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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara maritim dengan luas perairan ±3.257.483 km
2
, 

yang artinya sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar dalam pemenuhan 

kebutuhan protein hewani. Namun dengan luas perairan tersebut ternyata belum 

menjadikan konsumsi ikan masyarakat Indonesia menjadi tinggi. Data tahun 2017 

menunjukkan konsumsi ikan masyarakat indonesia per tahun sekitar 41 kg/kapita 

(Detik Finance, 2017). Data tersebut menunjukkan konsumsi ikan masyarakat 

Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan 

Jepang yang konsumsi ikannya sudah mencapai sekitar 70-100 kg/kapita per 

tahun. Faktor yang mempengaruhi rendahnya konsumsi ikan adalah karena sifat 

dari ikan yang cepat busuk, sehingga mutu ikan menurun. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mempertahankan mutu ikan adalah dengan diversifikasi 

produk perikanan, salah satunya adalah  fish bak kwa. 

Bak kwa merupakan makanan khas china atau lazim dikenal di Indonesia 

dengan sebutan dendeng Cina. Umumnya bak kwa dibuat dari daging sapi, atau 

daging kambing. Bak kwa memiliki tekstur yang kenyal, dan berwarna merah 

kecoklatan. Fish bak kwa merupakan produk diversifikasi yang menggunakan 

ikan sebagai bahan dasar pembuatannya. Jenis ikan yang digunakan dalam 

pembuatan fish bak kwa pada penelitian ini adalah ikan tongkol, karena ikan 

tongkol memiliki daging warna merah. Selain itu ikan tongkol memiliki protein 

tinggi yaitu 26,2%/100g (Sanger, 2010) dan pada daging merah terdapat 

kandungan asam lemak tak jenuh sebesar 38,21%/100g (Pratama, dkk (2011).  
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Fish bak kwa tongkol merupakan produk restrukturisasi. Teknologi 

restrukturisasi merupakan salah satu alternatif untuk meningaktkan nilai jual 

daging ikan yang kurang disukai. Proses restrukturisasi dilakukan dengan cara 

menghancurkan daging ikan dan kemudian daging ikan direkatkan kembali. 

Daging ikan tongkol memiliki struktur yang berbeda dengan daging sapi atau 

kambing, sehingga pada proses perekatan perlu adanya penambahan bahan 

pengikat untuk memperbaiki kekuatan gel dan kualitas daging ikan. Bahan 

pengikat yang digunakan dalam pembuatan fish bak kwa tongkol adalah tepung 

kedelai dan STPP. 

Tepung kedelai memiliki sifat pengemulsi yang mampu mengikat air dan 

lemak serta mampu memperbaiki nilai biologi protein pada makanan (Winarno, 

2004), karena tepung kedelai memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 

sekitar 41,7% (Napitupulu,2012), Sedangkan STPP (Sodium Tripolyphosphate) 

merupakan garam fosfat yang dapat memperkuat matrik protein dan 

meningkatkan kohesi (daya tarik-menarik) antar partikel daging yang lebih baik. 

STPP juga berfungsi untuk memperbaiki tekstur, mampu mengikat air dalam 

bahan makanan serta mampu menurunkan Aw (water activity). 

Penelitian fish bak kwa pernah dilakukan oleh Prasetyaningtyas (2016) 

menggunakan ikan kembung dengan tepung kedelai (2%, 3%, 4%, 5%) sebagai 

bahan pengikat dan madu (9,1%, 10%, 11% dan 12%) sebagai antibakteri. 

Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan tepung kedelai 3% dan madu 10%, 

namun pada perlakuan tersebut kadar air yang dihasilkan masih sangat tinggi 

yaitu 28,10%, dan tekstur yang dihasilkan kurang bagus yaitu 992 N/mm
2
. Oleh 



3 

karena itu penambahan tepung kedelai dan STPP diharapkan mampu 

memperbaiki kualitas fish bak kwa tongkol. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui interaksi antara tepung kedelai dan STPP pada konsentrasi

tertentu terhadap kualitas fish bak kwa tongkol.

2. Mengetahui pengaruh penambahan tepung kedelai terhadap kualitas fish bak

kwa tongkol.

3. Mengetahui pengaruh penambahan STPP terhadap kualitas fish bak kwa

tongkol.

1.3 Hipotesa 

Hipotesa daripenelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya interaksi antara tepung kedelai dan STPP pada konsentrasi tertentu

terhadap kualitas fish bak kwa tongkol.

2. Adanya pengaruh penambahan tepung kedelai pada konsentrasi tertentu

terhadap kualitas fish bak kwa tongkol

3. Adanya pengaruh penambahan STPP pada konsentrasi tertentu akan

berpengaruh terhadap kualitas fish bak kwa tongkol.


