperolah dari enzim alkalase. Hal 
ini karena hidrolisat protein ikan yang dihasilkan jumlahnya banyak dan 
memiliki karakteristik solubilitas, emulsifier, dan penyabunan yang besar.

Atribut fungsional hidrolisat protein dari ikan herring (Clupea harengus) 
memiliki nilai emulsi (EAI), yaitu stability foam 36%, emulsifying stability 
(>120 menit), foam expansion 142%, dan kadar protein 77% (Liceaga dan 
Li-Chan 1999).

Seperti yang dikemukakan oleh Foh (2011), FPH (Fish Protein 
Hydrolysate) ikan air tawar yaitu tilapia (Oreochromis niloticus) merupakan 
sumber asam amino, mineral yang berkualitas yang dipakai pada industri 
makanan, FPH mempunyai fungsional yang lebih besar dibanding dengan 
FPC (Fish Protein Concentrate), FPH mempunyai struktur mikro, warna, daya 
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larut, protein yang mudah dicerna, emulsi, penyerap lemak, dan densitas yang 
besar karenanya di pasaran dapat bersaing dengan FPC. Secara keseluruhan, 
baik fisikokimia dan atribut fungsioanal FPH mempunyai kualitas yang baik 
dengan kandungan garam rendah.

Protein hidrolisat ikan (FPH) bila ditambahkan pada proses perendaman 
ikan salmon dapat mempertinggi retensi air dan dengan konsentrasi 14% 
menambah berat kering sebesar 5%. Bila dengan garam 0,2%, hasilnya sangat 
bagus (90%) dapat mencegah kehilangan berat dan biaya pengolahan oleh 
industri kecil dan kehilangan berat dari ikan salmon sedikit (Ibarra et al. 
2012).

Menurut Wisthiphaet dan Kongruang (2015), produksi hidrolisat 
protein ikan dapat diperoleh dengan cara hidrolisis asam dan hidrolisis 
enzimatis. Untuk makanan ternak, cara yang murah dan ekonomis adalah 
dengan memakai asam, namun untuk bahan makanan manusia memakai 
proses enzimatis. Kedua cara ini dapat memproduksi FPH sebagai sumber 
protein.

Muzaifa et al. (2012) menyatakan bahwa hidrolisat protein ikan dapat 
diperoleh dengan mengunakan enzim alkalase dan flavourenzyme, di mana 
hasil penelitian menunjukkan bahwa megunakan enzim alkalase kandungan 
proteinnya lebih tinggi dan warna lebih gelap dibanding yang menggunakan 
flavourenzyme. Hal ini dijelaskan juga oleh Thiansilakul et al. (2007) bahwa 
warna dari protein hidrolisat yang diproleh dari hidrolisis flavourenzym 
warnanya sedikit barbeda dengan produknya.

Hasil penelitian dari Ovissipour et al. (2010), hidrolisat protein ikan dari 
kepala ikan tuna ekor kuning menggunakan enzim alkalase dan protamex 
menghasilkan FPH dengan nilai gizi yang tinggi. Kedua enzim ini efektif 
untuk menghasilkan asam amino dan juga nilai PER (Protein Effeciency 
Ratio). Asam amino yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk manusia dan 
juga makanan ikan.

Hidrolisat protein dari Sepia officinalis mempunyai kandungan lipid 
peroxidative dan beta-caroten-linolic acid oxidative. Kandungan proteinnya 
antara 75,36–80,11% yang terdiri atas asam amino non-esensial yaitu asam 
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glutamat dan asam amino esensial (48,5–50,04%) di antaranya asam amino 
histidin dan arginin, serin, lisin, dan leusin, hidrolisat protein dapat dipakai 
untuk suplemen pada makanan yang nilai gizinya rendah (Balti 2011).

Penelitian hidrolisat protein dari beberapa produk perikanan sudah 
banyak dilakukan, seperti produksi hidrolisat ikan mujair menunjukan 
hasil yang terbaik dapat diproduksi dengan konsentrat enzim 10% dengan 
lama inkubasi empat hari. Produksi hidrolisat protein dari ikan selar kuning 
menghasilkan hidrolisat terbaik dengan konsentrasi enzim 5%, waktu 
inkubasi 6 jam, dan pH 7.

Penelitian hidrolisat protein dari udang rebon belum ada dilakukan.
Untuk optimasi produksi karakteristik dari protein hidrolisat udang rebon 
sebagai bahan flavor fungsional yang alami asli indonesia, perlu dilakukan.
Agar memperoleh hasil yang dimaksud, usaha yang dilakukan adalah 
pembuatan hidrolisat protein udang dengan menggunakan enzim proteolitik 
yaitu enzim papain.

Digunakannya enzim papain disebabkan dari beberapa penelitian 
terdahulu didapatkan hasil yang baik dan salah satu dari penelitian ,yang 
menyatakan bahwa enzim papain mempunyai kinerja yang baik dalam 
menghasilkan protein hidrolisat dari Bibisan Fish (Apogon Aalimaculosus). 
Protein hidrolisat dari ikan Selar kuning(Caranx Leptolepis) dengan 
menggunakan enzim papain menghasilkan kadar protein 66,17%,kadar 
lemak 5,37%, kandungan a-amino bebas 0,06g/100 g dan daya cerna in vitro 
sebesar 65,25%.

Kualitas produk hidrolisat protein dari bahan baku ikan ditentukan oleh 
jenis ikan atau udang yang digunakan, ikan yang mengandung lemak tinggi 
akan menghasilkan hidrolisat dengan kandungan lemak tinggi sehingga akan 
memperpendek masa simpan. Hal lain yang mempengaruhi mutu adalah jenis 
katalis (enzim hidrolase). Ikan berlemak rendah (non fatty fish) mengandung 
protein 85–90%, lemak 2% dan abu 6–7%/berat kering (https//prezi.com/
gcfjcbOang/hidrolisat-protein-ikan).
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Fungsi hidrolisat protein dapat sebagai penyedap dan untuk memperoleh 
asam amino secara individu atau dapat pula untuk pengobatan yaitu sebagai 
diet untuk penderita pencernaan. Hidrolisat protein ikan juga merupakan 
pengembangan dari proses konsentrat protein ikan dan silase, di mana pada 
kedua produk tersebut protein yang diperoleh mempunyai sifat fungsional 
yang sangat rendah sehingga pada umunya untuk digunakan sebatas pakan 
ternak.

Turunan hidrolisat protein dari hasil samping pengolahan ikan dengan 
menggunakan enzim alcalase dan enzim flavourzyme. Dari kedua enzim ini 
yang terbaik adalah enzim alkalase karena berpotensi menghasilkan hidrolisat 
protein ikan yang dihasilkan jumlahnya banyak, solubility, emusifying, dan 
foaming yang besar.

Kualitas produk hidrolisat protein dari bahan baku ikan ditentukan oleh 
jenis ikan atau udang yang digunakan. Ikan yang mengandung lemak tinggi 
akan menghasilkan hidrolisat dengan kandungan lemak tinggi sehingga akan 
memperpendek masa simpan. Hal lain yang mempengaruhi mutu adalah jenis 
katalis (enzim hidrolase). Ikan berlemak rendah (non fatty fish) mengandung 
protein 85–90%, lemak 2%, dan abu 6–7%/berat kering (https//prezi.com/
gcfjcbOang/hidrolisat-protein-ikan).

Menurut Wegedahl (2004), fungsi hidrolisis protein dapat sebagai 
penyedap dan untuk memperoleh asam amino secara individu atau dapat 
pula untuk pengobatan, yaitu sebagai diet untuk penderita pencernaan. 
Ditambahkan lagi bahwa hidrolisat protein ikan merupakan pengembangan 
dari proses konsentrat protein ikan dan silase, di mana pada kedua produk 
tersebut protein yang diperoleh mempunyai sifat fungsional yang sangat 
rendah sehingga pada umumnya untuk digunakan sebatas pakan ternak. 
Turunan hidrolisat protein dari hasil samping pengolahan ikan dengan 
menggunakan enzim alcalase dan enzim flavourzyme. Dari kedua enzim ini 
yang terbaik adalah enzim alkalase karena berpotensi menghasilkan hidrolisat 
protein ikan yang dihasilkan jumlahnya banyak, solubility, emusifying, dan 
foaming yang besar.
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Enzim yang berperan penting dalam hidrolisis protein ada dua, yaitu 
proteasa yang dapat memecah ikatan protein menjadi peptida dan peptidase 
yang dapat memecah ikatan peptida menjadi asam amino. Dengan kombinasi 
protease dan peptidase, dapat memecah 90% ikatan peptide (Fennema 
1985). Salah satunya enzim yang bersifat proteoase adalah enzim papain yang 
terdapat dalam getah pepaya yang bisa diperoleh dengan cara sangat mudah 
karena tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah tropis khususnya Indonesia, 
enzim ini sudah banyak diperolah di pasaran (Yuniwati 2008).

Enzim papain tergolong proteasa sulhidril, aktivitasnya tergantung 
pada adanya gugus sulhidril pada sisi aktifnya, dan dapat dihambat oleh 
senyawa oksidator, dan daya tahan panas paling tinggi di antara enzim-enzim 
proteolitik lainnya, sifat lainya adalah dapat bekerja secara optimum pada 
suhu 50–60oC pada pH 5–7, memiliki aktivitas proteolitik 70–100 unit/g. 
Aktivitasnya juga dipengaruhi oleh proses dan umur, serta jenis pepaya yang 
digunakan.

Ikatan peptida yang membangun rantai polipeptida pada protein dapat 
dipitus (dihidrolisa) oleh enzim yang menghasilkan satu molekul dengan 
gugusan karboksil dan molekul lainya yang memiliki gugus amine. Bila enzim 
dicampur dalam makanan, protein makanan akan terpecah-pecah menjadi 
peptida yang selanjutnya akan pecah lagi menjadi bentuk-bentuk yang lebih 
sederhana yang disebut asam amino (Warisno 2003).

Menurut Purnomo (2005), papain adalah enzim proteolitik yang berasal 
dari getah pepaya. Enzim ini memiliki kemampuan untuk memecahkan 
molekul protein. Dewasa ini papain menjadi suatu produk yang sangat 
bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik dalam rumah tangga maupun 
dalam industri. Beberapa kegunaan enzim papain telah diteliti, antara lain 
berfungsi dalam pembuatan konsentrat protein sebagai pengempuk daging, 
proses hidrolisis protein, dan sebagai antidingin dalam industri pembuatan 
bir (Yunita et al. 2008).

Hasil penelitian yang dilakukan Suparmi (2020), didapatkan bahwa 
nilai protein hidrolisat udang rebon mencapai 87,52%, pengolah dilakukan 
dengan menggunakan enzim papain dengan konsentrasi 15%. Analisis protein 
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biasanya dilakukan dengan metode kjedahl, mengukur jumlah nitrogen yang 
kemudian dikonversi menjadi jumlah protein dengan suatu tetapan standar. 
Saat dilakukan uji analisis kandungan protein, hasil menunjukkan kandungan 
nitrogen yang besar padahal sebenarnya angka tersebut diperoleh bukan hanya 
dari protein, namun juga pemecahan senyawa kimia pada proses fermentasi 
karena memiliki gugus nitrogen. Maka jumlah nitrogen yang terukur akan 
semakin bertambah dan membuat kandungan protein seolah-olah tinggi.

Asam amino yang dikandung hidrolisat protein udang rebon berjumlah 
17 jenis asam amino. Dengan komposisi 9 jenis asam amino esensial, 
yaitu histidina, arginina, treonina, valina, methionina, isoleusina, leusina, 
phenilalanina, dan lisina; serta 8 jenis kandungan asam amino non-esensial.

Hidrolisat protein udang rebon juga mengandung treonina. Treonina 
yang dapat meningkatkan kemampuan usus dan proses pencernaan, 
mempertahankan keseimbangan protein, penting dalam pembentukan 
kolagen dan elastin, membantu fungsi hati, jantung dan sistem saraf pusat, 
serta mencegah serangan epilepsi. Valina merupakan asam amino rantai 
bercabang yang berfungsi sebagai prekursor glukogenik dan sangat penting 
untuk pertumbuhan serta memelihara jaringan otot, dapat juga berfungsi 
untuk memacu kemampuan mental, memacu koordinasi otot, membantu 
perbaikan jaringan yang rusak dan menjaga keseimbangan nitrogen, metionina 
penting untuk metabolisme lemak, menjaga kesehatan hati, menenangkan 
saraf yang tegang, mencegah penumpukan lemak di hati dan pembuluh darah 
arteri, terutama yang menyuplai darah ke otak, jantung dan ginjal, penting 
untuk mencegah alergi, osteoporosis, demam rematik, dan detoksifikasi zat-
zat berbahaya pada saluran pencernaan. Metionina memberikan gugus metal 
untuk sintesis kolin dan kreatinin. Metionina juga diperlukan tubuh untuk 
membentuk sistein.

Asam glutamat yang terdapat pada hidrolisat protein udang rebon adalah 
jumlah yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Ion glutamat dapat 
merangsang beberapa tipe saraf yang ada pada lidah manusia. Asam glutamat 
dan asam aspartat memberikan citarasa pada seafood, namun dalam bentuk 
garam sodium, yaitu pada MSG akan memberikan rasa umami.
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Asam glutamat merupakan komponen paling penting dalam 
pembentukan citarasa pada makanan hasil laut. Secara umum, kandungan 
asam amino yang paling banyak ditemui pada moluska laut adalah asam 
glutamat, asam aspartat, glisin, dan alanin. Penambahan enzim papain dalam 
jumlah yang berbeda memberikan pengaruh terhadap jumlah hidrolisat 
protein udang rebon, serta nilai proksimatnya, di mana perlakuan dengan 
menambahkan enzim papain sebanyak 15% adalah hasil yang terbaik. Jumlah 
asam amino hidrolisat protein udang rebon sebanyak 17 jenis. Dengan 
rincian 9 asam amino esensialnya, yaitu histidina, arginina, treonina, valina, 
methionina, isoleusina, leusina, phenilalanina, dan lisin. 8 jenis Asam amino 
non-esensial adalah asam aspartat, asam glutamat, serina, glisina, alanina, 
prolina, tirosina, dan sistein. Kandungan asam amino esensial yang tertinggi 
adalah leusin sebesar 2,10% dan kandungan asam amino non-esensial yang 
tertinggi adalah asam glutamat sebesar 4,09%.

7.2 Prosedur Pembuatan Hidrolisat Protein 
Udang Rebon

Proses pembuatan hidrolisat berdasarkan metode Harahap et al. (2016) 
adalah sebagai berikut: udang rebon segar sebanyak 500 g dibersihkan dan 
dicuci dengan air mengalir, kemudian dilumatkan, lalu ditambahkan akuades 
sebanyak 500 mL dengan rasio 1:1 (b/v) dan diaduk sampai homogen, 
selanjutnya dipanaskan pada suhu 60°C selama 15 menit bertujuan untuk 
menginaktifkan enzim udang rebon. Kemudian dilakukan pengaturan pH 
optimum mengunakan NaOH 0,5 N sampai mencapai pH 7,0. Setelah 
itu, ditambahkan enzim papain dengan jumlah 15% dari berat udang 
rebon. Selanjutnya untuk mengoptimalkan kerja enzim dilakukan inkubasi 
pada suhu 60°C selama 4 jam. Setelah proses hidrolisis selesai, dilakukan 
pemanasan menggunakan waterbath pada suhu 85°C selama 15 menit untuk 
memisahkan fase cair dan fase padat dengan sentrifugasi pada kecepatan 
15.000 g selama 15 menit. Supernatan yang diperoleh dikeringkan dengan 
Freeze drying, hasil yang didapat adalah hidrolisat protein udang. 

Proses pembuatan hidrolisat protein udang rebon dapat dilihat pada 
Gambar 5.
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Gambar 5. Pembuatan hidrolisat protein udang rebon
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Presipitat
Supernatan

Hidrolisat 
protein
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7.3 Konsentrat Protein Udang Rebon
Konsentrat protein udang rebon adalah produk yang dibuat dengan 

memisahkan lemak dan air dari tubuh ikan yang merupakan protein stabil 
yang digunakan untuk dikonsumsi manusia bukan untuk makanan ternak, di 
mana kandungan proteinnya lebih dipekatkan daripada aslinya (Suparmi,et 
al,2020). Terdapat tiga jenis tipe konsentrat protein ikan, yaitu tipe A, tipe 
B, dan tipe C setiap tipe mempunyai karakteristik yang berbeda. Konsentrat 
protein tipe A berbentuk bubuk (powder) dengan tekstur hampir halus, serta 
memiliki kandungan lemaknya tidak lebih dari 0,75%, tipe B berbentuk 
bubuk tanpa adanya spesifikasi rasa dan bau dengan rasa ikan yang nyata 
dan kandungan lemaknya tidak lebih dari 3%, sedangkan tipe C merupakan 
tepung ikan (fish meal) yang diproduksi dengan kondisi higienis yang tinggi 
(Dewita et al. 2010).

Pengolahan dalam bentuk konsentrat protein udang rebon dapat 
menjadi suatu bentuk alternatif bahan dan dapat dipergunakan sebagai bahan 
substitusi maupun bahan fortifikasi dalam pembuatan produk pangan. Selain 
memiliki daya simpan cukup lama, bentuk konsentrat protein ikan yang 
berupa tepung menjadikan konsentrat protein lebih mudah dimanfaatkan 
(Suparmi et al. 2020).

Pembuatan konsentrat protein udang rebon adalah sebagai berikut: 
udang rebon segar sebanyak 500 g dicuci bersih dengan air mengalir. Setelah 
itu, dilakukan penggilingan dengan mesin penggiling daging (food processor) 
sampai halus dan ditambahkan 0,5% NaCl dari berat udang rebon, bungkus 
dengan kain blacu dan di-steam selama 40 menit. Setelah di-steam, dilakukan 
pemerasan pada udang rebon, ditambahkan larutan NaHCO3 0,5 N sampai 
pH menjadi isoelektrik yaitu 7,4–7,8. Kemudian, diekstraksi dengan pelarut 
isopropil alkohol perbandingannya adalah 1:3 inkubasi pada suhu 5°C 
selama 10 jam, setelah ekstraksi selesai dilakukan pengepresan terhadap hasil 
ekstraksi, kemudian dilakukan pengeringan pada suhu 40–55°C selama  
24 jam dalam alat pengering, setelah kering dihaluskan dengan blender dan 
diayak, konsentrat protein udang rebon didapat.
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Tabel 8. Standar konsentrat protein ikan

Komposisi
 Nilai

Tipe A(%)  Tipe B(%) Tipe C(%)
Protein Min 67,5 Min 67,5 Min 67,5
Air Maks 10 Maks 10 Maks 10
Lemak Maks 0,75 Maks 3 Maks 10
Organoleptik (Bau dan rasa) Lemah Tidak spesifik Tidak spesifik

Sumber: SNI (2010)

Gambar 6. Skema pembuatan konsentrat protein udang rebon
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7.4 Isolat Protein
Isolasi protein adalah suat cara mengendapkan protein pada titik 

isolektrik, yaitu pada kodisi pH tertentu protein tidak mempunyai selisih 
muatan dan karena itu tidak reaktif dalam medan listrik. Pada kondisi ini, 
protein memiliki kelarutan minimum sehingga besar protein hasil ekstraksi 
berdasarkan studi yang dilakukan mengendap pada pH antara 4 dan 5 
(Suparmi et al. 2020).

Prinsip isolasi protein terdiri dari tahap ekstraksi protein dalam medium 
pengektraksi, penghilangan bahan tidak larut dengan sentrifuse, filtrasi, atau 
kombinasinya, pengendapan, pencucian, dan pengeringan isolat (Sarah 2012). 
Pembuatan isolat protein dilakukan berdasarkan kelarutan protein, umumnya 
asam dan basa digunakan secara berturut-turut untuk proses ekstraksi dan 
penggumpalan atau pengendapan. Ekstraksi protein pada pH basa dilakukan 
dengan penambahan larutan basa ke dalam campuran suspensi dan dilakukan 
pengaturan pH. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi pH terhadap 
kelarutan protein (Moayedi et al. 2011).

Prinsip isolasi protein terdiri atas tahap ekstraksi protein dalam medium 
pengektraksi, penghilangan bahan tidak larut dengan sentrifuse, filtrasi, 
atau kombinasinya, pengendapan, pencucian, dan pengeringan isolat (Sarah 
2012). Isolat protein dilakukan berdasarkan kelarutan protein, umumnya 
asam dan basa digunakan secara berturut-turut untuk proses ekstraksi dan 
penggumpalan atau pengendapan. Ekstraksi protein pada pH basa dilakukan 
dengan penambahan larutan basa ke dalam campuran suspensi dan dilakukan 
pengaturan pH. Hal ini bertujuan untuk mengamati pengaruh pH terhadap 
kelarutan protein (Moayedi et al. 2011). Penggunaan NaOH untuk 
mengekstraksi suatu bahan dapat mendegradasi dinding sel dan menurunkan 
fraksi organik dari dinding sel. Berdasarkan preaksi inilah isolat protein dibuat 
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dengan mengendapkan protein pada titik isolektriknya. Titik isolektrik adalah 
pH di mana protein tidak mempunyai selisih muatan dan karena itu tidak 
bergerak dalam medan listrik. Pada kondisi ini, protein memiliki kelarutan 
minimum sehingga besar protein hasil ekstraksi berdasarkan studi yang 
dilakukan mengendap pada pH antara 4 dan 5 (Pirie 1987).

Prinsip isolasi protein terdiri atas tahap ekstraksi protein dalam medium 
pengektraksi, penghilangan bahan tidak larut dengan sentrifuse, filtrasi, atau 
kombinasinya, pengendapan, pencucian, dan pengeringan isolat (Natarajan 
1980 dalam Sarah 2012). Pembuatan isolat protein udang dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: udang rebon segar sebanyak 500 g dibersihkan dan 
dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan pada suhu 60°C selama 
24 jam, setelah kering dilakukan penepungan menggunakan blender dan 
diayak dengan ukuran 60 mesh. Selanjutnya, tepung udang rebon sebanyak  
100 g disuspensikan ke dalam akuades dengan perbandingan 1:1,5 (b/v) diatur 
pH-nya dengan cara meneteskan NaOH 1 N sampai pH 11. Selanjutnya, 
dipanaskan pada suhu 55°C selama 30 menit sambil diaduk. Setelah itu, 
dipisahkan dengan alat sentrifus dengan kecepatan 15.000 g selama 15 menit. 
Supernatan yang dihasilkan diatur pH-nya dengan cara menambahkan HCl  
1 N mengunakan pipet tetes sampai mencapai pH 5. Kemudian, disentrifugasi 
dengan kecepatan 15.000 g selama 15 menit untuk memisahkan endapan dan 
supernatan. Endapan dikeringkan menggunakan freeze dryer, hasilnya adalah 
isolat protein udang rebon. Setrifuse adalah alat untuk memisahkan cairan 
atau partikel yang memiliki berat jenis berbeda. Mesin sentrifuse terdiri atas 
containes yang berlubang-lubang untuk meletakan tabung reaksi. Jangkauan 
diameter mangkuk yang berlubang dar10 cm sampai 15 cm. Mesin sentrifuse 
dapat berputar sangat cepat mencapai 40.000 rpm secara horizontal. Seiring 
dengan perputaran tabung reaksi, partikel yang lebih berat mengendap ke 
dasar tabung dan partikel yang lebih ringan tertinggal di atas (Prasetyo 1999).
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7.5 Proses Pengolahan Isolat Protein  
Udang Rebon

Gambar 7. Pembuatan isolat protein udang rebon



BAB 8. VIII. PRODUK-PRODUK 
FERMENTASI  

UDANG REBON

Produk olahan udang rebon secara 
konvensional banyak diminati oleh masyarakat. 
Pada saat hasil tangkap melimpah masyarakat secara 
tradisional, biasanya dilakukkan pengolahan. Hasil 
olahannya baru sebatas digunakan untuk bahan 
baku olahan terasi, cincaluk, petis dan kecap, serta 
dijadikan udang rebon kering. Dalam BAB VIII 
ini dijelaskan mengenai produk-produk tersebut.

8.1 Terasi Udang Rebon
Terasi adalah suatu jenis bahan penyedap 

makanan yang berbau khas, hasil fermentasi 
udang atau ikan atau campuran keduanya dengan 
garam, dengan atau tanpa bahan tambahan lain 
yang diizinkan. Terasi yang bermutu baik biasanya 
berwarna cokelat gelap, berbau khas terasi, tidak 
berbau tengik, tidak mengandung kotoran seperti 
pasir. Salah satu produk tradisional yang dimiliki 
Indonesia adalah terasi. Produk ini tidak hanya 
terkenal di Indonesia, tetapi juga di negara-
negara lain di Asia, Afrika, bahkan di Eropa Terasi 
merupakan produk perikanan yang berbentuk 
pasta (Adawyah 2007).
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Terasi berbahan baku udang rebon diolah dengan cara fermentasi hasilnya 
berbentuk seperti pasta dan berwarna cokelat gelap, kadang ditambahi bahan 
pewarna sehingga menjadi kemerahan. Terasi memiliki bau yang tajam dan 
biasanya digunakan untuk membuat sambal, tapi juga divariasikan dalam 
berbagai resep tradisonal Indonesia. Ciri khas terasi adalah aromanya yang 
agak tajam dan rasanya gurih. Biasanya dijual dalam bentuk bulat atau segi 
empat panjang, dan bentuk butiran. Kemasan yang digunakan biasanya daun 
pisang, plastik, atau kertas. 

Kualitas terasi di pasar lokal dan nasional relatif rendah, bila dilihat 
secara fisik, yaitu warna yang tidak alami, kehitaman, bau lain di luar bau 
udang rebon kerusakan terasi karena tumbuhnya jamur dan adanya telur 
lalat. Penurun kualitas yang cenderung bahaya bagi kesehatan manusia adalah 
terkontaminasi bahan/unsur kimia lain, seperti zat besi atau karat, aditif, serta 
logam berat dan partikel debu yang terjadi secara tidak sengaja. Pengeringan 
terasi dengan sistem penjemuran langsung di bawah sinar matahari dan proses 
penggilingan bahan rebon menggunakan bahan logam bukan stainless steel, 
maka kontaminasi unsur-unsur berbahaya pada terasi akan semakin besar.  

Terasi yang banyak diperdagangkan di pasar, secara umum dapat 
dibedakan menjadi dua macam berdasarkan bahan bakunya, yaitu terasi udang 
dan terasi ikan. Penggolongan terasi didasarkan atas kandungan proteinnya 
dan juga dari bahan asalnya, terasi mutu I memiliki kandungan protein antara 
10–20% dan terasi mutu II memiliki kandungan protein di bawah 10%. 

Sebagai bahan makanan setengah basah yang berkadar garam tinggi, 
terasi dapat disimpan berbulan-bulan (Margono dalam Prihatman 2000). 
Terasi merupakan bumbu tradisional yang banyak dikenal dan disukai 
oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang menyukai terasi karena rasa dan 
aromanya yang khas, terutama untuk meningkatkan selera makan. Namun, 
terasi yang disukai oleh konsumen yaitu terasi berwarna merah yang terlihat 
menarik. Terasi merupakan bumbu tradisional yang banyak dikenal dan 
disukai oleh masyarakat Indonesia, banyak orang menyukai terasi karena 
rasa dan aromanya yang khas, terutama untuk meningkatkan selera makan, 
namun terasi yang disukai oleh konsumen, yaitu terasi berwarna merah yang 
terlihat menarik. Hal ini mendorong produsen menggunakan pewarna buatan 
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dalam proses pembuatannya. Pewarna buatan yang terkadang digunakan 
yaitu Rhodamin B. Padahal, Rhodamin B merupakan pewarna untuk 
kertas dan tekstil sehingga pewarna ini berbahaya bagi kesehatan (Salam 
2008). Permasalahan ini mendorong untuk menggunakan pewarna alami 
pada pembuatan terasi. Salah satu pewarna alami yang berpigmen merah 
yaitu buah bit. Selain memiliki bau yang khas, terasi yang baik memiliki 
tekstur yang halus dan bewarna cokelat kemerahan. Warna tersebut pada 
umumnya ditambahkan pada saat penumbukan. Untuk memperoleh terasi 
yang lembut, proses penumbukan harus sempurna. Selain menggunakan 
lesung, penumbukan terasi juga dapat dilakukan dengan mesin penumbuk 
(penghancur) elektronik. Penumbukan dapat dilakukan secara berulang-
ulang sampai bahan menjadi halus (Suryani et al. 2005).

8.1.1  Fermentasi Terasi
Fermentasi merupakan suatu usaha untuk mengawetkan bahan 

makanan melalui penguraian zat yang bersifat kompleks menjadi zat yang 
lebih sederhana dalam keadaan terkontrol (controlled condition). Produk yang 
dihasilkan memiliki sifat berbeda dari aslinya dan warna khas sesuai dengan 
bahan baku yang digunakan, fermentasi adalah penguraian senyawa-senyawa 
kompleks, terutama protein menjadi senyawa yang lebih sederhana dalam 
keadaan terkontrol. Saat fermentasi berlangsung, protein dihidrolisis menjadi 
asam amino dan peptida, lemak diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol, 
dan karbohidrat difermentasi menjadi asam laktat.

Tujuan proses fermentasi biasanya untuk: a) membuat produk baru; 
b) memperbaiki nilai gizi; c) memperbaiki sifat fisik misalnya rupa, bentuk, 
kekerasan dan flavour; dan d) memperpanjang daya awet produk (Damayanti 
dan Mudjajanto 1995). 

Prinsip pengolahan terasi didasarkan pada proses penguraian protein 
dalam tubuh udang rebon oleh enzim proteinase yang ada dalam tubuh 
udang itu sendiri. Proses ini terjadi dalam suasana beragam dan dalam kondisi 
tertentu sehingga diperoleh terasi udang rebon yang memiliki bau, aroma, 
dan rasa yang sangat spesifik. 
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Terjadinya pembentukan warna, rasa, dan bau khas terasi merupakan 
hasil dari proses fermentasi yang dilakukan setelah pemberian garam. Menurut 
Federson et al. (1963), selain membantu dalam pengawetan, fermentasi 
memberikan sifat-sifat tertentu yang dapat menjadi daya tarik. Fungsi 
penambahan garam dalam proses fermentasi selain untuk pengawet, juga 
bertujuan untuk mendapatkan kondisi tertentu yang memungkinkan enzim 
atau mikro organisme tahan garam (halotoleran) dapat bereaksi menghasilkan 
produk makanan dengan karakteristik tertentu. 

Dalam proses fermentasi ini, umumnya melibatkan mikroba, 
seperti bakteri, khamir, dan kapang. Bakteri yang biasa digunakan dalam 
fermentasi adalah bakteri asam laktat (BAL) yang tergolong kepada bakteri 
menguntungkan. Peran utama bakteri ini dalam industri makanan adalah 
untuk pengasaman bahan mentah dengan memproduksi sebahagian 
besar asam laktat (bakteri homofermentatif ) atau asam asetat, etanol, dan  
CO2 (bakteri heterofermentatif ) dan terjadi pembentukan asam amino, 
terutama asam glutamat dan asam aspartat (Susilowati 2010). 

Asam amino non-esensial yang terdapat dalam jumlah yang tinggi pada 
terasi adalah asam glutamat dan dari kelompok asam amino esensial adalah 
leusin. Soedarmo (1972) menyatakan bahwa terdapat 138 komponen volatile 
pada terasi yang telah dimasak yang terdiri atas 16 hidrokarbon, 7 alkohol,  
46 karbonil, 7 asam lemak, 3 ester, 34 senyawa nitrogen, 15 senyawa sulfur, 
dan 10 senyawa lainnya. Asam lemak volatil memberikan bau keasaman, 
sedangkan amonia dan senyawa amin menghasilkan bau amonia. Senyawa-
senyawa sulfur, seperti H2S merkaptan, sulfit, dan bisulfit memberikan 
karakteristik bau terasi yang menusuk.
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8.1.2 Proses Pengolahan Terasi Bubuk

Gambar 8. Proses pembuatan terasi bubuk

Disortir dan dicuci bersih

Jemur ± 2 jam

Pecampuran Garam

Fermentasi selama 2 minggu

Jemur bahan yang sudah di fermentasi ± 2 hari

Giling sampai halus

Pengeringan ± 12 jam

Blender sampai halus

Pengayakan

TERASI BUBUK
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8.2 Cencaluk Udang Rebon
Cencaluk adalah produk fermentasi udang berukuran kecil , di Indonesia 

produk ini berasal dari daerah Riau (Bengkalis), Kalimantan (Pontianak) 
dikenal dengan nama mencalok dan di Bangka dikenal dengan nama rusip, 
juga cencaluk ini ada di Negara Malaysia, khususnya daerah Penang, bahkan 
telah mengklaim cencalok sebagai sejenis lauk pauk dalam hidangan tradisional 
dengan nama cencaluk. Lauk pauk ini dibuat dari bahan udang halus yang 
lebih dikenal sebagai udang geragau, pada musim tertentu anyak ditemukan 
di Pantai Klebang, Limbongan, Tanjung Kling, dan beberapa kawasan pesisir 
pantai yang lain (Fitriyani 2013).

Di negara Malaysia makanan ini, bahkan tersedia di berbagai 
supermarket dalam kemasan botol modern dan lengkap dengan labelnya. 
Lebih mengejutkan lagi karena ternyata orang-orang Philipina juga memiliki 
makanan serupa sejenis Cencalok. Bahkan, di Jepang pun banyak ditemukan 
makanan jenis tersebut.

Orang Jepang menyebut udang halus dengan sakura ebi, mereka 
mempunyai shiokara, yaitu makanan berupa ikan atau udang yang diawetkan 
dengan penggaraman. Sakura ebi shiokara adalah cencaluk versi Jepang. Selain 
dari udang halus, orang Jepang juga membuat shiokara dari cumi. Daging 
cumi beserta isi perutnya dipotong-potong, diberi garam, lalu didiamkan 
beberapa hari. Hasil shiokara dari cumi ini mirip dengan cencaluk.

Tabel 9. Karakteristik cencaluk udang rebon
Garam Kenampakan Aroma Rasa Tekstur

 (25%) Menarik,warna 
pink muda cerah 

Aroma asam dan 
khas cincalok

Berasacampuran 
antarasedikitasam 
dan sedikit asin 
khas cincalok

Tekstur agak 
padat, sedikit 
berair

Arjuan (2008) dan Chaijan dan Panpipat (2012) menyebutkan bahwa 
perubahan warna pada produk udang fermentasi dipengaruhi oleh kandungan 
karoten dan astaxantin dalam kulit udang. Kulit udang berkontribusi pada 
pembentukan warna. Menurut Rahmayati et al. (2014), kandungan astaxantin 
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dalam produk terasi udang dipengaruhi oleh kandungan garam, kandungan 
garam tinggi nilai astaxanthin rendah dan garam mampu menghambat 
aktivitas enzim PPO pada udang sehingga reaksi pencokelatan dapat dihambat. 
Peristiwa serupa diduga juga terjadi selama fermentasi cincalok. Suatu produk 
pangan walaupun bernilai gizi tinggi, rasanya enak dan memiliki tekstur 
yang sangat baik, namun jika kenampakannya tidak sedap dipandang atau 
memberi kesan menyimpang dari warna yang seharusnya, produk tersebut 
tidak akan diminati.

Menurut Hadiwiyoto (1993), penggunaan garam selain sebagai 
bahan pengawet juga berfungsi sebagai penghambat mikroorganisme dan 
memberikan sifat fisik dan organoleptik (sensorik) yang khas yang dapat 
memberikan nilai estetika yang tinggi.

Aroma merupakan saah satu komponen dari cita rasa bahan pangan dan 
telah menjadi penentu kelezatan suatu bahan makanan. Tidak seperti indra 
cecapan, indra pencium tidak tergantung pada penglihatan, pendengaran 
ataupun sentuhan. Cincalok udang rebon mempunyai aroma yang khas yang 
merupakan ciri khusus dari produk-produk fermentasi (Tedja dan Nur 1979). 
Pada hasil pengujian organoleptik dengan parameter aroma, aroma yang 
tercium pada cincalok udang rebon teridentifikasi sebagai aroma asam dan 
amis agak menonjol yang pas khas cincalok udang rebon. Ini terbukti dengan 
hasil uji 100% panelis yang ada mengatakan bahwa cincalok udang rebon 
pada perlakuan pemberian garam 25% aroma asam dan amis agak menonjol 
yang pas khas cincalok udang rebon (Rosmaniar et al. 2018).

Pada umumnya, aroma produk fermentasi memiliki citarasa khas 
apabila yang diolah, yaitu ikan dan udang yang segar dan memenuhi standar 
pengolahan yang baik. Pada umumnya, aroma yang diterima oleh hidung 
dan otak lebih banyak merupakan berbagai ramuan atau campuran empat 
aroma utama, yaitu harum, asam, tengik, dan hangus. Aroma asam dapat 
diakibatkan oleh turunnya pH sebuah makanan atau terurainya senyawa-
senyawa pada makanan menjadi senyawa yang volatil.

Rasa yang ditimbulkan oleh cincalok udang rebon dengan penambahan 
garam 25% menjadi paramater rasa yang paling disukai konsumen disebabkan 
oleh jumlah penambahan garam sebanyak 25% dari berat udang. Meskipun 
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dalam kenyataannya jumlah garam yang ditambahkan cukup tinggi, namun 
rasa yang ditimbulkan tidak terlalu asin dan rasa asam yang ditimbulkan 
spesifik cincalok.

Penambahan garam pada cincalok udang rebon dimaksudkan untuk 
menambah rasa dan menjaga daya awet cincalok udang rebon. Cincalok 
udang rebon dengan konsentrasi tinggi memiliki daya awet lebih baik bila 
dibandingkan dengan cincalok dengan konsentrasi garam sedikit, namun 
cincalok udang rebon tersebut memiliki rasa asam asin. Menurut Murniyati 
dan Sunarman (2004), garam memiliki fungsi pengawetan yang cukup baik 
sehingga banyak dimanfaatkan manusia sebagai pengawet bahan makanan.

Rasa merupakan salah satu faktor penentu mutu bahan makanan. 
Rasa sebagai rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan yang dimakan yang 
dirasakan oleh indra pengecap atau pembau, serta rangsangan lainnya seperti 
perabaan dan penerimaan derajat panas oleh mulut (De Man 1997). Rasa 
cincalok udang rebon pada penelitian ini adalah rasa khas fermentasi cincalok 
yang terdiri atas bau sedikit amis dan terasa asam. Nilai organoleptik terhadap 
rasa cincalok udang rebon yang terbaik terdapat pada perlakuan yang sama, 
yakni C3 dan sebelumnya aroma yang terbaik juga pada perlakuan C3. Hal ini 
menunjukkan adanya keterkaitan antara rasa dan aroma.

Nurul (2009) menyatakan bahwa warna makanan sangat mempengaruhi 
penerimaan konsumen terhadap rasa suatu produk. Warna yang menarik 
akan memberikan asumsi makanan tersebut memiliki rasa yang enak 
dibandingkan dengan suatu produk yang memiliki warna tidak menarik 
walaupun komposisinya sama.

Tekstur suatu suatu produk sangat erat kaitannya dengan kandungan 
air yang ada dalam produk tersebut. Penggunaan konsentrasi garam yang 
tinggi mengakibatkan air yang terdapat dalam daging ikan atau udang akan 
keluar sehingga mengakibatkan tekstur dari cincalok udang rebon menjadi 
padat. Menurut Rahmani et al. (2007), penggunaan garam yang tinggi 
pada proses penggaraman menyebabkan tekstur menjadi kering atau tidak 
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berair dikarenakan kadar air yang rendah. Tekstur akan berubah seiring 
bertambahnya waktu fermentasi karena adanya perubahan biokimiawi akibat 
penambahan garam serta proses fermentasi. Ahmadi dan Estiasih (2011) 
menjelaskan bahwa garam dapat membantu dalam pembentukan tekstur.

8.2.1 Proses Pengolahan Cincaluk
Proses pengolahan udang rebon menjadi cincaluk adalah dengan cara 

fermentasi, Pr melalui hidrolisis material yang ada pada tubuh udang rebon 
dikenal dengan mekanisme autolisis dan kegiatan mikro organisme. Faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap proses fermentasi, yaitu a) mikroorganisme 
yang terdapat pada udang rebon dan garam; b) aktivitas proteolitik enzim 
pada udang rebon; c) kondisi produk yang digunakan pada proses fermentasi; 
d) ada atau tidaknya oksigen; e) status nutrisi; f ) suhu; g) pH campuran 
fermentasi; h) adanya enzim; i) ketersediaan dan konsentrasi karbohidrat; dan 
j) lama proses fermentasi. 

Produk fermentasi ikan atau udang umumnya dapat dihasilkan dengan 
melibatkan bakteri asam laktat dari berbagai spesies (Saisithi 1994). Produk 
fermentasi ikan atau udang yang dikenal di Indonesia sangat bervariasi, namun 
dapat dikelompokan ke dalam dua kelompok, yaitu produk fermentasi ikan 
dan garam; dan produk fermentasi ikan, karbohidrat, dan garam. Produk 
fermentasi ikan dan garam di antaranya ikan peda, jambal roti, terasi, kecap 
ikan, ikan tukai, dan bekasang. Sementara hasil fermentasi ikan atau udang, 
karbohidrat dan garam adalah bekasam, picungan, cincalok, naniura, dan 
pudu (Irianto 2008).

Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri atas ion 
positif (kation) dan ion negatif (anion) sehingga membentuk senyawa netral 
(tanpa bermuatan). Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Ada 
banyak macam garam, antara lain garam netral, garam basa, dan garam asam 
(Kurlansky 2002).



70

Udang Rebon is the Best Potensi sebagai Bahan Baku Produk Olahan Bergizi

Secara fisik, garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk 
kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium 
Chlorida (>80%) serta senyawa lainnya, seperti Magnesium Chlorida, 
Magnesium Sulfat, Calsium Chlorida, dan lain-lain. Garam mempunyai 
sifat/karakteristik higroskopis yang berarti mudah menyerap air, bulk density 
(tingkat kepadatan) sebesar 0,8–0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 80oC 
(Burhanuddin 2001). Garam Natrium klorida untuk keperluan masak dan 
biasanya diperkaya dengan unsur iodin (dengan menambahkan 5 g NaI per 
kg NaCl) padatan Kristal berwarna putih, berasa asin, dan tidak higroskopis. 

Nasi merupakan salah satu sumber karbohidrat yang umum digunakan 
dalam fermentasi pengganti gula untuk memberikan energi dan mempercepat 
pertumbuhan Bakteri Asam Laktat (Saisithi 1994). Penggunaan sumber 
karbohidrat tersebut bertujuan untuk merangsang pertumbuahan BAL. 
Bakteri asam laktat menguraikan karbohidrat menjadi senyawa asam 
laktat, asetat dan propionat, serta etil alkohol. Senyawa-senyawa tersebut 
berguna sebagai pengawet dan pemberi rasa asam pada produk fermentasi  
(Rahayu et al. 1992).
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Gambar 9. Pembuatan cencalok
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8.3 Kecap Udang Rebon
Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), kecap ikan didefinisikan 

sebagai produk cair yang diperoleh dari hidrolisis ikan dengan atau tanpa 
penambahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. 
Kualitas kecap ikan telah ditetapkan melalui Standar Industri Indonesia (SII) 
berdasarkan jumlah protein yang terkandung di dalamnya (Suprapti 2008).

Secara tradisional, kecap ikan dibuat dengan cara fermentasi menggunakan 
garam sebagai senyawa pengontrol mikroba. Proses fermentasi memerlukan 
kadar garam dan memerlukan waktu fermentasi antara 6–12 bulan. Waktu 
proses yang lama merupakan suatu kelemahan. Karena itu, perlu dicarikan 
alternatif lain yang mempercepat proses fermentasi kecap ikan. Salah satu 
proses yang digunakan adalah menggunakan enzim untuk mempercepat 
proses fermentasi (Subroto et al. 2004).

Fermentasi kecap ikan dapat ditingkatkan dengan penambahan enzim 
(biasanya papain, bromelin, atau bakteri protease lainnya). Enzim tersebut 
dapat mencerna jaringan otot ikan dalam waktu yang pendek (Beddows 
dan Ardeshir 2010). Pembuatan kecap secara enzimatis akan optimum pada 
hidrolisis enam hari dengan menggunakan buah nanas atau buah pepaya 
sebagai sumber enzimnya (Abrar et al. 2017).

Kecap manis merupakan salah satu produk olahan kedelai yang banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya popular, tetapi kecap 
manis sangat bermanfaat bagi kesehatan. Menurut Suprapti (2005), kecap 
manis merupakan produk olahan yang teksturnya kental, berwarna cokelat 
kehitaman dan digunakan sebagai penyedap makanan. Tingginya kadar 
gula dan viskositas yang tinggi pada kecap manis ini disebabkan adanya 
penambahan gula dalam proses pembuatannya. Sebagian besar dari kecap 
di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kandungan gula, kandungan 
asam, dan konsentrasi asam amino yang berhubungan dengan perlakuan 
fermentasi.

Secara tradisional, kecap ikan dibuat dengan cara fermentasi menggunakan 
garam sebagai senyawa pengontrol mikroba. Proses fermentasi memerlukan 
kadar garam dan memerlukan waktu fermentasi antara 6–12 bulan. Waktu 



73

Produk-Produk Fermentasi Udang Rebon

proses yang lama merupakan suatu kelemahan. Karena itu, perlu dicarikan 
alternatif lain yang mempercepat proses fermentasi kecap ikan. Salah satu 
proses yang digunakan adalah menggunakan enzim untuk mempercepat 
proses fermentasi (Subroto et al. 2004).

Fermentasi kecap ikan dapat ditingkatkan dengan penambahan enzim 
(biasanya papain, bromelin, atau bakteri protease lainnya). Enzim tersebut 
dapat mencerna jaringan otot ikan dalam waktu yang pendek (Beddows 
dan Ardeshir 2010). Pembuatan kecap secara enzimatis akan optimum pada 
hidrolisis enam hari dengan menggunakan buah nanas atau buah pepaya 
sebagai sumber enzimnya (Susilowati 2002).

Adapun syarat-syarat mutu kecap manis yang ditetapkan menurut SNI 
01-3543-1994 Tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.  Syarat mutu kecap menurut SNI 01-3543-1994 (2004)
NO Karakteristik Satuan Kecap ikan

1 Keadaan
-Bau Khas 
-Rasa Khas 

2 Protein % b/bb Min 2,0
3 Pengawet 

-Benzoat mg/kg Maks 600
-Motil Parahidroksi Benzoat mg/kg Maks 250
-Protil Parahidroksi Benzoat mg/kg Maks 250

4 Cemaran Logam
-Cu mg/kg 30,0
-Pb mg/kg 1,0
-Hg mg/kg 0,05
-Zn mg/kg 40,0
-Sn mg/kg 40,0

5 Cemaran Arsen (AS) mg/kg 0,5
6 Cemaran Mikroba 

-Bakteri Coliform APM/g 102

-E. Coli APM/g <3
-Angka Lempeng Total koloni/g 103

-Kapang koloni/g Maks 50
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Bahan yang digunakan dalam pembuatan kecap udang rebon adalah: 
udang rebon (Acetes) segar 4 kg, sari nanas, garam, gula, dan bumbu-bumbu. 
Bahan analisis kimia: akuades, asam sulfat, katalis, asam borax, natrium 
hidroksida, asam clorida, dietil eter, indikator PP, dan metil merah–biru.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: kompor, pisau, panci, 
blender, termometer, kain saring, baskom, timbangan, timbangan analitik, 
oven, lemari pendingin, cawan porselen, beaker gelas, pipet tetes, penjepit, 
tabung reaksi, desikator, labu kjeldahl, soxhlet, erlenmeyer, kertas saring, 
inkubator, kertas lakmus, dan ukur.

Langkah-langkah pembuatan kecap udang rebon, antara lain:

1. Udang rebon yang sudah dihaluskan dimasukan kedalam toples, masing-
masing 300 g per unit sebanyak 9 unit.

2. Kemudian, ditambahkan sari nanas dengan volume 20% diaduk hingga 
merata.

3. Kemudian, ditambahkan garam dengan konsentrasi 8% (dari jumlah 
daging) untuk setiap perlakuan.

4. Setelah semua bahan dicampur didalam toples, lalu ditutup dan 
difermentasi selama 6 hari.

5. Kemudian, hasil fermentasi disaring dengan kertas saring, hasil yang 
diambil dalam bentuk cairan.

6. Bumbu-bumbu yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam cairan 
kecap (hasil penyaringan) dan dipanaskan selama 5 menit dengan suhu  
50–60oC.

7. Kemudian, campurkan dengan gula karamel dengan volume 60%.

8. Kecap manis udang rebon.
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8.3.1 Proses Pengolahan Kecap Udang Rebon

Gambar 10. Pembuatan kecap manis udang rebon
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Tabel 11.  Karakteristik kecap manis udang rebon
Produk Warna Aroma Rasa Kekntalan 

Kecap manis 
udang rebon

Warna 
cokelat 
kehitaman

Aroma bumbu 
dan spesifik bau 
udang rebon

Rasa dari bumbu sama 
spesifik dan terasa gula 
karamel dan udang rebon

Kental dan 
kompak

Penerimaan konsumen menggunakan uji organoleptik merupakan salah 
satu metode pengujian yang paling banyak dilakukan. Penilaian organoleptik 
dilakukan melalui indrawi digunakan untuk menentukan daya penerimaan 
konsumen terhadap suatu produk. Penilaian dilakukan dengan cara mengamati 
warna, aroma, rasa dan kekentalan. Warna kecap manis udang rebon cokelat 
kehitaman. Warna cokelat kehitaman kecap manis udang rebon berasal dari 
bahan yang digunakan yaitu gula karamel. Di mana gula karamel memiliki 
warna kecokelatan sehingga semakin banyak gula karamel ditambahkan, 
semakin bagus warna kecap manis udang rebon yang dihasilkan.

Aroma merupakan salah satu parameter yang menentukan rasa enaknya 
suatu makanan. Dalam banyak hal, aroma menjadi daya tarik tersendiri 
untuk menentukan rasa enak dari produk makanan itu sendiri. Menurut 
Soekarto (2007), dalam industri bahan pangan uji aroma dianggap penting 
karena dengan cepat dapat memberikan penilaian terhadap hasil produksinya, 
apakah produknya disukai oleh konsumen atau tidak.

Rasa merupakan faktor kedua yang menentukan cita rasa makanan 
setelah penampilan makanan itu sendiri. Menurut Leksono dan Syahrul 
(2001), menjelaskan rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, senyawa kimia, 
konsentrasi, dan interaksinya dengan komponen yang lain. Penambahan gula 
karamel sebanyak 60 g lebih disukai panelis karena memiliki rasa udang rebon 
yang sangat terasa. Menurut Suryono (2013), rasa suatu bahan pangan berasal 
dari bahan-bahan itu sendiri dan apabila telah mendapat proses pengolahan 
maka rasanya dipengaruhi oleh bahan-bahan yang ditambahkan dalam proses 
pengolahan. Berdasarkan hasil penelitian Azhari (2018), kecap manis udang 
rebon yang disukai oleh konsumen adalah dengan penambahan gula karamel 
60 g. Dengan nilai karakteristik, yaitu warna cokelat kehitaman, aroma 
bumbu dan spesifik udang rebon, rasa dari bumbu sama spesifik dan terasa 
gula karamel dan udang rebon, serta kekentalan dan kompak.
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8.4 Silase Udang Rebon
Produk silase merupakan suatu produk cair yang dibuat dari ikan-

ikan utuh atau sisa-sisa industri pengolahan perikananan yang dicairkan 
menyerupai bubur oleh enzim-enzim yang terdapat pada bahan perikanan 
itu sendiri melalui proses fermentasi dengan bantuan asam atau mikroba yang 
sengaja ditambahkan ke dalam pembuatan silase (Handajani et al. 2013). 
Produk silase sendiri memiliki bentuk cairan kental sebagai hasil pemecahan 
senyawa kompleks menjadi sederhana oleh enzim pada lingkungan terkontrol. 
Berdasarkan proses pengontrolan tersebut, pembuatan silase dapat dilakukan 
secara kimia dan biologis atau secara fermentasi (Junianto 2003).

Menurut Adawyah (2007), fermentasi merupakan penguraian senyawa-
senyawa kompleks, terutama protein menjadi senyawa yang lebih sederhana 
dalam keadaan terkontrol. Saat fermentasi berlangsung, protein dihidrolisis 
menjadi asam amino dan peptida, lemak diuraikan menjadi asam lemak 
dan gliserol, dan karbohidrat difermentasi menjadi asam laktat. Fermentasi 
terbagi menjadi dua cara, yaitu fermentasi secara spontan dan tidak spontan 
(penambahan inokulum atau starter).

Bakteri yang berperan penting pada fermentasi adalah bakteri asam laktat 
salah satunya adalah bakteri Lactobacillus plantarum. Bakteri L. plantarum 
merupakan salah satu jenis bakteri asam laktat yang sudah dikenal dengan 
bersifat ramah lingkungan karena tidak patogenik dan dapat menguntungkan 
bagi organisme lain. Bakteri L. plantarum mampu merombak senyawa 
kompleks (protein) menjadi senyawa yang lebih sederhana (asam amino) 
dengan hasil akhirnya berupa asam laktat. Selain itu, bakteri L. plantarum 
juga dapat meningkatkan keasaman sebesar 1,5–2% pada substratnya (Iis 
2007).

Menurut Irani (1992), mutu dari produk silase yang baik adalah: pertama, 
harus memiliki pH di bawah 5. Kedua, kandungan amonia rendah, silase yang 
bermutu baik mempunyai kandungan amonia sekitar 2% dari jumlah total 
protein yang dikandungnya. Ketiga, tidak terdapat bakteri patogen, seperti 
Salmonella sp. atau Staphylococcus sp. Keempat, jumlah spora anaerob dan E. 
coli rendah. Kelima, tetap stabil untuk waktu lebih dari enam bulan dalam 
keadaan basah dan lebih dari satu tahun dalam keadaan kering.
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Berdasarkan penelitian Ariesta (2007), silase kepala udang windu dengan 
penambahan tepung tapioka sebanyak 30–50% menghasilkan kadar protein 
berkisar antara 16,68–18,08%. Penambahan tepung pada pembuatan silase 
udang sangat berpengaruh terhadap mutu silase, karena proses fermentasi 
bakteri asam laktat pada pembuatan silase memerlukan karbohidrat untuk 
proses pertumbuhannya. Menurut Sumarsih et al. (2010), karbohidrat 
merupakan nutrisi bagi bakteri asam laktat agar bisa memperbanyak diri dan 
menghasilkan asam laktat yang cukup untuk menekan pertumbuhan mikroba 
yang merugikan. Kandungan karbohidrat pada udang rebon segar, yaitu 
sekitar 0,7 g/100 g (Suparmi et al. 2017). Kurangnya kandungan karbohidrat 
yang terdapat pada udang rebon segar sehingga harus ditambahkan tepung 
sagu.

Tepung sagu adalah salah satu bahan yang dapat ditambahkan sebagai 
sumber karbohidrat dalam proses pembuatan silase. Tepung sagu diperoleh 
dari ekstraksi empulur batang sagu. Tepung sagu berpotensi menjadi sumber 
pangan alternatif karena kandungan karbohidrat dan proteinnya yang tinggi, 
serta adanya kemampuan substitusi tepung dalam industri pangan (Hengky 
2003). Komponen karbohidrat terbesar yang terdapat dalam sagu adalah pati. 
Tepung sagu memiliki beberapa kelebihan dibanding tepung terigu. Tepung 
sagu mengandung pati yang tidak tercerna yang penting bagi kesehatan 
pencernaan, yaitu “resistant starch” (RS) yang memiliki efek seperti serat 
makanan (Suparmi et al. 2020a).

Silase adalah cairan kental yang dihasilkan dari pemecahan senyawa 
kompleks menjadi senyawa sederhana yang dilakukan oleh enzim pada 
lingkungan yang terkontrol, baik secara kimia atau biologis (fermentasi). 
Silase dibuat dengan tujuan memperpanjang umur simpan dengan cara 
mengondisikan bahan dalam keadaan asam sehingga aktivitas mikroorganisme 
pembusuk dapat dicegah (Suryani 2005). Silase merupakan produk cair hasil 
proses fermentasi rerumputan, ikan, ataupun limbahnya yang digunakan 
sebagai campuran pakan ternak. Umumnya, silase terbuat dari ikan atau 
limbah ikan (Suriani et al. 2020).

Pembuatan silase di Indonesia telah berkembang dan dikenal dua cara 
pembuatan silase, yaitu secara kimiawi dan secara biologis yang kemudian 
dilakukan fermentasi (Wulandari 2000). Pembuatan secara kimiawi 
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menggunakan penambahan asam kuat yaitu asam mineral (asam anorganik), 
sedangkan pembuatan secara biologi yaitu memanfaatkan mikroba tertentu 
(bakteri asam laktat) dengan menambahkan bahan sumber karbohidrat, 
seperti dedak, glukosa, ataupun molase. Silase yang dibuat menggunakan 
asam mineral bersifat sangat korosif sehingga perlu dinetralkan terlebih dahulu 
sebelum digunakan (Akhirany 2011). Proses penetralan ini memerlukan 
waktu dan biaya tambahan sehingga sangat tidak efektif untuk digunakan.

Silase dapat dimanfaatkan sebagai salah satu unsur yang dicampurkan 
ke dalam pakan ikan atau pakan ternak lainnya. Penggunaan silase umumnya 
dimaksudkan untuk menggantikan seluruh atau sebagian tepung ikan dalam 
pakan. Penggunaan silase sebagai pengganti tepung ikan dianggap sangat 
menguntungkan, sebab selain harganya lebih murah, kualitasnya pun tidak 
jauh berbeda (Afrianto dan Liviawaty 1989).

Menurut Arifudin dan Murtini (2002), dibandingkan dengan tepung 
ikan, silase mempunyai kelebihan dan kelemahan, yaitu:

1. Cara pembuatan silase relatif mudah dan sederhana.

2. Pembuatan silase tidak tergantung jumlah bahan mentah dan keadaan 
cuaca.

3. Modal yang diperlukan relatif kecil walaupun induk produksi berskala 
besar.

4. Tidak ada bahan yang terbuang dan tidak mencemari lingkungan.

5. Kesulitan dalam penyimpanan dan transportasi karena produk berbentuk 
cair.

8.4.1 Proses silase secara kimiawi
Proses pembuatan silase secara kimia pada umumnya menggunakan jenis 

asam mineral, asam organik, atau campuran dari kedua jenis asam tersebut. 
Faktor lain yang dapat mempengaruhi penggunaan jenis asam tersebut adalah 
harga dan kemudahannya diperoleh di pasaran, serta kondisi lingkungan 
setempat (Afrianto dan Liviawaty 1989). Senyawa asam tersebut berfungsi 
untuk melunakkan jaringan dan menurunkan derajat keasaman (pH) dari 
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bahan. Akibatnya, enzimproteolitik yang terdapat dalam bahan (ikan) akan 
aktif memecah protein (senyawa kompleks) menjadi senyawa asam amino 
(senyawa sederhana) yang bersifat larut dalam air (Junianto 2003).

Asam organik yang digunakan umumnya berupa asam formiat dan asam 
propionat, hanya saja harganya relatif mahal bila dibandingkan dengan asam 
mineral. Penggunaan asam ini dapat menghasilkan silase yang tidak terlalu 
asam sehingga dapat langsung digunakan sebagai campuran makanan ikan 
maupun ternak lain tanpa harus dinetralkan terlebih dahulu. Sementara 
asam mineral, walaupun relatif murah, sering menghasilkan silase yang 
sangat asam sehingga perlu dinetralkan terlebih dahulu sebelum digunakan 
sebagai campuran dalam makanan ikan atau ternak. Untuk mengurangi 
tingkat keasaman, silase yang dibuat dengan penambahan asam mineral perlu 
dicampur dengan sejumlah batu kapur sehingga pH-nya menjadi netral. 
Selain menghasilkan silase yang sangat asam, asam mineral juga mempunyai 
sifat korosif terhadap logam. Dengan demikian, peralatan yang digunakan 
dalam proses pembuatan silase harus lebih tahan terhadap pengaruh asam 
yang kuat, misalnya dari bahan plastik (Afrianto dan Liviawaty 1989).

8.4.2 Proses silase secara fermentasi
Proses silase secara fermentasi murni terjadi apabila tidak digunakan 

bahan kimia dan cara ini biasa disebut sebagai cara biologis. Pada proses ini, 
biasanya ditambahkan mikroorganisme tertentu dengan jumlah yang cukup, 
kemudian diinkubasi pada suhu optimum bakteri tersebut (berkisar 30oC) dan 
dalam kondisi anaerob. Waktu fermentasi biasanya akan berlangsung relatif 
lama lebih dari 10 hari, ditandai dengan hancurnya daging dan rapuhnya 
tulang sehingga bentuk akhir menjadi seperti bubur (Adawyah 2007).

Pada pembuatan silase secara fermentasi (biologis), diperlukan sumber 
bakteri asam laktat dan sumber karbohidrat. Proses ini hanya cocok untuk 
ikan-ikan kecil seperti ikan teri atau sisa-sisa olahan yang mempunyai 
kandungan lemak yang rendah (kurang dari 1%) (Suryani et al. 2005). Bahan 
yang mengandung karbohidrat yang tinggi berfungsi sebagai perangsang 
berlangsungnya fermentasi. Pada kondisi yang baik, antara lain ketersediaan 
bahan yang mengandung karbohidrat tinggi, bakteri asam laktat dapat 
berkembang biak dengan cepat (Fadjriasari 2003).
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Umumnya silase terbuat dari ikan atau limbah ikan. Silase ikan adalah 
suatu produk cair yang dibuat dari sisa-sisa olahan hasil perikanan yang tidak 
dimanfaatkan oleh manusia tanpa perlakuan lain kecuali dengan asam atau 
dengan inokulasi bakteri (Suriani et al. 2020). Menurut penelitian Ariesta 
(2007), kadar protein dari silase kepala udang windu dengan penambahan 
tepung tapioka sebanyak 30–50% dihasilkan berkisar antara 16,68–18,08%. 
Cairan silase terbentuk sebagai akibat dari aktivitas enzim proteolitik seperti 
cathepsin yang terdapat pada ikan tersebut.

8.4.3 Ensilase
Ensilase adalah nama yang diberikan untuk proses yang terjadi saat silase 

disimpan di tempat penyimpanan (silo). Selama proses ensilase, sejumlah 
asam diperoleh sebagai hasil fermentasi. Meskipun kandungan protein, asam 
amino dan asam organik dapat memenuhi fungsi sebagai substrat fermentasi, 
struktur karbohidrat adalah sumber utama substrat yang dibutuhkan (Yusmadi 
2008). Secara tidak langsung, proses ensilase berfungsi untuk mengawetkan 
komponen nutrien dalam silase.

Semakin cepat pH turun semakin dapat ditekan enzim proteolisis 
yang bekerja pada protein, mikroba yang tidak diinginkan semakin cepat 
terhambat, dan kecepatan hidrolisis polisakarida semakin meningkat 
hingga menurunkan serat kasar silase (Yusmadi 2008). Tujuan utama dari 
ensilase adalah mencegah kembali masuknya dan sirkulasi udara selama 
penyimpanan. Jika terjadi kontak kembali dengan oksigen, aktivitas mikroba 
aerob akan terjadi sehingga dapat menyebabkan kerusakan material bahan 
dan selanjutnya akan memproduksi racun.

Tujuan kedua adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme 
yang tidak diinginkan, seperti Clostridia karena akan memproduksi asam 
butirat dan merusak asam amino hingga menurunkan nilai nutrisi silase. 
Keberhasilan pembuatan silase tergantung pada besarnya populasi bakteri asam 
laktat. Sifat fisik antara lain kadar air, temperatur, pH dan juga perbandingan 
antara sumber karbohidrat dan protein (Yusmadi 2008).
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Kadar air bahan untuk pembuatan silase sebaiknya berkisar dari  
65–75% (Bolsen et al. 2000). Bila kadar air lebih rendah dari 65%, keadaan 
anaerob sukar diperoleh sehingga jamur akan tumbuh. Namun, bila kadar air 
lebih besar dari 75%, Clostridia sp. dapat berkembang biak sehingga banyak 
dihasilkan asam butirat dan senyawa-senyawa nitrogen yang terlarut akan 
menurunkan kandungan nutrisi silase yang dihasilkan.

Keberhasilan membuat silase memaksimalkan nutrien yang dapat 
diawetkan. Bahan baku yang baik untuk pembuatan silase harus mempunyai 
kadar bahan kering 25–35%. Bila bahan kering kurang dari 25%, silase yang 
dihasilkan akan terlalu asam dan berair. Hal tersebut akan menyebabkan 
turunnya zat makanan dalam silase. Apabila kadar bahan kering lebih dari 
35%, akan menyebabkan pengolahan kurang sempurna, bahan baku sulit 
dipadatkan untuk memperoleh kondisi anaerob yang diperlukan untuk 
ensilase. Hal itu mengakibatkan tumbuhnya jamur karena adanya oksigen 
(Yusmadi 2008).

8.4.4 Mutu Produk Silase 
Silase merupakan salah satu produk hasil fermentasi yang mana 

karakteristik dari produk fermentasi menurut Chairunnisa et al. (2010) 
adalah kadar asam laktat 0,5–2,0%, kadar protein minimal 3,5%, dengan 
penampakan cairan kental sampai semi padat, bau normal atau khas, rasa khas 
asam, dan konsistensi homogen. Silase ikan pada umumnya disimpan pada 
suhu kamar sehingga enzim pencernaan dapat bekerja mencairkan jaringan 
ikan. Penyimpanan yang terbaik dipertahankan pada pH 3–4 di mana pH 
ini optimum untuk mengaktifkan enzim proteolitik seperti enzim katepsin. 
Enzim tersebut akan memecah protein menjadi peptida rantai pendek, asam 
amino bebas, beberapa amonia dan gugus amida. Prosesnya dikenal sebagai 
autolisis (Kjos 2001).

Kecepatan pencairan tergantung pada bahan baku, kesegaran, dan 
temperatur dari proses. Ikan berlemak lebih mudah mencair dibandingkan 
dengan ikan putih utuh. Ikan segar lebih mudah mencair dibandingkan 
dengan ikan yang akan membusuk/tidak segar dan pada kondisi yang hangat 
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proses pembuatannya lebih cepat (Tatterson dan Windsor 2001). Selanjutnya 
menurut Irani dalam Dina (2007), mengatakan bahwa untuk mendapatkan 
silase yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pH di bawah 5.

2. Kandungan amonia rendah.

3. Menurut Afrianto dan Liviawaty (1989), silase yang bermutu baik 
mempunyai kandungan amonia sekitar 2% dari jumlah total protein 
yang dikandungnya.

4. Tidak terdapat bakteri patogen, seperti Salmonella sp. atau  
Staphylococcus sp.

5. Jumlah spora anaerob dan E. coli rendah.

6. Tetap stabil untuk waktu lebih dari enam bulan dalam keadaan basah 
dan lebih dari satu tahun dalam keadaan kering.

8.4.5 Prosedur Pengolahan Silase Udang Rebon
Bahan utama yang digunakan pada pembuatan silase terdiri atas udang 

rebon (Acetes erythraeus) dan tepung sagu di mana sama-sama diperoleh dari 
daerah Selat Panjang, Kabupaten Meranti, Riau, dan bakteri L. plantarum 
murni komersil diperoleh dari daerah Yogyakarta. Sementara bahan-bahan 
kimia yang digunakan untuk analisis proksimat adalah metanol, natrium 
asetat, triethylamin, asam sulfat (H2SO4), akuades, eluen, buffer natrium 
asetat, asam borat (H3BO3), natrium hidroksida (NaOH), asam klorida 
(HCl), indikator PP, dietil eter, katalis, dan reagan blue, dan aluminium voil.

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan silase udang rebon  
(Acetes sp.), yaitu blender, pengaduk, baskom, kain saring, toples kaca, gelas 
ukur, kain batis (kain penyaring), dan timbangan analitik.

Udang rebon segar yang digunakan dibersihkan dengan air mengalir dan 
disortir dari ikan-ikan kecil lainnya. Kemudian, ditiriskan selama 10 menit 
sampai air tidak menetes lagi. Selanjutnya, dilakukan proses penghalusan 
menggunakan blender sehingga diperoleh bubur udang rebon dan kemudian 
udang rebon yang sudah dilumatkan, kemudian dicampurkan dengan 
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bahan pembuat silase udang rebon probiotik (L. plantarum) + tepung 
sagu. Kemudian, campuran bubur udang rebon diaduk hingga homogen. 
Selanjutnya, dilakukan pengukuran pH dengan menggunakan pH meter 
sebelum difermentasi. Fermentasi campuran bubur udang rebon dilakukan 
selama 14 hari dengan suhu 37oC. Selanjutnya, dilakukan penyaringan 
menggunakan kain saring untuk memisahkan ampas silase dan cairan silase 
(disebut silase cair).

Gambar 11. Pembuatan silase udang

Udang rebon

Preparasi udang rebon segar 
(pembersihan dan penyotiran)

Penggilingan (blender) udang rebon menjadi lumat 

Sterlisasi Udang rebon lumat dan botol kaca (suhu 1210C selama 15 menit

Udang rebon 
lumat 

100g + Tepung 
sagu 20% + L. 
plantarum 10%

Fermentasi 
suhu 370C selama 14 hari

Penyaringan

Cairan 
silase
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Penambahan tepung sagu sebagai sumber karbohidrat memberikan warna 
cokelat sampai cokelat kehitaman, aroma khas asam, serta tekstur cair kental 
pada akhir fermentasi selama 14 hari. Karbohidrat sebagai gula organik akan 
teroksidasi menjadi CO2 dan air. Selain itu, panas juga dihasilkan pada proses 
fermentasi sehingga temperatur naik. Temperatur yang tidak dapat terkendali 
akan menyebabkan silase berwarna cokelat tua sampai coklat kehitaman 
(Wahdiah et al. 2018). Selanjutnya menurut Handajani (2014), proses 
fermentasi merupakan proses biokimia yang disebabkan oleh mikroorganisme 
yang terjadi secara enzimatik. Enzim yang bekerja pada proses fermentasi 
dapat menyebabkan perubahan dalam bahan pangan. Perubahan yang terjadi 
dapat berupa rasa, warna, bentuk, kalori, dan sifat-sifat lainnya.

Warna merupakan salah satu nilai fisik untuk menentukan kriteria 
silase. Menurut Handajani (2014), warna silase ikan yang baik ialah warna 
yang sesuai dengan warna bahan atau bubur ikan sebelum ditambah bahan 
pembuat silase, artinya tidak ada perubahan warna silase ikan selama proses 
pengeraman atau fermentasi.

Selain itu, aroma silase udang rebon yang dihasilkan pada hari ke-14 
memiliki bau khas keasaman dan juga tekstur berbentuk cairan. Penambahan 
jumlah tepung sagu dengan jumlah yang berbeda diduga dapat menurunkan 
pH silase sehingga aroma silase berbau asam. Silase udang rebon dengan 
penambahan jumlah tepung sagu berbeda mempunyai kualitas baik dengan 
berbau asam segar pada semua perlakuan. Bau asam yang dihasilkan oleh 
silase berasal dari asam yang dihasilkan selama ensilase. Hal ini sesuai dengan 
Sumarsih et al. (2009) yang menyatakan bahwa asam tersebut adalah asam 
laktat yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat selama ensilase. Aroma 
asam yang dihasilkan dari perlakuan ini diduga hasil dari metabolisme 
mikroorganisme fermentor. Menurut Handajani (2014), selama proses 
fermentasi protein kasar terurai menjadi komponen asam amino aromatik, 
seperti treonin, valin, lisin, dan triptopan.
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8.5 Komposisi Kimia Silase Udang Rebon
Komposisi nilai gizi dari silase udang rebom disajikan pada tabel 12. 

Tabel 12.  Nilai rata-rata kimia silase udang
No Komposisi kimia Nilai
1. Air 74,02%
2. Protein 17,13%
3. Lemak  0,95%
4. Abu  1.08%
5. pH 4,7
6. Bakteri Asam laktat 1,36 x 107 cfu/mL

Sumber: Ramadhan et al. (2021)

Kadar air termasuk karakteristik yang penting dalam bahan pangan 
karena kadar air dalam bahan pangan dapat menentukan kesegaran dan 
daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi akan mengakibatkan 
bakteri, kapang, dan khamir berkembang biak sehingga mempercepat proses 
pembusukan (Winarno 2008). pendapat Galyean (1980), bahan ekstrak tanpa 
nitrogen merupakan karbohidrat mudah larut dalam air yang mengandung 
gula dan pati.

Protein merupakan makromolekul yang tersusun oleh asam-asam amino 
yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N (Legowo dan Nurwantoro 
2004). Menurut Chairunnisa et al. (2010) kadar protein minimal yang 
dikehendaki pada produk fermentasi adalah 3,5%.

Kemampuan BAL tumbuh pada media udang rebon juga disebabkan 
adanya penambahan jumlah tepung sagu yang berbeda sebagai sumber 
karbohidrat. Semakin tinggi jumlah tepung sagu yang diberikan, total 
bakteri asam laktat semakin meningkat selama terjadinya proses fermentasi. 
Penambahan tepung sagu dimaksudkan untuk memberikan suplai nutrisi bagi 
BAL karena kandungan karbohidrat mudah dicerna pada udang rebon sangat 
sedikit. Menurut Lindgren (1992), pembuatan silase ikan membutuhkan 
tambahan sumber karbohidrat salah satunya penambahan tepung sebagai 
substrat yang dibutuhkan oleh BAL untuk memenuhi kebutuhannya baik 
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untuk pertumbuhan maupun untuk memproduksi asam laktat. Penambahan 
sumber karbohidrat pada pembuatan silase mendukung BAL untuk tumbuh 
dan menghasilkan asam laktat yang cukup dalam menghambat pertumbuhan 
mikrobia pembusuk.

Selain itu, penambahan starter pada pembuatan silase udang rebon juga 
memberikan dampak positif, yaitu tumbuhnya koloni BAL selama proses 
ensilase berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada total bakteri 
silase udang rebon terdapat keragaman jenis bakteri. Pengamatan total BAL 
silase udang rebon menunjukkan bahwa jumlah BAL cenderung meningkat 
dengan adanya penambahan starter Lactobacillus plantarum 10% dan jumlah 
tepung sagu berbeda disetiap perlakuannya. Tumbuhnya BAL pada silase 
udang rebon sesuai dengan hasil penelitian Hasan (2003) bahwa pembuatan 
silase ikan dengan inokulasi kultur murni Lactobacillus pentosus mampu 
menghasilkan BAL dan menghambat pertumbuhan bakteri lainnya selama 
penyimpanan 180 hari.

pH optimum untuk proses fermentasi berkisar antara 5–4,5 dan pada  
pH 3 proses fermentasi akan berkurang kecepatannya. Hal tersebut dikarenakan 
pH mempengaruhi efektivitas enzim yang dihasilkan mikroorganisme dalam 
membentuk kompleks enzim substrat (Hasan et al. 2020).

Tabel 13.  Komposisi asam amino silase udang rebon (Ramadhan et al. 2021)
Kelompok asam amino Jenis asam amino (%)

Asam amino esensial

Arginina 0,698
Treonina 0,642
Valina 0,580
Metionina 0,772
Isoleusina 0,765
Leusina 1,189
Fenilalanina 0,785
Lisina 1,061
Histidina 0,764

Jumlah 9 asam amino  7,256%
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Kelompok asam amino Jenis asam amino (%)

Asam amino non esensial

Asam aspartat 1,275
Asam glutamat 1,956
Serina 0,683
Glisina 0,613
Alanina 0,484
Tirosina 0,596
Prolina 0,707
Sisteina 0,644

Asam amino adalah senyawa organik penyusun protein yang memiliki 
dua buah gugus fungsional primer, yaitu gugus amin (NH2) dan gugus 
karboksil (COOH) (Kusnandar 2010). Berdasarkan Tabel 13, hasil pengujian 
sampel pada penelitian ini menunjukan bahwa semua jenis asam amino 
esensial dapat terdeteksi. Jenis asam amino yang terkandung pada penelitian 
ini terdiri atas sembilan jenis asam amino esensial dan delapan jenis asam 
amino non-esensial. Kadar asam amino silase udang rebon pada hari ke-14 
dengan jenis asam amino esensial tertinggi terdapat pada leusin, yakni pada 
sebanyak 1,189% dan asam amino esensial yang terendah terdapat pada 
valin, yakni sebanyak 0,580%. Sementara jenis asam amino non-esensial nilai 
tertinggi terdapat pada asam glutamat, yakni sebanyak 1,956% dan yang 
terendah terdapat pada alanin sebanyak 0,484%. (Ramadhan et al. 2021).

Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein, di mana asam 
amino merupakan bentuk paling sederhana dari protein. Asam amino ini 
dapat diserap oleh tubuh dan berguna untuk menjalankan fungsi-fungsi 
protein pada tubuh. Semakin tinggi protein, semakin tinggi kadar asam amino 
yang dihasilkan. Warris (2000) meyatakan bahwa sebagian besar protein 
dapat terdenaturasi oleh kondisi asam dan juga rusak pada suhu yang relatif 
tinggi (< 600C). Menurut Handajani (2014), selama proses fermentasi lemak 
terurai menjadi asam lemak bebas, seperti palmitat, stearat, oleat, linoleat, 
dan linolenat dengan komposisi lonolenat dominan. Linolenat paling banyak 
digunakan oleh kapang selama proses fermentasi sehingga nilai lemak kasar 
substrat menurun, sedangkan protein kasar terurai menjadi komponen 

Tabel 13. Komposisi asam amino silase udang rebon (Ramadhan et al. 2021) 
(lanjutan)
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asam amino aromatik, seperti treonin, valin, lisin, dan triptopan. Menurut 
Winarno (2004), protein yang kekurangan satu atau lebih jenis asam amino 
esensial mempunyai mutu yang rendah. 

Asam glutamat dapat menciptakan rasa gurih dan juga bermanfaat untuk 
menahan keinginan konsumsi alkohol berlebih, mempercepat penyembuhan 
luka pada usus dan meningkatkan kesehatan mental, serta meredam emosi 
(Batubara et al. 2019). Asam glutamat termasuk asam amino non-esensial 
yang tertinggi pada silase udang rebon. Asam glutamat yang diperoleh dari 
glutamin. Gugus amida yang terdapat pada molekul glutamin dapat diubah 
menjadi gugus karboksilat melalui proses hidrolisis dengan asam atau basa, 
di mana proses hidrolisis yang terjadi melibatkan asam yang dihasilkan oleh 
bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan mikroba yang banyak 
menghasilkan asam glutamat (Hasan et al. 2020). Sementara leusin termasuk 
asam amino esensial yang dominan dalam silase udang rebon. Menurut Hasan 
et al. (2020), leusin merupakan asam amino yang bekerja untuk memacu 
fungsi otak, menambah tingkat energi otot, membantu menurunkan kadar 
gula darah berlebih, serta membantu penyembuhan tulang, jaringan otot, dan 
kulit.





BAB 9. IX. DIVERSIFIKASI OLAHAN 
UDANG REBON

Penganekaragaman produk-produk olahan 
berbahan dasar udang rebon, bertujuan untuk 
memberikan menabah nilai ekonomis dari udang 
rebon dan yang tidak kalah pentingnya adalah 
memberikan nilai tambah bagi para pengolah 
udang rebon, produk-produk diversifikasi olahan 
udang rebon di jelaskan pada bab IX ini.

9.1 Petis
Petis adalah suatu produk olahan hasil 

perikanan yang dibuat dari hasil ekstrak ikan 
melalui proses perebusan dan selanjutnya 
dipekatkan atau dikentalkan dengan penambahan 
bahan pembantu dan bahan penyedap. Petis 
ikan yang terdapat di Indonesia merupakan hasil 
penyaringan dari proses perebusan (pemindangan) 
ikan atau limbah hasil perebusan (pemindangan) 
dari ikan yang tidak dipergunakan lagi, namun 
mengandung zat gizi yang cukup tinggi.

Sebagai hasil ikutan, petis ikan yang 
dikumpulkan dari cairan hasil pemindangan 
diuapkan lebih lanjut dengan perebusan lanjutan, 
sambil ditambahkan gula sebagai bahan pengawet 
(Danitasari 2010).
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Petis udang, petis ikan, maupun petis kupang seringkali ditambahkan 
gula merah yang sudah dijadikan karamel dalam proses pembuatannya. Oleh 
karena itu, warna petis menjadi cokelat kehitaman dan rasanya agak manis. 
Petis merupakan produk pangan yang awet karena memiliki kadar gula cukup 
tinggi (seperti halnya kecap). Umur simpan petis dapat mencapai 3–12 bulan, 
bergantung pada proses pengemasan dan penyimpanannya (Prayitno dan 
Susanto 2001).

Adapun kegunaan petis adalah sebagai penyedap atau penambah rasa 
enak pada masakan atau sambal yang dipersiapkan. Petis ikan yang terdapat 
di Indonesia terkenal di daerah Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura, 
namun petis ikan tidak begitu terkenal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat 
karena rasanya yang kurang lezat dan bau amis yang menyengat (Wijatmoko 
2004 dalam Danitasari 2010).

Komposisi gizi pada petis yang ada di pasaran sangat bervariasi sekali, 
tergantung pada bahan baku yang digunakan dan cara pembuatannya. 
Penambahan gula dan tepung dalam proses pembuatannya menyebabkan 
cukup tingginya kadar karbohidrat pada petis, yaitu sekitar 20-40 g per 100 
g. Kandungan mineral yang cukup tinggi pada petis adalah kalsium, fosfor, 
dan zat besi, masing-masing sebanyak 37, 36, dan 3 mg per 100 g. Meskipun 
kandungan protein petis cukup tinggi (15–20 g/100 g), petis tidak dapat 
dijadikan sebagai sumber protein karena pemakaiannya dilakukan dalam 
jumlah sangat sedikit.

Petis hanya dikonsumsi sebatas sebagai pembangkit cita rasa (Danitasari 
2010). Petis yang diolah dari cairan hasil proses pemindangan kaya akan 
zat gizi dan nitrogen terlarut. Hal ini dapat dilihat pada komposisi kimia 
(protein, lemak, karbohidrat, dan air). Petis udang biasa dibuat dari bahan 
dasar kaldu udang yang ditambah bahan pengental berupa tepung tapioka 
dan tepung beras, serta bumbu-bumbu berupa bawang merah, bawang putih, 
daun salam, lengkuas, sereh, jahe, daun jeruk purut, garam gula merah, gula 
pasir, dan vetsin (Martosubroto dan Naaminm 1985).
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Petis dapat juga dikategorikan sebagai makanan semi basah yang 
memiliki kadar air sekitar 10–40 persen; nilai aw (aktivitas air) 0,65–0,90; 
dan mempunyai tekstur plastis. Beberapa keuntungan pangan semi basah, 
antara lain tidak memerlukan fasilitas penyimpanan yang rumit, lebih awet, 
sudah dalam bentuk siap dikonsumsi, mudah penanganannya, dan bernilai 
gizi cukup baik. Bahan makanan ini pada umumnya digunakan masyarakat 
sebagai bumbu masakan daerah, seperti rujak cingur, petis kangkung, tahu 
petis, dan sebagainya yang sangat digemari oleh masyarakat  (Martosubrot 
dan Naaminm 1985).

Petis memberikan rasa yang dominan pada makanan tradisional dari 
beberapa tempat di Pulau Jawa. Penyedap yang bahan utamanya udang, ikan, 
dan bisa juga daging ini bukan hanya menambah rasa enak, melainkan juga 
mengandung protein, karbohidrat, dan beberapa unsur mineral, yaitu fosfor, 
kalsium, dan zat besi (Irawan 2004).

Petis dapat juga dikategorikan sebagai makanan semibasah yang 
memiliki kadar air sekitar 10–40 persen; nilai aw (aktivitas air) 0,65–0,90; 
dan mempunyai tekstur plastis. Beberapa keuntungan pangan semibasah, 
antara lain tidak memerlukan fasilitas penyimpanan yang rumit, lebih awet, 
sudah dalam bentuk siap dikonsumsi, mudah penanganannya, dan bernilai 
gizi cukup baik.

Mutu petis pada umumnya dibedakan dari bahan baku pembuataanya, 
yaitu dari udang segar atau kepalanya saja dan dari komposisi campurannya 
(Martosubroto dan Naaminm 1985). Namun secara umum dalam SNI 01-
2718-1995 telah ditetapkan standar mutu petis udang dapat dilihat pada 
Tabel 14.
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Tabel 14.  SNI 01-2718-1995 petis udang rebon
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan
1 Keadaan

•	 Bau - Normal
•	 Rasa - Normal

2 Air % bb 20–30
3 Abu % bb Maksimal 8
4 Abu tidak larut dalam asam % bb Maksimal 1
5 Protein % bb Maksimal 10
6 Karbohidrat % bb Maksimal 40
7 Bahan tambahan sesuai SNI 01-

0222-1995
•	 Pengawet
•	 Pewarna

8 Cemaran logam
•	 Timbal (Ph) Mg/kg Maksimal 2.0
•	 Tembaga (Cu) Mg/kg Maksimal 20.0
•	 Seng (Zn) Mg/kg Maksimal 100.0
•	 Timah (Sn) Mg/kg Maksimal 40.0 (250.0)
•	 Merkuri (Hg) Mg/kg Maksimal 10.05

9 Cemaran asam (As) Mg/kg Maksimal 1.0
10 Cemaran mikroba

•	 Angka lempeng total Koloni/g Maksimal 1.0
•	 Eschericha coli AMP/g <3
•	 Salmonella - Negatif
•	 Staphylococcus aureus Koloni/g Negatif
•	 Vibrio cholera Koloni/g Negatif
•	 Kapang Koloni/g Maksimal 50

Sumber: SNI 1995
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9.1.1 Komposisi Gizi Petis
Komposisi gizi pada petis yang ada di pasaran sangat bervariasi sekali, 

tergantung pada bahan baku yang digunakan dan cara pembuatannya. 
Penambahan gula dan tepung dalam proses pembuatannya menyebabkan 
cukup tingginya kadar karbohidrat pada petis, yaitu sekitar 20–40 g per  
100 g. Kandungan mineral yang cukup tinggi pada petis adalah kalsium, 
fosfor, dan zatbesi masing-masing sebanyak 37, 36, dan 3 mg per 100 g.

Meskipun petis yang diolah dari cairan hasil proses pemindangan kaya 
akan zat gizi dan nitrogen terlarut, hal ini dapat dilihat pada komposisi 
kimia (protein, lemak, karbohidrat, dan air) petis udang dan petis ikan pada  
Tabel 15.

Tabel 15.  Komposisi kimia petis
Komposisi Petis udang rebon

Protein (%) 15,00
Lemak (%) 0,10
Karbohidrat (%) 40,00
Air (%) 39,00

Sumber: Andry et al. (2020)

9.1.2  Prosedur pembuatan petis udang rebon
Udang rebon yang telah dilumatkan ditimbang sebanyak 500 g setiap 

sampel, lalu dilakukan perebusan hingga mendidih dengan menggunakan  
2 Liter air selama 40–45 menit. Air rebusan tersebut lalu disaring dan diberi 
garam dengan kosentrasi 10 g, ditambahkan bumbu-bumbu penyedap, seperti 
gula pasir, gula merah, bawang putih, tepung terigu, dan bumbu penyedap. 
Kemudian, panaskan kembali hingga air rebusan tersebut mengental dan 
berbentuk pasta, dinginkan, lalu diletakkan pada wadah plastik atau botol.
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Proses Pengolahan Petis

Gambar 12. Pembuatan petis udang rebon

Udang rebon 
segar

Preparasi udang rebon segar 
(Penyotiran, dan penggilingan)

Udang dicuci bersih

Udang direbus selama 40-45 menit

Air rebusan disaring

Garam 10g
Gula
Bawang putih
Penyedap rasa

Panaskan hingga mengental

Dinginkan dan diletakkan 
diwadah

Petis



97

Diversifikasi Olahan Udang Rebon

9.2 Kerupuk Atom Udang Rebon
Kerupuk merupakan makanan khas Indonesia dan sudah dikenal oleh 

masyarakat luas. Namun, selama ini produk kerupuk hanya digunakan sebagai 
makanan yang bersifat sampingan saja dan nyaris tanpa memperhatikan nilai 
maupun gizinya. Hingga saat ini berbagai jenis kerupuk dengan berbagai 
rasa telah banyak diproduksi, salah satunya adalah kerupuk atom. Kerupuk 
atom hampir sama dengan kerupuk amplang dan kerupuk lainnya, namun 
perbedaan kerupuk ini terdapat pada bentuk dan proses pengolahannya yaitu 
tidak melalui pengukusan.

Pengolahan kerupuk atom biasanya menggunakan bahan baku daging 
ikan laut seperti ikan tenggiri, namun dapat juga menggunakan udang. Udang 
rebon memiliki harga yang murah dan kandungan gizi yang tidak kalah dari 
jenis udang lainnya. Pengolahan kerupuk atom dengan menggunakan fortifikasi 
konsentrat protein udang rebon diharapkan dapat untuk memperbaiki pola 
konsumsi pangan, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah adalah 
dengan penyediaan pangan yang murah dan memenuhi kecukupan gizi.

Kerupuk ikan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-2713-
1992 adalah suatu produk makanan kering yang dibuat dari tepung pati, 
daging ikan dengan penambahan bahan-bahan lainnya dan bahan tambahan 
makanan yang diizinkan. Selanjutnya menurut adawyah (2007), kerupuk 
yang beredar dipasaran pada umumnya kaya akan unsur karbohidrat, namun 
sedikit mengandung unsur protein. Kerupuk atom hampir sama dengan 
kerupuk amplang dan kerupuk lainnya, namun perbedaan kerupuk ini 
terdapat pada bentuk dan proses pengolahan, yaitu tidak melalui pengukusan. 
Pada pembuatan kerupuk atom, ditambahkan tepung daging ikan jelawat 
sebagai sumber protein. Menurut Yasin, Desmelati, dan Sumarto (2015).

Persyaratan standar mutu kerupuk ikan menurut Badan Standarisasi 
Nasional 1999 dapat dilihat pada Tabel 16.
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Tabel 16.  Standar mutu kerupuk ikan BSN 1999
Kriteria Uji Satuan Spesifikasi

Keadaan (Bau, rasa, dan warna) Khas kerupuk ikan
Air % Maksimal 11
Kadar abu % Maksimal 5
Protein % Minimal 6
Bahan tambahan makanan Sesuai peraturan yang berlaku atau 

tidak ternyata
Cemaran logam (Timbal, Tembaga, 
Raksa, Arsen)

Sesuai peraturan yang berlaku atau 
tidak ternyata

Serangga dalam bentuk stada dan 
potongan serta benda asing

Tidak ternyata

Sumber: Badan Standart Nasional (1999)

9.2.1 Proses pembuatan kerupuk atom
Bahan udang rebon, diolah menjadi KPU (konsentrat protein udang), 

tepung sagu, bawang putih, air, garam, gula, telur, soda pengembang, dan 
minyak goreng. Alat yang digunakan adalah timbangan, pisau, sendok, 
baskom, plastik wrap, blender, wajan, dan ayakan. Formulasi bahan 
pembuatan kerupuk atom dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17.  Formulasi (gr) pembuatan kerupuk atom
Bahan Banyak

Tepung Sagu 500 g
KPU rebon 50 g
Bawang putih (g) 50 g
Merica (g) 6 g
Gula (g) 5 g
Telur 2 butir
Soda pengembang 6 g
Garam 40 g
Air 195 mL



99

Diversifikasi Olahan Udang Rebon

Prosedur pembuatan kerupuk atom dengan fortifikasi konsentrat protein 
udang rebon sebagai bahan baku adalah sebagai berikut:

1. Proses pengadonan

a. Konsentrat protein udang rebon ditimbang 50 g, kemudian bahan 
lainnya, seperti tepung, bawang putih, garam gula, merica, dan soda 
kue ditimbang sesuai dengan formulasinya. Kemudian, dicampur 
dalam nampan.

b. Telur ayam dikocok lepas, kemudian tambahkan KPU dan bahan 
yang telah disediakan secara bergantian sambil diuleni hingga kalis.

2. Pencetakan 

Adonan yang telah kalis lalu dibentuk bulat memanjang, kemudian 
dipotong-potong dengan diameter 1 cm atau sekitar sebesar jari 
kelingking. Selanjutnya, adonan yang telah dibentuk dipotong sepanjang 
1 cm dengan menggunakan pisau yang dilumuri tepung agar tidak 
lengket.

3. Penggorengan

Adonan yang telah dibentuk dengan standar ukuran kerupuk atom, 
kemudian adonan dimasukan terlebih dahulu ke dalam minyak dingin, 
lalu digoreng menggunakan minyak goreng dari api kecil ke api besar. 
Selama proses penggorengan, kerupuk atom harus diaduk supaya 
kerupuk matang secara merata.
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Gambar 13. Pembuatan kerupuk atom

Kandungan gizinya sesuai standar SNI 1999 untuk kerupuk atom kadar 
air (3,14%), kadar protein (13,96%), kadar lemak (3,82%), dan kadar 
abu (1,38%).

9.3 Tepung Premix Pempek Udang Rebon
Tepung premix adalah campuran beberapa jenis tepung yang berbeda 

guna mensubstitusikan komponen tepung tertentu secara partial sekaligus 
menekan harga agar lebih murah daripada tepung terigu (Santosa 2009). 
Sementara menurut Juliana dan Dharmayanti (2015), tepung premix atau 
sering dikenal dengan sebutan tepung cepat saji adalah campuran tepung 
dengan beberapa bahan pendukung yang menghasilkan makanan, dan dapat 
dibuat dengan cara yang mudah dan praktis.

Tepung premix di dalamnya sudah terdapat bumbu-bumbu, namun 
untuk bahan-bahan yang bentuknya lebih ke cair biasanya tidak dimasukkan 
ke dalam premix, seperti air, lemak (margarin, shortening, butter, dan vegetable 
oil), serta telur. Adapun keunggulan menggunakan tepung premix, yaitu  
1) waktu lebih efisien, 2) biaya lebih murah, dan 3) tidak membutuhkan 
tempat yang luas untuk menyimpan bahan-bahan sehingga lebih praktis 
(Wordpress 2016).

Udang rebon segar
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Tepung premix sering dikenal dengan sebutan tepung cepat saji adalah 
campuran tepung dengan beberapa bahan pendukung yang menghasilkan 
makanan yang dapat dibuat dengan cara yang mudah dan praktis (Juliana 
dan Dharmayanti 2015). Tepung premix diciptakan untuk mempermudah 
para ibu rumah tangga dan pencinta kuliner untuk membuat aneka makanan, 
tepung premix ini dibuat dengan berbahan dasar tepung dan campuran 
bahan-bahan pilihan untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik dan 
sehat dikonsumsi (Lailyana 2013).

Menurut Widowati (2009), teknologi tepung merupakan salah satu 
alternatif produk setengah jadi yang dianjurkan karena lebih tahan disimpan, 
mudah dicampur (dibuat komposit), diperkaya zat gizi (difortifikasi), 
dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang 
ingin serba praktis.

Penggunaan tepung premix akan membuat produk lebih seragam dengan 
standar mutu yang konsisten, dan pengawasan stock bahan baku akan lebih 
mudah. Di Indonesia penggunaan premix salah satunya baking powder. 
Baking powder merupakan bahan premix yang selama ini kita kenal sebagai 
pengembang yang sering digunakan pada pembuatan bolu. Dalam baking 
powder, terdapat tiga jenis ingredients yang berbeda fungsi, yaitu asam, soda 
(sodium bicarbonat), dan pati/tepung (Lailyana 2013).

Menurut Widowati (2009), teknologi tepung merupakan salah satu proses 
alternatif produk setengah jadi yang dianjurkan, karena lebih tahan disimpan, 
mudah dicampur (dibuat komposit), diperkaya zat gizi (difortifikasi), 
dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang 
ingin serba praktis. Prosedur pembuatan tepung sangat beragam, dibedakan 
berdasarkan sifat dan komponen kimia bahan pangan. Namun, secara garis 
besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1) bahan pangan yang tidak 
mudah menjadi cokelat apabila dikupas (kelompok serealia) dan 2) bahan 
pangan yang mudah menjadi cokelat (kelompok aneka umbi dan buah yang 
kaya akan karbohidrat).
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Tepung premix yang baik adalah tepung yang sesuai dengan persyaratan 
standar mutu yang telah ditetapkan. Persyaratan mutu tepung bumbu (SNI 
01-4476-1998) digunakan sebagai acuan pada standar mutu tepung premix 
yang akan diperoleh nantinya. Persyaratan tersebut dapat dilihat pada Tabel 
18.

Tabel 18.  Syarat mutu tepung bumbu (SNI 01-4476-1998)
No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan
1 Keadaan:

1.1 Bau - Normal khas
1.2 Rasa - Normal khas
1.3 Warna - Normal

2 Benda asing - Tidak boleh ada
3 Serangga (dalam segala bentuk 

stadia dan potongan)
- Tidak boleh ada

4 Air % (b/b) Maks 12
5 Abu % (b/b) Maks 1,5
6 Abu silikat % (b/b) Maks 1
7 Serat kasar % (b/b) Maks 1,5
8 Derajat asam mL NaOH

1 N/100 gr
Maks 4,5

9 Bahan tambahan
9.1 Pengawetan - Sesuai SNI 01-0222-1995 dan 

Permenkes No.722/Menkes/
per/IX/1998

9.2 Pewarna - -
10 Cemaran logam:

10.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0
10.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10,0
10.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0
10.4 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,05

11 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,5
12 Cemaran mikroba:

12.1 Angka lempeng total koloni/g Maks. 106

12.2 E. Coli APM/g negatif
12.3 Kapang dan kamir Koloni/g Maks. 102

Sumber: SNI 01-4476-1998
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9.3.1 Pengolahan Tepung Premix Pempek
Pempek adalah makanan khas yang berasal dari kota Palembang (Ibu 

Kota Sumatera Selatan, Indonesia bagian barat) yang dibuat dari daging giling 
dengan tepung kanji dan air, diaduk, dibentuk, direbus, serta disajikan atau 
digoreng terlebih dahulu sebelum disajikan (Murtado 2016).

Pempek merupakan makanan yang cukup populer di kalangan 
masyarakat. Tidak hanya anak-anak, bahkan orang tua hingga manula banyak 
yang menyukai pempek. Rasanya yang gurih dan enak khas ikan membuat 
banyak orang menyukainya. Pempek berbentuk sejenis gel yang bertekstur 
kenyal dan elastis. Bahan dasar pembuatan pempek adalah daging ikan, 
tepung kanji, air, garam halus, dan bumbu tambahan lain (Rochima et al. 
2015).

Perbandingan campuran tepung kanji dengan porsi yang banyak akan 
membuat pempek lebih empuk, namun rasanya lebih tawar karena memang 
makannya dicampur dengan kuah cuko. Sementara pempek dengan proporsi 
ikan yang berimbang, akan membuat pempek lebih padat tanpa kehilangan 
kekenyalannya (Sihotang dan Emil 2009).

Komposisi zat gizi pempek berbeda menurut bahan baku yang digunakan, 
seperti jenis daging (ikan, udang, ayam, dan lain-lain), jenis tepung (kanji, 
sagu, terigu, dan lain-lain), serta jumlah bahan tambahan yang digunakan 
(Hidayat et al. 2013). Pempek dalam porsi penyajian yang lengkap memiliki 
kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan dalam bentuk satuan. Perbedaan 
resep yang digunakan dalam pembuatan pempek juga mempengaruhi 
perbedaan kandungan gizinya (Maylani 2018).

Pempek yang baik adalah pempek yang sesuai dengan persyaratan 
standar mutu pempek ikan rebus (SNI 7661.1:2013). Persyaratan tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 19.
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Tabel 19.  Syarat mutu pempek ikan rebus (SNI 7661.1:2013)
Jenis Uji Satuan Persyaratan

a. Organoleptik:
- Warna - Normal
- Tekstur - Kenyal
- Aroma - Normal
- Rasa - Gurih

b. Komposisi gizi
- Air % Maks. 80,0
- Protein % Min. 9,0
- Lemak % Maks. 1
- Abu % Maks. 3

c. Sifat fisik
- Kekenyalan - Kenyal
- Warna - Putih

Sumber: SNI 7661.1:2013

Pembuatan pempek dengan menggunakan tepung premix berbahan 
dasar sagu akan menghasilkan produk yang mengandung karbohidrat tinggi, 
namun rendah akan kandungan gizi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan 
fortifikasi (penambahan zat gizi) pada bahan makanan guna meningkatkan 
nilai gizi pangan yang bersangkutan. Penambahan hidrolisat protein udang 
rebon pada pembuatan tepung premix pempek merupakan salah satu upaya 
peningkatan nilai gizi dari tepung premix pempek yang dihasilkan.

Tepung yang digunakan pada pembuatan tepung premix pempek adalah 
campuran tepung sagu dan tepung terigu. Tepung sagu memiliki tekstur yang 
cukup lembut, berwarna putih agak pucat, ketika dipegang terasa kesat, serta 
setelah dimasak akan mengental seperti lem. Sama halnya dengan tepung 
kanji, tepung sagu tidak mengandung gluten (Louhenapessy et al. 2015). 
Sementara tepung terigu adalah tepung yang diperoleh dari biji gandum 
yang digiling. Keistimewaan tepung terigu adalah kemampuannya dalam 
membentuk gluten pada adonan menyebabkan elastis dan tidak mudah 
hancur pada proses pencetakan dan pemasakan. Pilihan jenis tepung dengan 
kualitas yang baik akan menghasilkan tekstur dan warna pempek yang putih 
bersih, jenis tepung dengan kualitas yang jelek akan menghasilkan warna 
pempek yang kusam (Febrianty et al. 2008).
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Semua masakan yang ada di Nusantara hampir sebagian menggunakan 
bawang putih sebagai penyedap rasa. Bawang putih bentuknya yang 
menyerupai gasing, baunya yang menyengat dan warnanya putih. Bagian 
tanaman bawang putih yang paling berkhasiat adalah umbi (Hernawan 
dan Setyawan 2003). Bawang putih mengandung minyak atsiri yang sangat 
mudah menguap di udara bebas. Minyak atsiri dari bawang putih sebagai 
antibakteri dan antiseptik. Zat yang berperan memberi aroma pada bawang 
putih yang khas adalah alisin. Alisin merupakan zat aktif yang mempunyai 
daya antibiotik cukup baik (Syamsiah et al. 2002).

Pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven. Metode ini 
mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan 
cara menguapkan sehingga kadar air seimbang dengan kondisi udara 
normal atau kadar air setimpal dengan aktivitas air (Aw) yang aman dari 
kerusakan mikrobiologi, enzimatis, dan kimiawi. Tujuan dari pengeringan 
adalah mengurangi kadar air bahan sampai batas di mana perkembangan 
mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan terhenti. Demikian 
juga perubahan-perubahan akibat kegiatan enzim, menjadikan bahan tidak 
mudah rusak sehingga mempunyai daya awet lebih lama, dan memudahkan 
pengolahan lanjutan (Wirakartakusumah et al. 1992).

Adapun prosedur pembuatan tepung premix pempek (Murtado 2016) 
yang dimodifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tepung sagu dan tepung terigu dicampurkan dalam satu wadah.

2. Hidrolisat protein udang rebon ditambahkan (0%, 5%, 10%, 15%) 
sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan.

3. Tepung yang telah ditambah hidrolisat dikeringkan dalam oven pengering 
dengan suhu 40oC selama 8 jam. Satu jam sebelum pengeringan berakhir 
tambahkan garam, merica/lada, dan bawang putih bubuk.

4. Tepung yang telah kering kemudian dihaluskan kembali menggunakan 
blender (memperkecil ukuran).

5. Selanjutnya diayak untuk penyamaan ukuran dengan ayakan (mesh 80).

6. Tepung premix pempek siap untuk digunakan.

7. Dilakukan uji Organoleptik dan analisis proksimat.
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Berikut prosedur pembuatan pempek dengan menggunakan tepung 
premix menurut Chendawati (2018) yang dimodifikasi:

1. 200 g tepung premix dilarutkan menggunakan air panas 1:1 (b/v).

2. Setelah adonan dingin dimasukkan 200 g tepung premix 1:1 (b/b), aduk 
secukupnya saja agar tekstur pempek tidak keras (Rudy 2018).

3. Selanjutnya, adonan dibentuk bulat memanjang dengan diameter 2 cm 
dan panjang 6 cm.

4. Rebus pempek selama ±20 menit dengan suhu 100oC. Pada air rebusan, 
ditambahkan dua sendok minyak sayur agar pempek tidak lengket. 
Setelah pempek mengapung angkat, tiriskan, dan biarkan dingin.

Tabel 20.  Karakteristik kimia dan organoleptik tepung premix pempek 
udang rebon/100 g

Kandungan gizi Udang rebon segar (%bb)
Air  3,02
Abu 2,88
Protein  12,39
Lemak  0,27
Karbohidrat (by difference) 81,44
Organo Leptik:

-Rasa Gurih, sedap
-Aroma aroma udang rebon
-Tekstur tidak menggumpal, kering, dan halus
-Rupa normal, cerah

Sumber: Fitriani et al. (2019)

9.4 Mi Udang Rebon
Mi adalah produk olahan makanan yang berbahan dasar tepung terigu 

dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan 
makanan yang diizinkan (Faridah dan Widjanarko 2014). Mi kering 
merupakan produk mi yang dikeringkan hingga mencapai kadar air sekitar 
8–10% (Mulyadi et al. 2014). Mi kering diolah dengan metode mengeringkan 
mi mentah secara dijemur atau dalam oven pada suhu ± 50ºC dan mempunyai 
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daya simpan yang lebih lama tergantung dari kadar airnya (Widyaningtyas dan 
Susanto 2015). Ciri-ciri mi kering yang memiliki kualitas yang baik adalah 
penampakan cerah, permukaan lembut, tidak ditumbuhi mikroba, dan tidak 
hancur dan pecah selama pemasakan (Oh et al. 1983). 

Secara umum, tahapan-tahapan dalam pembuatan mi kering, antara 
lain pencampuran dan pengadukan, pembuatan lembaran, pemotongan, 
pengukusan, pengeringan, dan pendinginan (Suyanti 2008). Tahap 
pencampuran dan pengadukan memiliki tujuan agar bahan-bahan yang 
digunakan tercampur secara homogen dan kalis. Tahap pembuatan lembaran 
merupakan tahap pembentukan lembaran yang akan dipotong menjadi 
bentuk khas mi dan bertujuan untuk memudahkan proses gelatinisasi pati 
pada tahapan pengukusan. Tahap pemotongan bertujuan untuk membentuk 
mi dan mempermudah transfer panas sehingga dapat mempercepat gelatinisasi 
saat pengukusan. Tahap pengukusan dilakukan agar pati mengalami gelatinisasi 
dan koagulasi gluten. Tahap terakhir adalah tahap pengeringan yang dilakukan 
agar membentuk lapisan tipis protein yang dapat meningkatkan kestabilan 
permukaan mi selama dilakukannya perebusan (Liandani dan Zubaidah, 
2015). Syarat mutu mi kering dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21.  Syarat mutu mi kering berdasarkan SNI 

No Uraian Satuan
Persyaratan

Mutu I Mutu II
1 Keadaan

1.1. Bau Normal Normal
1.2. Rasa Normal Normal
1.3. Aroma Normal Normal

2 Air % b/b Maks. 8 Maks. 10
3 Abu % b/b Maks. 3 Maks. 3
4 Protein % b/b Min. 11 Min. 8
5 Bahan Tambahan Makanan

5.1 Boraks Tidak boleh ada Tidak boleh ada
5.2 Pewarna Sesuai dengan 

peraturan
Sesuai dengan peraturan

6 Cemaran Logam
6.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 Maks. 1,0
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No Uraian Satuan
Persyaratan

Mutu I Mutu II
6.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks 10,0 Maks 10,0
6.3 Seng (Zn) mg/kg Maks 40,0 Maks 40,0
6.4. Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,05 Maks 0,05

7 Arsen (Ar) Maks 0,5 Maks 0,5
8 Cemaran Mikroba

8.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks 1,0 x 106 Maks 1,0 x 106
8.2 E. coli APM/g Maks 10 Maks 10
8.3 Kapang Koloni/g Maks 1,0 x 104 Maks 1,0 x 104

Sumber: Standar Nasional Indonesia No. 01-2974-1996 

9.4.1 Prosedur pembuatan mi sagu kering
Formulasi bahan dalam pembuatan mi sagu instan yang difortifikasi 

dengan hidrolisat protein udang rebon (Mysis relicta) yang dapat dilihat pada 
Tabel 22.

Tabel 22.  Formulasi pembuatan mi sagu kering

Bahan Satuan

Tepung sagu g 200
Hidrolisat protein udang rebon % b/v 15
Air mL 150

Sumber: Mitha et al. (2019)

Tabel 21. Syarat mutu mi kering berdasarkan SNI (lanjutan)
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Penggilingan
Adonan dibentuk bulatan dan digiling menggunakan ampia hingga 

membentuk lembaran, dilipat dua kali, kemudian di giling kembali. Proses 
ini di lakukan beberapa kali sampai permukaan adonan benar-benar halus.

Pencetakan
Lembaran adonan di potong dengan menggunakan ampia membentuk 

helaian mi, seperti tali atau benang.

Pengukusan
Kemudian, helaian mi dimasukkan ke alat pengukus dan dikukus selama 

dua menit.

Pengeringan
Mi yang telah di kukus dikeringkan pada suhu 40°C, selama 2 jam.

Pengemasan
Mi sagu yang kering di kemas menggunakan plastik HDPE (High Density 

Polyethilen)

Proses pembuatan mi sagu instan yang difortifikasi dengan hidrolisat 
protein udang rebon dapat dilihat pada Gambar 14.



110

Udang Rebon is the Best Potensi sebagai Bahan Baku Produk Olahan Bergizi

Gambar 14. Bagan alir pembuatan mi sagu kering

Karakteristik organoleptik mi sagu udang rebon, meliputi rupa (coklat, 
kurang menarik, utuh, kurang rapi), tekstur (kering, kompak), aroma (sangat 
harum, spesifik udang rebon), rasa (sangat gurih, rasa udang rebon sangat 
terasa). Kadar protein mi sagu udang sebesar 16,76%), kadar air 7,55%, kadar 
abu 1,02%, kadar lemak 0,17%, dan kadar karbohidrat 16,76%.

Penilaian organoleptik dilakukan oleh 25 orang panelis agak terlatih 
dengan menggunakan score sheet yang telah disediakan. Panelis diminta untuk 
mengungkapkan tanggapannya terhadap mi sagu dengan fortifikasi hidrolisat 
protein udang rebon dengan empat parameter, yaitu rupa, tekstur, aroma, 
dan rasa.

Pembuatan 
biang/gel mie sagu 
tepung sagu 20g

Hidrolisat 
protein udang 
rebon 15 ml + 

150 ml air

Pencampuran sisa tepung sagu 180 g dan 
pengadukan sampai sempurna

Penggilingan dan pencetakan 
menggunakan ampia

Pengukusan selama 2 menit

Pengeringan dengan suhu 400C 
selama 2 jam

Mie sagu kering

Pengemasan menggunakan plastik HDPE
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Menurut Soewarno (2001), rupa memegang peranan yang sangat penting 
dalam penyajian suatu produk pangan khususnya makanan. Rupa merupakan 
salah satu parameter organoleptik yang penting karena merupakan faktor yang 
pertama kali dilihat oleh konsumen saat melihat suatu produk dan umumnya 
konsumen cenderung melihat suatu produk yang memiliki rupa yang utuh, 
tidak cacat, warna cemerlang dan kulit melekat pada daging. Penelitian 
Handayani et al. (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi 
penambahan hidrolisat protein, semakin meningkat kepekatan warna produk 
yang dihasilkan akibat terjadinya reaksi maillard. Reaksi maillard atau 
browning terjadi karena adanya reaksi antara gula pereduksi dan gugus amin 
bebas dari asam amino atau protein. Reaksi ini banyak terjadi pada produk 
pangan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Reaksi maillard dalam makanan 
dapat berfungsi untuk menghasilkan flavor dan aroma, dapat menyebabkan 
kehilangan ketersediaan asam amino, kehilangan nilai gizi, pembentukan 
antinutrisi, pembentukan komponen toksik, dan komponen mutagenik.

Tekstur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan 
konsumen terhadap suatu produk pangan. Tekstur yang dihasilkan pada 
mi sangat bergantung pada karakteristik fisik tepung yang digunakan, 
berupa kemampuan menyerap air, serta kekuatan gel dan profil gelatinisasi. 
Gelatinisasi pati yang terjadi selama proses pengolahan sangat mempengaruhi 
kekerasan mi yang dihasilkan (Yuliani et al. 2015).

Menurut Agustini et al. (2011), kadar air erat kaitannya dengan 
tekstur. Semakin rendah kadar air, tekstur yang dihasilkan akan semakin 
keras. Tekstur produk makanan sangat bergantung dari bahan-bahan yang 
digunakan, terutama kandungan proteinnya. Kandungan protein yang 
tinggi menyebabkan kemampuan mengikat air semakin kecil sehingga akan 
mengurangi pengembangan adonan dalam produk (Dewita 2011).

Hasil penelitian terhadap nilai aroma mi sagu dengan penambahan 
hidrolisat protein udang rebon didapatkan perlakuan yang terbaik adalah 
HPU rebon 15% dengan nilai rata-rata 7,13% dengan karakteristik sangat 
harum, spesifik udang rebon.
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Menurut Aziz (2011), bau atau aroma merupakan salah satu komponen 
cita rasa pada makanan. Dengan aroma atau bau, dapat diketahui rasa dari 
makanan tersebut. Aroma memiliki daya tarik tersendiri, oleh karena itu 
dalam industri pangan, uji terhadap aroma dianggap penting karena cepat 
memberikan respons terhadap produk yang dihasilkan (Leksono dan Syahrul 
2001). Menurut Asare et al. (2015), aroma pada produk pangan dapat 
dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan dan proses pengolahannya.

Fortifikasi hidrolisat udang rebon sebanyak 15 memberikan aroma 
udang semakin kuat dan menyebabkan aroma asli mi sagu kering hilang.
Rasa merupakan faktor kedua yang menentukan citarasa makanan setelah 
penampilan makanan itu sendiri. Menurut Fachruddin (2003) dalam Yenni 
(2013), rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu senyawa kimia, suhu, 
konsentrasi, dan interaksi dengan komponen rasa lainnya.

9.5 Tepung Udang Rebon menurut  
Wilson et al. (2020)

Adapun tahap dalam pembuatan tepung udang rebon adalah sebagai 
berikut:

1. Setelah dibersihkan dan dicuci, udang rebon ditiriskan selama 15 menit.

2. Selanjutnya udang rebon dikeringkan selama 1 jam di dalam oven dengan 
suhu 70oC.

3. Kemudian dilakukan penggilingan dengan blender dan disaring atau 
diayak (60 mesh)

4. Diperoleh tepung udang rebon.
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15. Skema pembuatan tepung udang rebon (Acetes erythraeus)

9.6 Makaroni Udang Rebon
Makaroni merupakan bahan makanan yang berbentuk buluh pita 

yang terbuat dari campuran tepung terigu dengan telur. Produk makaroni 
banyak dimanfaatkan dalam menu makanan di restoran dan juga hotel-hotel 
berbintang, keistimewaan makaroni adalah kepraktisannya dalam penyajian, 
bentuk dan jenis yang bervariasi, mudah dikemas dan makaroni cukup di 
gemari oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. 

Makaroni digemari karena mempunyai kelebihan dari harga yang 
terjangkau, praktis, dan memiliki daya simpan yang cukup panjang. 
Penambahan tepung udang rebon ke dalam makaroni dapat menambah 
nilai ekonomis dari keduanya. Menurut Astawan (2009), udang rebon 
mempunyai kandungan protein 59,4% dan asam amino glutamat acid yang 
mengindikasikan adanya potensi yang dapat menambah rasa gurih pada 
makaroni. Selain itu, dapat memberikan rasa udang pada makaroni karena 
pada umumnya makaroni hanya memiliki rasa gurih saja diluar penambahan 
flavor.
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Jenis-jenis pasta dipengaruhi oleh bentuk, variasi, dan daerah. Terkadang 
dengan nama yang sama, namun mempunyai bentuk berbeda pada daerah 
yang berbeda. Pasta berdasarkan bentuknya dapat digolongkan menjadi pasta 
basah dan pasta kering (Sulistyawati 2018). Untuk merujuk pada kategori 
makanan ini, digunakan istilah makaroni yang berarti pasta kering yang 
terbuat dari tepung dan air. Ini termasuk spagheti, lasagna, makaroni siku, 
dan banyak bentuk lainnya (Gisslen 2011).

Kualitas pasta ditentukan oleh tepung gandum yang digunakan, pasta 
yang menggunakan samonila akan mempunyai kualitas tinggi karena samonila 
mengandung protein tingi yang merupakan inti dari gandum. Samonila 
mengandung dua protein, yaitu gliadin dan glutenin, kedua protein ini sangat 
menentukan hasil pasta (Aprilyani 2019). Gliadin adalah protein yang larut 
dalam air. Perpaduan antara gliadin dan glutenin menghasilkan pasta dengan 
permukaan yang halus, liat dan kompak, serta hasil pasta yang direbus sangat 
kenyal dan tidak berlendir (Komariah 2006 dalam Sulistyawati 2018).

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3777-1995, 
makaroni merupakan bahan makanan yang dibuat dari campuran tepung 
terigu dan bahan makanan lain yang dicetak ke dalam berbagai bentuk dan 
dikeringkan dengan atau tanpa bahan tambahan makanan. Beberapa produk 
makaroni yang sering dijumpai adalah makaroni tumpul, spageti panjang, 
makaroni kulit kerang, margherite (Rohmah 2017).

Pasta biasanya dibuat dari adonan campuran tepung gandum semolina 
dengan air, telur, dan garam. Tepung semolina ini merupakan hasil olahan 
biji gandum durum dengan granulasi yang lebih kasar atau mengandung 
gluten (protein elastis) dalam kadar yang lebih tinggi. Ini sekaligus menjadi 
keunggulan pasta. Selain itu, diproses juga secara natural tanpa bahan 
tambahan lain, bahan pewarna, dan bahan aditif lainnya. Pasta ini dapat 
dibentuk dalam beberapa macam bentuk yang membuat masakan menjadi 
bervariasi. Salah satu variasi pasta yang sangat disukai masyarakat Indonesia 
adalah makaroni (Multazam 2018).
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Ada beberapa tahap yang sangat menentukan dalam proses pengeringan 
pada proses pembuatan pasta, pasta basah yang dihasilkan dari alat pencetak 
pasta harus dikeringkan dari kadar air 31% hingga mencapai kadar air 12% 
sehingga produk yang dihasilkan dari pengeringan tersebut menjadi keras, 
bentuknya tidak rapuh, dan didapatkan produk yang sempurna. Bila dilihat 
dari rancangan alat pengering, dan suhu kelembaban, pengaturan sirkulasi 
udara, masalah yang biasa terjadi pada rancangan alat pengering biasanya 
pengeringan pada produk pasta tidak merata. Salah satu contohnya adalah 
jika pengeringan itu terlalu lama, produk pasta yang dihasilkan cenderung 
cepat rusak. Disisi lain, jika pengeringan terlalu cepat, perubahan kadar air 
terlalu cepat sehingga menyebabkan produk pasta tersebut menjadi rapuh dan 
tidak memenuhi standar (Lorenz 2015).

Gandum digunakan dalam pembuatan pasta karena kandungan 
proteinnya yang tinggi dan pigmen lutein karotenoid yang memberi warna 
kuning pada pasta (Belitz & Grosch 1999, Pomeranz 1988). Sebagian besar 
kandungan protein adalah gluten dan dianggap sebagai faktor paling penting 
dalam pasta berkualitas tinggi (Fennema 1996 dalam Samaan et al. 2006).

Tabel 23.  Persyaratan mutu makaroni (SNI 01-3777-1995)
No Kriteria uji Satuan Persyaratan
1. Keadaan

1.1. Bau - Normal
1.2. Rasa - Normal
1.3. Warna - Normal
1.4. Tekstur - Normal

2. Air % b/b Maks 12,5
3. Abu % b/b Maks 1
4. Protein % b/b Min 10
5. Lemak % b/b Maks 1,5
6. Serat kasar % b/b Maks 0,3
7. Pewarna tambahan Sesuai SNI 01-0222-1995
8. Cemaran logam

8.1. Timbal (Pb) mg/kg Maks 1,0
8.2. Tembaga (Cu) mg/kg Maks 10,0
8.3. Seng (Zn) mg/kg Maks 40,0
8.4. Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,5
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No Kriteria uji Satuan Persyaratan
9. Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks 0,5
10. Cemaran mikroba

10.1. Angka lempeng total koloni/g Maks 106

10.2. E. coli APM/g Maks 10
10.3. Kapang koloni/g Maks 104

Sumber: SNI (1995)

9.6.1 Pembuatan makaroni udang rebon  
(Suparmi 2012)

Secara umum, pembuatan makaroni terdiri atas tiga tahap, yaitu 
pencampuran (mixing), pembentukan makaroni (ekstruksi), dan pengeringan. 
Adapun tahap dan proses pengolahan makaroni udang rebon sebagai berikut:

1. Pencampuran adonan

Tepung udang rebon ditimbang sebanyak 100 g lalu ditambahkan 
dengan 1.000 g tepung terigu dan dicampur dengan bahan tambahan 
telur tiga butir, garam, bawang putih, bawang merah, dan tepung bayam 
sesuai dengan konsentrasi yang berbeda.

2. Proses ekstruksi

Adonan yang sudah tercampur dan merata sempurna, kemudian 
dibentuk seperti elbow (pipa) dengan menggunakan mesin ekstruder. 
Setelah selesai dari proses ekstruksi, makaroni yang sudah dibentuk lalu 
dikeringkan.

3. Pengeringan

Proses pengeringan dilakukan menggunakan oven pemanas (bola lampu) 
dengan kisaran suhu 50–60ºC. Pengeringan dilakukan selama kurang 
lebih 13 jam dan selama pengeringan selalu diperhatikan kondisi letak 
makaroni agar merata proses pengeringan untuk mencegah makaroni 
menjadi kasar dan permukaannya pecah akibat pengeringan terlalu lama.

Tabel 23. Persyaratan mutu makaroni (SNI 01-3777-1995) (lanjutan)



BAB 10. X. PENUTUP

Udang rebon yang kaya akan nilai gizi ini 
semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin, 
agar terpenuhi untuk kebutuhan pangan, dan 
sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah baik 
bagi produk maupun bagi para nelayan ataupun 
pengolah udang rebon. Selain kaya akan sumber 
zat gizi protein, kalsium dan zat besi ternyata 
terdapat satu manfaat unik dari udang rebon yang 
bisa jadi sulit didapatkan dari jenis udang-udangan 
lain, yaitu kulitnya yang berbeda.

Berbeda dengan jenis udang udangan lain 
yang biasanya hanya dimakan dagingnya saja 
tanpa kulitnya. Akan tetapi, seluruh bagian udang 
rebon dapat dimakan. Hal ini terutama karena 
ukurannya yang sangat kecil sehingga tidak 
memungkinkan untuk membuang kulit atau 
kepalanya, seperti ketika akan memakan udang-
udangan lain. Hasilnya, justru inilah yang menjadi 
salah satu keunggulan udang rebon dibandingkan 
udang-udangan lain. Selain kaya kalsium, kulit 
udang ternyata mengandung satu zat unik 
yang ditemukan dalam cangkang serangga dan 
cangkang kepiting, yaitu kitosan. Potensi Udang 
Rebon Sebagai Hidrolisat Protein. Senyawa flavor 
tidak hanya berperan sebagai pemberi citarasa 
pada produk pangan tetapi juga mempunyai 
kemampuan fisiologis aktif bagi kebugaran 
tubuh. Flavor kelompok ini dikenal sebagai flavor 
fungsional.
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Berbagai manfaat fisiologis aktif dari senyawa flavor etnik terutama yang 
berasal dari rempah-rempah dan hasil perikanan. Indonesia adalah tempat 
ideal bagi pengembangan flavor fungsional alami,ketertarikan dunia akan 
pangan etnik yang eksotis dan keinginan untuk kembali serba alami akan 
sangat mamberi nilai tambah bagi pengembangan kelompok flavor ini. 
Banyak peluang untuk menghasilkan formula flavor fungsional baru dari 
sumber daya alam dan pengetahuan lokal yang belum terjamah.

Masih banyak sumber alami trutama dari mikroba dan hasil laut yang 
belum tergali. Di Indonesia dengan iklim yang sangat tepat bagi pertumbuhan 
jasad renik yang dapat menghasilkan bebagai produk flavor olahan, seperti 
petis, terasi, taoco, bakasang, dan banyak produk fermentasi lain yang 
kemungkinan besar memiliki kemampuan fisiologis aktif. Selain itu, banyak 
formula flavor dapat dibuat dari kekayaan pengetahuan lokal, seperti halnya 
bandrek dan sambal. Begitu banyak peluang untuk menghasilkan formula 
flavor fungsional baru dari sumberdaya alam dan pengetahuan lokal yang 
belum terjamah. Oleh karenanya, perlu upaya lebih dari kita untuk terus 
mengali, mendokumentasikan, memilah sumber-sumber alami yang ada, dan 
megembangkan kelompok flavor fungsional berbasis pada kearifan lokal agar 
bisa melestarikan manfaatnya bagi kehidupan ini. Suatu kerugian yang amat 
besar bila kekayaan ini punah tampa terjamah.

Selain sebagai sumber protein ternyata hidrolisat protein ikan dapat pula 
sebagai sumber anti-oksidan seperti yang di temukan dari penelitian oleh 
Abdulazeez (20014) bahwa atribut anti oksidan yang terdapat pada hidrolisat 
protein ikan mackerel adalah 1,1-diphenyl-2 picrylhydrazyl (DPPH) dan ini 
ada kesamaan dengan anti-oksidan sintetik buthyllated hydroksi toluen (BHT). 
FPH juga mempunyai daya yang kuat untuk terjadinya oksidasi pada lemak 
dan kekuatanya ekuivalen alfa tokoferol. Secara keseluruhan, FPH yang 
dihasilkannya oleh enzim trypic berpotensi sebagai anti-oksidan dan dapat 
dikembangkan menjadi food aditif komersil.

Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi produk-produk udang 
rebon, seperti terasi, kecap, dan cincalok adalah kelompok bakteri asam 
laktat. Kelompok bakteri ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan 
senyawa dengan aroma dan rasa khas, meningkatkan nilai cerna makanan, dan 
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menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh 
mikroorganisme, seperti asam laktat, hidrogen peroksida, karbon dioksida, 
dan bakteriosin. Bakteri yang berhasil diisolasi adalah Lactobacillus  sp. dan   
Streptococcus  sp. Semua bakteri ini akan memberi nilai tambah yang positif 
bagi pengawetan dan nilai gizi dari produk yang biasa digunakan sebagai 
bahan tambahan pangan pada hidangan di negara-negara Asia Tenggara.

Tingkat produksi udang rebon dipengaruhi oleh musim tangkap dan 
pada saat hasil tangkap melimpah harga menjadi turun. Di samping itu, 
udang rebon juga mempunyai nilai ekonomis rendah. Bila dilihat dari 
keanekaragaman hasil olahannya, baru sebatas digunakan untuk bahan baku 
olahan terasi dan dijadikan udang rebon kering, faktor kemampuan dan 
keterampilan dalam melakukan pengolahan masih sangat terbatas. Karenanya 
pembuatan hidrolisat protein, konsentrat, dan isolate protein udang rebon 
dapat memberikan suatu nilai tambah dan sekaligus menambah kekayaan 
produk olahan asli Indonesia.

Penganekaragaman produk-produk olahan berbahan dasar udang rebon 
bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari udang rebon dan yang 
tidak kalah pentingnya adalah memberikan nilai tambah bagi para pengolah 
udang rebon. Produk-produk diversifikasi olahan udang rebon, antara lain 
petis, tepung, makaroni, tepung premium, dan kerupuk atom udang rebon 
yang bertujuan untuk menambah anekaragam produk olahan agar konsumen 
mempunyai banyak pilihan terhadap produk tersebut.

Pengolahan konvensional dilakukan dengan cara fermentasi, biasanya 
menghasilkan flavor atau citarasa yang khas, sedangkan proses pengolahan 
secara nonkonvensional dapat dilakukan dengan proses enzimatis dan kimiawi. 
Kedua cara pengolahan ini mempunyai keunggulan, di antaranya adalah 
prosesnya sederhana, mudah, dan bahan baku yang dipakai bisa beragam, 
serta produk yang dihasilkan memiliki nilai gizi yang tinggi, terutama 
protein. Sebagaimana diketahui bahwa protein dibentuk oleh beberapa asam 
amino yang merupakan pembangkit citarasa yang berpotensi sebagai flavor 
fungsional.
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Untuk menggali potensi tersebut, dibutuhkan suatu teknologi yang 
dapat memproduksi hidrolisat, konsentrat, dan isolat protein sebagai flavor 
fungsional alami semaksimal mungkin sehingga dapat diharapkan memberi 
solusi dari ketergantungan industri makanan pada zat flavor ingredient 
impor. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah proses hidrolisis 
dengan menggunakan enzim sehingga didapatkan hasil hidrolisat protein 
yang mengandung asam-asam amino dengan variasi peptida dan nukleotida. 
Menurut Wijaya (2012), masih banyaknya sumber alam terutama dari hasil 
laut yang belum tergali. Hal ini membuka peluang dan tantangan bagi 
pengembangan flavor fungsional yang berbahan dasar dari hasil laut.

Penelitian tentang udang rebon sebagai bahan baku flavor fungsional 
alami masih terbatas dilakukan. Karenanya diperlukan suatu kajian berkaitan 
dengan hal tersebut, terutama dari produk-produk olahannya, baik secara 
konvensional, seperti terasi, kecap, cencaluk, maupun secara nonkonvensional, 
seperti hidrolisat, konsentrat, serta isolat protein.

Produk pangan dewasa ini, dituntut tidak saja berfungsi sebagai 
pemenuhan kebutuhan gizi dan pemuas citarasa, tetapi juga dapat berfungsi 
sebagai penjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Pengamatan Ohama et al. 
(2006) mendapatkan hasil bahwa aktivitas fisiologis dalam bahan pangan 
mampu mempengaruhi status kesehatan konsumennya. Fenomena ini tentu 
saja memberikan tantangan baru, sekaligus peluang dalam mengembangkan 
flavor fungsional dari udang rebon.

Setiap produk pangan yang diproduksi dan dikonsumsi selalu 
memperhatikan cita-rasa atau flavornya, tanpa cita-rasa yang baik, tidak 
semua produk pangan dapat diterima oleh konsumen. Mulai dari skala rumah 
tangga sampai industri, semuanya berusaha memberikan citarasa yang lezat. 
Untuk mendapatkan hal tersebut, salah satu caranya adalah menambahkan 
komponen flavor ke dalam makanan.

Berkaitan dengan flavor fungsional alami, Indonesia mempunyai banyak 
daerah yang memiliki kekayaan sumber hayati dan ragam budaya kuliner yang 
pada umumnya menggunakan sumber alam dalam mendapatkan kenikmatan 
citarasa alami. Ketertarikan dunia akan pangan etnik yang eksotis dan 
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keinginan untuk kembali serba alami, akan sangat memberi nilai tambah bagi 
pengembangan bahan pangan. Banyak peluang untuk menghasilkan formula 
pangan fungsional yang baru dari sumber daya alam, serta pengetahuan 
lokal yang belum terjamah. Oleh karenanya, perlu dilakukan usaha untuk 
menambah dan menggali potensi yang ada.

Penelitian mengenai udang rebon sebagai bahan baku flavor fungsional 
penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan pada 
masa sekarang pengunaan bahan tambahan sintetik pada makanan sehingga 
akan menyebabkan ketidak-amanan bahan pangan tersebut untuk dikonsumsi 
manusia. Secara tersirat dari paragraf diatas dapat dijelaskan bahwa domain 
yang akan diteliti adalah bioteknologi hasil laut, yaitu udang rebon yang 
secara mendasar kaya akan kandungan gizi, namun pemanfaatannya belum 
maksimal. Dari hasilnya, dapat difortifikasikan pada bahan pangan yang 
bukan saja dapat meningkatkan nilai gizinya, melainkan mempunyai flavor 
yang enak dan sekaligus dapat berfungsi sebagai antioksidan.

Tingginya kandungan protein produk yang diolah secara 
nonkonvensional, terutama pada hidrolisat protein udang rebon tersebut 
disebabkan adanya pengaruh dari proses pengolahan yang dilakukan dengan 
proses enzimatis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Haslaniza et al. 
(2010) bahwa enzim proteolitik dalam proses hidrolisis dapat menyebabkan 
peningkatan kandungan nitrogen terlarut dalam hidrolisat protein ikan. 
Menurut Iskandar dan Desi (2009), semakin tinggi konsentrasi enzim yang 
ditambahkan, semakin besar pula kecepatan reaksinya menghidrolisis daging 
ikan untuk mendapatkan hidrolisat protein.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian Anggo et al. (2014) bahwa rendahnya 
kadar protein pada produk hasil olahan fermentasi salah satu sebabnya adalah 
pengaruh dari proses fermentasi itu sendiri. Karena selama proses fermentasi 
berlangsung, terjadi pemecahan senyawa-senyawa protein yang kompleks 
menjadi peptida-peptida yang lebih sederhana sehingga akan mempengaruhi 
jumlah total nitrogen. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya kadar protein 
dan nitrogen yang dihasilkan dipakai oleh mikroorganisme sebagai sumber 
energi untuk memperbanyak selnya.
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Pengolahan udang rebon menjadi hidrolisat, konsentrat, dan isolat 
protein lebih efektif karena dapat menghasilkan kadar protein yang tinggi 
dibandingkan dengan hasil olahan secara konvensional (fermentasi). Karena 
itu menurut Ngginak et al. (2013), proses pengolahan yang kurang efektif 
dapat menyebabkan kerusakan pada produk pangan yang berbasis senyawa 
aktif dalam hal ini protein, dan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah 
sifat kimia dari protein yang mudah berubah. Karena protein adalah salah 
satu komponen senyawa aktif yang ada pada udang dan turut menentukan 
kualitas produk.

Produk olahan udang rebon secara konvensional berupa terasi, cencaluk, 
kecap, dan produk non-konvensional dalam bentuk hidrolisat protein, 
konsentrat protein, dan isolat protein berbeda potensinya sebagai bahan baku 
penghasil flavor fungsional. Perbedaan terdapat pada parameter proksimatnya 
(kadar protein, kadar air, abu, kadar lemak, kadar karbohidrat), kandungan 
asam amino, senyawa bahan alam, dan aktivitas antioksidannya. Hidrolisat 
protein udang rebun memiliki kadar protein tertinggi yaitu sebesar 87,51%, 
kandungan asam amino sebesar 46,70%, kandungan kimia senyawa alamnya 
terpenoid jumlahnya banyak (+++), flavonoid jumlahnya sedang (++), alkaloid 
jumlahnya jumlahnya banyak (+++), fenolik jumlahnya sangat banyak (++++) 
dan saponin juga ada (+), kandungan flavonoid sebesar 2,2352 mg/g, fenolik 
sebesar 4,2352 mg. Aktivitas antioksidannya dinyatakan dengan IC50 sebesar 
0,20 mg/mL.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai komposisi senyawa volatil 
yang terbetuk selama proses hidrolisis dan peranannya sebagai flavor fungsional 
sehingga pada saat pengolahannya bisa dikontrol. Perlu dilakuan uji aktivitas 
antibakteri agar hidrolisat protein udang rebon mempunyai peluang sebagai 
bahan pengawet pada produk pangan. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi 
pemerintah daerah Riau, terutama daerah penghasil udang rebon untuk 
pengembangan usaha masyarakat pengolah produk perikanan berbasis udang 
rebon.
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