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A. Tujuan 

 

1. Peserta diklat mampu menerapkan penanganan ikan secara 

higienis di atas kapal 

2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi hasil tangkapan purse seine 

3. Peserta diklat memahami sarana yang akan digunakan 

4. Peserta diklat mampu menerapkan pendinginan, pembekuan dan 

penyimpanan di atas kapal 

5. Peserta diklat mampu memahami pengolahan produk tradisional 

dan non tradisional 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Penanganan Ikan di Atas Kapal 

 

Penanganan ikan segar merupakan salah satu bagian penting dari mata 

rantai industri perikanan.  Penanganan ikan laut pada dasarnya terdiri 

dari dua tahap, yaitu penanganan di atas kapal dan penanganan di darat.  

Penanganan ikan setelah penangkapan atau pemanenan memegang 

peranan penting untuk memperoleh nilai jual ikan yang maksimal.  

Tahap penanganan ini menentukan nilai jual dan proses pemanfaatan 

selanjutnya serta mutu produk olahan ikan yang dihasilkan.   

 

Salah satu faktor yang menentukan nilai jual ikan dan hasil perikanan 

yang lain adalah tingkat kesegarannya.  Tingkat kesegaran ikan terkait 

dengan cara penanganan ikan. Ikan segar adalah ikan yang masih 

mempunyai sifat yang sama seperti ikan hidup baik rupa, bau, rasa 

maupun teksturnya.  

 

Kecepatan pembusukan ikan setelah penangkapan dan pemanenan 

sangat dipengaruhi oleh teknik penangkapan dan pemanenan, kondisi 

biologis ikan, serta teknik penanganan dan penyimpanan di atas kapal.  

Oleh karena itu, segera setelah ikan ditangkap atau dipanen harus 

secepatnya diawetkan dengan pendinginan atau pembekuan.  
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Proses atau prosedur penanganan ikan di atas kapal merupakan 

penanganan awal yang sangat menentukan terhadap penangananan 

dan pengolahan ikan selanjutnya.  Teknik penanganan pasca 

penangkapan dan pemanenan berkolerasi positif dengan kualitas ikan 

dan hasil perikanan yang diperoleh. Semakin baik teknik 

penanganannya maka semakin bagus kualitas ikan, dan semakin tinggi 

nilai jual ikan tersebut. 

 

Batasan penanganan ikan di atas kapal meliputi perlakuan-perlakuan 

yang diberikan sejak ikan ada dalam alat tangkap (pancing atau jaring) 

hingga ikan tersebut sampai ke darat.  Hal ini bertujuan untuk 

meminimalkan kerusakan-kerusakan fisik, kimia, dan mikrobiologi serta 

memperlambat proses biokimia yang mengarah pada proses 

pembusukan.   

 

Penanganan dan penempatan ikan secara higienis merupakan prasyarat 

dalam menjaga ikan dari kemunduran mutu karena baik buruknya 

penanganan akan berpengaruh langsung terhadap mutu ikan sebagai 

bahan makanan atau bahan baku untuk pengolahan lebih lanjut. 

Demikian juga penempatan ikan pada tempat yang tidak sesuai, 

misalnya pada tempat yang bersuhu panas, terkena sinar matahari 

langsung, tempat yang kotor dan lain sebagainya akan berperan 

mempercepat mundurnya mutu ikan 

 

Produk perikanan termasuk produk yang memiliki sifat sangat mudah 

rusak/busuk.  Tubuh ikan mempunyai kadar air yang tinggi dan pH tubuh 

yang mendekati netral sehingga merupakan media yang baik untuk  

pertumbuhan bakteri pembusuk maupun organisme lain. Setelah ikan 

mati, berbagai proses perubahan fisik, kimia, dan organoleptik 

berlangsung dengan cepat.  Semua proses perubahan ini akhirnya 

mengarah ke pembusukan.  Proses perubahan pada tubuh ikan terjadi 

karena adanya aktivitas enzim, mikroorganisme atau oksidasi oksigen.   
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Penanganan dilakukan dalam rangka menghambat proses penguraian 

jaringan tubuh (pembusukan) sehingga ikan dapat disimpan selama 

mungkin dalam keadaan baik. Oleh karenanya begitu ikan tertangkap 

harus diangkat secepat mungkin ke atas kapal dan ditangani dengan 

baik serta hati-hati untuk kemudian disimpan di cold storage atau diolah 

bahkan langsung dimasak untuk dikonsumsi.  

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses penanganan 

di atas kapal diantaranya adalah alat penanganan, media pendingin, 

teknik penanganan, dan keterampilan pekerja.  Penggunaan alat-alat 

penanganan yang lengkap, bersih, dan baik dapat memperkecil 

kerusakan fisik, kimia, mikrobiologi dan bikimia.   Media pendingin yang 

memberikan hasil terbaik adalah media pendingin yang dapat 

memperlambat proses biokimia dan pertumbuhan mikroba daging ikan.  

Teknik penanganan yang dilakukan sesuai dengan standar HACCP akan 

memberikan hasil yang baik pula.  Pekerja yang terampil dan cekatan 

akan memberikan hasil penanganan yang baik pula. 

 

Penangkapan ikan di laut biasa dilakukan oleh penangkap ikan baik 

dengan perahu layar hingga kapal besar dengan fasilitas mesin 

pendingin atau pabrik pengolah di atas kapal. Alat penangkapannyapun 

berbeda-beda, dari jaring kantung, jaring insang, long line maupun 

pancing tonda. Semua cara penangkapan mempengaruhi cara 

penanganannya. 

 

Banyak cara untuk penanganan ikan seperti diuraikan di atas dari mulai 

penyiapan deck dan peralatan yang higienis, penyortiran atau 

pemisahan ikan perjenis, pemilahan ikan yang rusak, pembersihan dan 

pencucian, perlindungan dari sengatan matahari dan suhu tinggi, 

penyimpanan dalam ruang suhu dingin (chilling room) termasuk di 

dalamnya pemalkahan, peng-es-an, perendaman dengan air laut yang 

didinginkan (iced sea water, refrigerated sea water dan lain sebagainya). 

Dari uraian diatas maka prinsip yang harus dilakukan dalam penanganan 

dan penyimpanan hasil perikanan adalah mempertahankan kesegaran 
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dengan perlakuan yang cermat dan hati-hati serta cepat menurunkan 

suhu ikan hingga 0o C bahkan suhu pusatnya mencapai -18o C dengan 

perlakuan secara bersih dan hygiene (Ilyas, S., 1993). Ikan kembung 

dan ikan tembang adalah ikan yang sering tertangkap dengan jaring 

lingkar.  Berikut ini beberapa jenis ikan yang sering terlihat berada di 

sekitar rumpon pada alat tangkap purse seine adalah: 

NAMA 

INDONESIA 
NAMA INGGRIS NAMA LATIN 

Cakalang Skipjack Katsuwonus pelamis 

Tongkol Frigate tuna Auxis thazard 

Tongkol pisang Frigate tuna Euthynnus affinis 

Tenggiri King mackarel Scomberomorus sp. 

Madidihang Yellow fin tuna Thunnus albacares 

Tembang Frigate sardine Sardinella fimbriata 

Japuh Rainbow sardine Dussumeria hasselti 

Sardin Sardine Sardinella schanum 

Layang Scad Decapterus sp. 

Tuna mata besar Big eye tuna Thunnus obesus 

Cumi-cumi Squid Loligo sp. 

Hiu Shark Spiraena sp. 

Layaran Sailfish Istiophorus gladius 

Kwe Jack Caranx sp. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1. ikan kembung, ikan mata besar, ikan lemuru, san ikan layang) 

 



7 
 

Garis besar tahapan kegiatan penanganan ikan di kapal penangkap : 

� Mengangkat ikan dari air 

� Melepas ikan dari alat tangkap 

� Mendinginkan ikan 

� Menyiangi ikan apabila diperlukan 

� Mencuci ikan dengan air dingin 

� Menempatkan ikan dalam wadah portable sesuai dengan jenis, 

ukuran dan mutu ikan (sortasi/seleksi) serta memberinya es 

dengan jumlah yang cukup. 

� Menyimpan didalam palkah berisolasi dengan es. 

� Merawat ikan selama penyimpanan sampai dengan saat 

pembongkarannya di pangkalan pendaratan ikan (PPI) atau 

pelabuhan perikanan. 

 

 Persiapan Sarana yang Digunakan 

 

Keberhasilan penanganan ikan diatas kapal untuk menjaga mutunya 

sangat ditentukan oleh : 

� Kesadaran dan pengetahuan semua ABK untuk melaksanakan 

cara penanganan ikan secara benar. 

� Kelengkapan sarana penyimpanan diatas kapal yang memadai, 

seperti : palkah atau peti wadah ikan yang berisolasi dengan 

kapasitas yang cukup sesuai dengan ukuran kapal. 

� Kecukupan jumlah es yang dibawa saat berangkat menangkap 

ikan di laut. 

 

Sarana yang digunakan untuk penanganan ikan di atas kapal 

bermacam-macam tergantung dari ukuran kapal penangkap ikan dan 

modal yang dipunyai pemilik kapal.  Sarana utama yang digunakan 

antara lain wadah (peti, keranjang, atau tong) dan palka. 

 

Semua peralatan penanganan, penyaluran dan penyimpanan ikan yang 

digunakan di atas kapal ikan harus didesain, dikonstruksi dan dibuat dari 

material yang baik agar tidak mencemari ikan hasil tangkapan, 
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memudahkan, mempercepat dan meningkatkan efisiensi penanganan 

ikan serta memudahkan dalam pencucian dan pembersihannya. 

a. Wadah 

Wadah yang digunakan dalam penanganan hasil tangkap dapat 

berupa tong, keranjang atau berbentuk kotak yang terbuat dari 

plastik, aluminium, kayu, bambu, fiberglass, atau kombinasi dari 

beberapa jenis material. Wadah dapat berfungsi sebagai tempat 

pengesan, perendaman, atau untuk mengangkut ikan di atas 

kapal.  Starat-syarat wadah : 

1) Wadah tidak terlalu dalam agar ikan yang disimpan di 

bagian bawah tidak mendapat tekanan yang besar yang 

dapat menyebabkan kerusakan fisik pada ikan. 

2) Wadah harus mudah disimpan, disusun, dilipat, atau 

ditumpuk. 

3) Ukuran wadah tidak terlalu besar. 

4) Bagian dasar wadah diberi lubang pengeluaran air 

sehingga air lelelehan tidak tergenang dalam wadah. 

5) Permukaan wadah halus, tahan karat, dan mudah 

dibersihkan. 

6) Wadah terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah 

rusak. 

Wadah-wadah yang digunakan sebagai alat penanganan, 

pemotongan, pencucian, penyaluran dan penyimpanan ikan yang 

berkontak dengan ikan selama penanganan di kapal haruslah 

dicuci bersih, disikat, dibilas dan dikeringkan, baik sebelum hasil 

tangkapan dinaikkan ke kapal, antara tiap tarikan jaring ikan, 

maupun sesudah selesai operasi penangkapan di laut dan 

sesudah selesai operasi pembongkaran di pelabuhan.  

 

b. Palka  

Palka adalah suatu ruangan yang terdapat dalam kapal untuk 

menyimpan ikan hasil tangkapan selama operasi penangkapan 

ikan.  Ukuran palka disesuai dengan kemampuan kapal 

beroperasi dan menangkap ikan. 
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Persyaratan palka ideal : 

1) Persyaratan teknis 

i. Dinding palka diisolasi 

ii. Tidak memasang alat-alat yang terbuat dari logam melalui 

dinding palka 

iii. Kondisi penerangan dalam palka memadai. 

iv. Membatasi awak kapal keluar masuk palka.  

2) Persyaratan ekonomis 

Ukuran ruang palka disesuaikan dengan kemampuan kapal dalam 

beroperasi dan menangkap ikan.  Adanya sistem refrigerasi palka 

disesuaikan dengan lamanya operasi penangkapan. 

3) Persyaratan sanitasi dan higiene 

Palka harus mempunyai sistem sanitasi dan higiene yang baik. 

Palka harus mudah dibersihkan pada saat sebelum maupun 

sesudah penyimpanan ikan dan tidak terbuat dari bahan yang 

korosif sehingga ikan yang disimpan di dalamnya aman dari 

pencemaran bakteri atau kondisi-kondisi lain yang dapat 

mempercepat penurunan mutu ikan. 

4) Persyaratan biologis 

Palka dibuat dengan drainase yang baik untuk mengeluarkan air, 

lelehan es, lendir, dan darah yang terkumpul di dasar palka. 

5) Persyaratan biaya 

 

Jenis palka yang bisas dipakai kapal perikanan terdiri dari : 

1) Palka yang tidak diisolasi 

Umumnya digunakan pada kapal penangkap ikan yang 

berukuran kecil dan lama operasinya hanya 1-2 hari. 

2) Palka yang diisolasi 

Umumnya digunakan pada kapal penangkap ikan yang 

berukuran sedang dan lama operasinya 1 minggu. 

3) Palka yang diisolasi dan direfrigerasi 

Palka kenis ini banyak digunakan pada kapal-kapal yang 

berukuran besar dan beroperasi selama 1 bulan atau lebih. 
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c. Persiapan dek kerja. 

Pada persiapan dek, yang dilakukan  adalah : 

• Lantai dek sebaiknya dilapisi dengan aluminium atau 

material lain yang mudah dibersihkan.   

• Menyiram dek dengan menggunakan pompa air laut. 

• Menyikat dek sampai bersih dari segala kotoran. 

• Membersihkan serta menempatkan peralatan kerja seperti 

keranjang ikan, ganco pendek, ganco panjang, pisau ikan, 

golok, sekop, dan lain-lain pada tempat tersendiri yang 

mudah dijangkau bila diperlukan.  

• Kalau terdapat ikan dari tangkapan sebelumnya yang tersisa 

di geladak (karena belum selesai ditangani), maka ikan-ikan 

tersebut harus dipindahkan ke bak yang terpisah agar ikan 

yang sangat segar/baru tidak tercampur dengan yang lama 

 

Jika proses penanganan dikerjakan pada siang hari, maka di 

bagian dek kerja harus dipasang tenda/terpal dengan tujuan :  

• Lantai dek kerja tidak menjadi panas. 

• Ikan-ikan hasil tangkapan tidak terkena sinar matahari 

langsung karena akan mempercepat penurunan 

mutu/kesegaran ikan.  

• Memberi kenyamanan kerja bagi ABK yang sedang bertugas. 

Apabila proses penanganan dilakukan pada malam hari maka 

lampu-lampu penerangan dihidupkan.  

 

Disamping membersihkan permukaan dek serta peralatan kerja 

lainnya, pembersihan juga perlu diberlakukan terhadap papan-

papan, rak-rak yang berada di dalam palka (fish hold). Dinding 

palka juga harus bersih dari segala kotoran darah maupun lendir 

ikan yang masih melekat. Bila ada sisa-sisa es dari perjalanan 

sebelumnya, maka es itupun harus dibuang habis karena banyak 

mengandung bakteri.  
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Proses Penanganan Ikan di Atas Kapal 

 

Para ABK yang bertugas melakukan proses penanganan hasil 

tangkapan harus terlebih dahulu mempersiapkan dirinya lengkap 

mengenakan pakaian kerja standar, seperti :  

• Baju kerja/wear pack ataupun mantel bila hujan 

• Helm kerja  

• Sepatu boot karet 

• Sarung tangan (karet ataupun katun). 

 

Proses atau prosedur penanganan ikan di atas kapal harus dilakukan 

dengan baik agar kualitas ikan yang diperoleh bagus. Tahapan-tahapan 

proses penanganan ikan di atas kapal meliputi pengangkutan ikan dari 

jaring, sortasi, pencucian, penirisan, pendinginan, dan penyimpanan 

dalam palka. 

a. Pengangkutan ikan dari jaring 

Pengeluaran ikan dari jaring harus dilakukan secara hati-hati.  

Umumnya, ikan yang ditangkap dengan menggunakan jaring lebih 

cepat mati dibandingkan dengan menggunakan pancing.  Oleh 

karena itu, ikan yang ditangkap dengan jaring harus cepat-cepat 

diangkat ke atas dek kapal untuk mendapatkan penanganan 

selanjutnya.  Keterlambatan pengangkatan ke atas dek  akan 

mempercepat proses pembusukan.   

Ikan yang ada dalam jaring dicuci terlebih dahulu dengan air atau 

air es untuk mengurangi jumlah bakteri yang melekat pada kulit 

ikan.  Setelah semua siap, barulah ikan ditumpahkan ke atas dek.   

Penumpahan ikan dilakukan secara hati-hati untuk mencegah 

terjadinya luka dan memar pada tubuh ikan. 

b. Sortasi 

Sortasi adalah proses pemilihan dan pemisahan ikan berdasarkan 

jenis, ukuran, dan kualitasnya.  Sortasi dilakukan untuk 

memudahkan proses penjualan di darat dan memperkecil 

kontaminasi ikan oleh bakteri.   
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Proses penyortiran dapat dilakukan bersama-sama dengan 

proses penyiangan pada ikan yang berukuran besar, seperti tuna 

atau cakalang.  Penyiangan merupakan kegiatan pembuangan 

sirip, insang, dan isi perut.  Kegiatan penyiangan terutama 

ditujukan untuk ikan-ikan yang akan dibekukan atau untuk pabrik-

pabrik pengolahan ikan.  Tujuan pengeluaran isi perut adalah 

untuk menyingkirkan bagian utama perantara yang menyebabkan 

pembusukan, misalnya, bakteri dan enzim. Ketika mengeluarkan 

isi perut, gunakan pisau yang bersih dan tajam. Ikan dibelah dari 

bagian kerongkongan sampai ke saluran pembuangan, namun 

tidak melebihi saluran pembuangan sampai daging ekor. Semua 

isi dari rongga usus harus dibuang tanpa membiarkannya 

menyentuh ikan yang belum dikeluarkan isi perutnya. Apabila ikan 

yang berada di atas geladak sedang menunggu pelaksanaan 

pengeluaran isi perut, berikan sedikit es harus disekop di atasnya 

untuk meminimalkan pembusukan. 

Proses sortasi dan penyiangan dilakukan secepat mungkin untuk 

menghindari proses pembusukan.  Selama proses sortasi dan 

penyiangan dilakukan diusahakan sekecil mungkin terjadi 

kontaminasi.  Untuk itu, pekerja yang melakukan sortasi dan 

penyiangan menggunakan sarung tangan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2. Sortasi ikan) 
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c. Pencucian 

Pencucian dapat menyingkirkan sisa-sisa darah dan isi perut dan 

beberapa bakteri dari kulit. Selain itu, pencucian menyingkirkan 

beberapa lapisan lendir ikan yang menjadi media 

perkembangbiakan yang baik bagi bakteri selama penyimpanan. 

Pencucian ikan dilakukan dengan menyemprotkan air laut bersih 

atau air tawar dingin yang bersih.  Proses penyemprotan 

menggunakan selang dengan tekanan air yang cukup besar.  

Pencucian bertujuan untuk membebaskan ikan dari bakteri 

pembusuk.  Proses pencucian dapat dilakukan bersamaan 

dengan proses sortasi ataupun sesudahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar 3. Pencucian Ikan) 

d. Penirisan 

Proses penirisan bertujuan untuk menghilangkan air yang masih 

menempel pada tubuh ikan.  Penirisan dapat dilakukan dengan 

menempatkan keranjang ikan di atas dek. 

e. Pendinginan dan penyimpanan 

Proses pendinginan dapat dilakukan dengan berbagai cara 

tergantung media pendingin yang digunakan.  Proses 

pendinginan dan penyimpanan ikan dalam ruang palka yang 

menggunakan es sebagai media pendinginan dapat dilakukan 

dengan 3 cara yaitu bulking, shelving, dan boxing. 
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2. Pendinginan, Pembekuan dan Penyimpanan 

  

 Pendinginan 

 

Pada prinsipnya pendinginan adalah mendinginkan ikan secepat 

mungkin ke suhu serendah mungkin, tetapi tidak sampai menjadi 

beku. Pada umumnya, pendinginan tidak dapat mencegah 

pembusukan secara total, tetapi semakin dingin suhu ikan, semakin 

besar penurunan aktivitas bakteri dan enzim. Dengan demikian 

melalui pendinginan proses bakteriologi dan biokimia pada ikan 

hanya tertunda, tidak dihentikan. Untuk mendinginkan ikan, 

seharusnya ikan diselimuti oleh medium yang lebih dingin darinya, 

dapat berbentuk cair, padat, atau gas.  

 

Banyak cara untuk menurunkan suhu ikan segar. Cara paling 

sederhana adalah menutupi ikan dengan terpal atau karung basah 

(dengan menguapnya air pada terpal, suhu ikan akan turun). Cara 

lain yaitu dengan pengesan (dalam keranjang berlapis daun pisang 

segar atau dalam cool box), perendaman dengan air atau air laut 

yang didinginkan (iced sea water atau refrigerated sea water = 

RSW) atau penyimpanan dalam kamar dingin (cool room).  

 

Pendinginan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan refrigerasi, 

es, slurry ice (es cair), dan air laut dingin (chilled sea water). Cara 

yang paling mudah dalam pengawetkan ikan dengan pendinginan 

adalah menggunakan es sebagai bahan pengawet, baik untuk 

pengawetan di atas kapal maupun setelah di daratkan, yaitu ketika 

di tempat pelelangan, selama distribusi dan ketika dipasarkan. 

 

Dalam penanganan ikan segar, dikenal satu istilah penting yang 

disebut ”rantai dingin”  (cool chain), yaitu sejak ikan tertangkap 

sampai pengolahan lebih lanjut, hendaknya tetap berada atau 

disimpan dalam suhu mendekati 0oC.  Selama ikan belum dijual 
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atau diolah lebih lanjut, ikan harus selalu berada di kotak pendingin 

dengan persediaan es yang cukup.  

 

Penyimpanan ikan segar dengan menggunakan es atau sistem 

pendinginan yang lain memiliki kemampuan yang terbatas untuk 

menjaga kesegaran ikan, biasanya 10–14 hari (Wibowo dan 

Yunizal, 1998). Yang pertama perlu diperhatikan di dalam 

penyimpanan dingin ikan dengan menggunakan es adalah berapa 

jumlah es yang tepat digunakan. Es diperlukan untuk menurunkan 

suhu ikan, wadah dan udara sampai mendekati atau sama dengan 

suhu ikan dan kemudian mempertahankan pada suhu serendah 

mungkin, biasanya 0oC. Perbandingan es dan ikan yang ideal untuk 

penyimpanan dingin dengan es adalah 1 : 1. 

 

Keuntungan pemakaian es sebagai bahan pendingin teristimewa 

karena es mempunyai kesanggupan pendinginan yang sangat 

besar.  1 kg es dapat melepaskan sejumlah besar (80 kilokalori) 

panas dari ikan, es tidak merusak ikan, dapat dibawa-bawa 

(portable) dan murah harganya. Es cepat mendinginkan ikan dan 

ikan tetap basah dan tidak mengering. Air dari lelehan es segera 

pula menghanyutkan lendir, darah dan kotoran lain dari permukaan 

ikan seolah-olah selalu dimandikan.  

Proses penyimpanan hasil tangkap dilakukan setelah tahap 

penanganan ikan di atas kapal.  Hal yang perlu dicermati di dalam 

pengawetan ikan dengan es adalah wadah yang digunakan untuk 

penyimpanan harus mampu mempertahankan es selama mungkin 

agar tidak mencair.  

 

Wadah peng-es-an yang ideal harus mampu mempertahankan 

suhu tetap dingin, kuat, tahan lama, kedap air, dan mudah 

dibersihkan (Wibowo dan Yunizal, 1998). Untuk itu diperlukan 

wadah yang memiliki daya insulasi yang baik. Palka/peti terbuat 

dari fiber glass dan bahan insulator yang digunakan adalah 

poliuretan. Pada kenyataannya penanganan ikan setelah 
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enangkapan belum dilakukan dengan baik dan hal ini ditunjukkan 

dengan masih tingginya tingkat susut panen (postharvest losses), 

yaitu diperkirakan sekitar 27 persen (Ditjen. Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan, 2007).  

 

Menghitung Jumlah Es yang Diperlukan 

 

Es air tawar terus memainkan peranan utama dalam mendinginkan 

ikan di atas kapal karena manfaat yang ditawarkannya. Desain dan 

pengoperasian ruang ikan dan area penyimpanan di mana es 

digunakan tidaklah rumit. Es berkualitas baik memberikan 

penyimpanan yang bersih, lembab, dan berudara untuk ikan. Es 

tidak berbahaya, dapat dipindahkan, tidak mahal, dan, karena ia 

mencair pada tingkat tertentu, sejumlah tingkat pengendalian dapat 

dipertahankan atas suhu ikan. Es juga memainkan peran penting 

dalam mencegah dehidrasi ikan selama penyimpanan. Pelapisan 

ikan dengan es memiliki dua fungsi. Pertama, pendinginan ikan 

hingga ke suhu yang tepat di atas beku (0 - 2°C) me mperlambat 

pembusukan bakteri dan enzim. Harus ditegaskan bahwa pelapisan 

es bukanlah obat termanjur untuk menghilangkan perubahan pada 

kualitas, namun pelapisan es memberikan banyak sekali 

perlindungan dari aktivitas bakteri.  

 

Pada pendinginan ikan dengan es, panas berpindah dari ikan yang 

lebih panas menuju es, ikannya menjadi dingin dan esnya meleleh. 

Banyaknya es yang diperlukan untuk mendinginkan satu peti ikan 

yang suhunya 100C dan beratnya 15 kg hingga suhunya menjadi 

00C pertama kali yang harus dihitung adalah :  

Panas yang dilepaskan =    berat ikan  x perbedaan suhu x panas 

spesifik ikan  

   =      15 x (10-0)oC X 0,84  

 =      126 kilo kalori  

 

Oleh karena es menyerap 80 kilokalori per-kg es yang meleleh, 
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maka berat es yang dibutuhkan untuk mendinginkan ikan itu 

menjadi 0oC adalah 126/80 kg = 1,575 kg es, dibulatkan menjadi 

1,6 kg es. Pada kenyataannya, untuk mendinginkan seperti ikan 

yang akan diangkut dari pelabuhan ke pasar ikan pedalaman, 

sebagian dari es digunakan untuk mendinginkan petinya sendiri 

dan sebagian lainnya lagi meleleh selama perjalanan karena panas 

yang masuk ke dalam peti, sehingga es yang diperlukan lebih dari 

1,6 kg.  

 

 Pembekuan 

 

Ikan beku adalah produk ikan yang sudah diberi perlakuan proses 

pembekuan yang cukup untuk mereduksi suhu seluruh produk 

sampai suatu tingkat suhu cukup rendah guna mengawetkan mutu 

ikan dan tingkat suhu rendah ini dipertahankan selama 

pengangkutan, penyimpanan dan distribusi sampai saat (dan 

termasuk) waktu penjualan akhir.  Pembekuan menggunakan suhu 

yang lebih rendah jauh di bawah titik beku ikan. Dari batasan di 

atas dapat dijabarkan bahwa penyimpanan beku adalah proses 

dimana panas dicegah berhubungan dengan ikan beku dengan 

cara memelihara ikan yang sudah dibekukan pada suhu 

penyimpanan ikan –180 C atau lebih rendah.  

 

Pengawetan ikan dengan pembekuan memiliki sejumlah aplikasi. 

Apabila tempat penangkapan ikan sangat jauh dari pelabuhan yang 

membuat pelapisan es menjadi tidak praktis, maka membekukan 

hasil tangkapan menjadi satu-satunya alternatif. Selain itu, apabila 

jarak pasar konsumen jauh dari pelabuhan, pembekuan diperlukan 

selama jangka waktu penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. 

Pembekuan juga bermanfaat selama jangka waktu kelimpahan dan 

kekurangan. Ikan-ikan dapat dibekukan ketika jumlahnya berlimpah 

dan didistribusikan sepanjang jangka waktu dimana ikan tersebut 

langka, sehingga menstabilkan pasar. Selain itu, produk-produk 
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yang bersifat musiman dapat dibekukan ketika melimpah dan 

dibuat tersedia sepanjang tahun. 

 

Perubahan Selama Pembekuan  

 

Bergantung pada spesiesnya, ikan mengandung kira-kira sebanyak 

60 sampai 80% air. Makanan hasil laut mulai membeku pada suhu 

antara -1 dan -3°C, dan selama pembekuan, sebagian besar air 

dalam daging berubah menjadi es. Selama proses pembekuan, 

panas dikeluarkan dari ikan dalam tiga tahap yang berbeda. 

Selama tahap 1, atau tahap pertama pendinginan, suhu daging ikan 

turun dengan cepat tepat di bawah 0°C, titik beku p ada air segar. 

Selama tahap kedua lebih banyak panas yang harus dikeluarkan 

dari ikan untuk mengubah kumpulan air menjadi es. Tahapan 

tersebut disebut “zona kritis” atau “periode penahanan panas” 

karena perubahan suhu sangat sedikit selama tahap ini. Semakin 

cepat suatu produk melewati zona kritis, semakin berkurang 

penurunan kualitas yang terjadi. Ketika kira-kira 75% air dalam 

daging berubah menjadi es, suhu mulai turun kembali.  

 

Sejumlah kecil tambahan panas dibutuhkan untuk mengubah 

sebagian besar sisa air menjadi es. Seiring dengan membekunya 

ikan, air dalam jaringan sel ikan membeku seperti kristal es murni. 

Sisa air yang tidak membeku mengandung konsentrasi garam yang 

kadarnya meningkat dan senyawa-senyawa lain yang biasanya ada 

dalam otot ikan. Hasilnya adalah penurunan titik beku pada air 

masih tetap berada dalam kondisi tidak beku. Tidak seperti air 

murni, pembekuan menyeluruh pada air dalam otot ikan harus 

terjadi dalam rentang suhu dibanding hanya pada 0°C . 

 

Pada ikan yang diberi perlakuan pembekuan dan disimpan di dalam 

gudang beku selama waktu tertentu, berlangsunglah sejumlah 

perubahan pada ikan. Seandainya ikan beku itu dilelehkan dan 

diamati keadaannya, mungkin terlihat perubahan berikut :  
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a. Permukaan ikan mengering berhubung kehilangan uap air, 

sedangkan rupa dan warnanya mengalami perubahan dari 

aslinya. Tekstur ikan menjadi lunak (lembek).  

b. Pemisahan antara daging otot pada dan cairan jaringan. 

Cairan ini dikenal sebagai “drip” yang merembes keluar 

kalau daging ikan ditekan dengan jari artinya tidak dapat 

diserap kembali oleh daging.  

c. Sesudah ikan dimasak, tekstur rasanya tegar atau berserat 

dan citarasa normal menghilang, tidak dapat dinikmati lagi.  

 

Kalau proses pembekuan ikan berlangsung cepat dan proses 

penyimpanan beku singkat saja, maka setelah dilelehkan dapat 

dilihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi kecil saja atau 

sedikit sekali. Sebaliknya, semakin lama ikan disimpan beku, 

semakin besar dan nyata perubahan ke arah menurunnya mutu.  

 

Mutu dan jangka waktu penyimpanan makanan hasil laut beku 

bervariasi bergantung pada perbedaan-perbedaan biologis yang 

melekat dan cara penanganan ikan sebelum proses pembekuan. 

Jika ikan bermutu rendah dibekukan, mutu produk yang dihasilkan 

juga akan rendah, dan jangka waktu penyimpanan beku atau daya 

tahan produk juga akan sangat berkurang. Selain itu, penanganan 

terhadap produk selama proses pembekuan dan lamanya waktu 

penyimpanan akan sangat menentukan mutu akhir produk.  

 

Komposisi spesies ikan tertentu sangat berpengaruh terhadap 

kesesuaiannya untuk dibekukan dan lamanya waktu penyimpanan 

beku. Spesies ikan yang memiliki kadar minyak tinggi, seperti tuna, 

makarel, salem, dan haring memiliki hanya dapat disimpan beku 

dalam waktu yang singkat karena minyak dan pigmen yang 

terkandung di dalam daging cenderung membuat daging menjadi 

tengik. Ikan yang tidak berlemak, seperti kod dan haddock, memiliki 

kandungan minyak yang sangat rendah, dan perkembangan bau 

tengik tidak terlalu parah. Secara umum, perubahan-perubahan 
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yang terjadi pada makanan hasil laut dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga kategori, yaitu perubahan struktur protein, perubahan 

warna dan perubahan rasa, serta hancurnya jaringan penghubung. 

 

Proses Pengenyahan Panas atau Penurunan Suhu Selama Ikan 

Dibekukan  

 

Proses pengenyahan panas atau penurunan suhu selama ikan 

dibekukan, berlangsung melalui tiga tahap.  

• Tahap pertama : Penurunan suhu ikan yang berlangsung cepat, 

hingga sedikit di bawah 00 C, yakni saat air ikan mulai membeku.  

• Tahap kedua : Tahap penahanan panas, artinya pengenyahan 

panas dari ikan berlangsung lambat dan sukar, berhubung 

bagian terbesar dari air ikan harus dirubah menjadi kristal es (air 

pada tubuh ikan meliputi 60 – 80% dari berat tubuhnya). Hal ini 

berlangsung pada wilayah suhu antara –10 sampai –60 C.  

• Tahap ketiga : Pembekuan selanjutnya atas air ikan yang 

tersisa, mencapai suhu operasi yang ditentukan sebelumnya, 

yang sama dengan suhu operasi penyimpanan beku, misalnya –

300 C. Penurunan dari –60C ke bawah mencapai – 180 C atau 

lebih rendah berlangsung relatif cepat.  

 

Disarankan agar produk ikan beku disimpan pada suhu yang tepat 

sesuai menurut jenis, tipe produk dan lamanya waktu penyimpanan 

yang diinginkan. Bagi produk ikan beku yang akan digunakan 

sebagai bahan mentah bagi pengolahan selanjutnya, dianjurkan 

menyimpan dalam gudang beku pada – 180 C atau lebih rendah. 

Sebagai pedoman umum dapat dikemukakan bahwa daya awet 

dalam gudang beku setiap jenis ikan dan tipe produk olahannya, 

akan sangat tergantung pada tingkat suhu penyimpanan, semakin 

rendah suhu simpan maka semakin panjang daya awetnya. Perlu 

diingatkan bahwa laju penurunan mutu adalah fungsi dari suhu 

simpan dan waktu simpan. Sebagai contoh, ikan cakalang beku 
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masih tetap berkondisi baik selama 5 bulan pada – 200C tetapi 

berkondisi baik mencapai 9 bulan pada – 300C.  

 

“International Institute of Refrigeration - Paris” , menyarankan suhu 

penyimpanan – 200C bagi ikan kurus (yang berkadar lemak rendah 

hanya beberapa persen) dan – 300C bagi ikan berlemak (seperti 

kembung, lemuru, dan lain-lain). Bagi ikan kurus yang akan 

disimpan lebih setahun, dianjurkan menyimpannya pada suhu – 300 

C. Suhu penyimpanan beku bagi produk tuna yang akan 

dimanfaatkan untuk sashimi, dianjurkan pada suhu – 500C hingga – 

600C.  

 

Pada – 300C daya awet lebih panjang dari pada – 200C. Suhu 

penyimpanan, disamping harus serendah mungkin, harus pula 

seragam dan konstan. Artinya, suhu rendah itu harus merata dan 

seragam pada setiap titik dalam ruangan gudang beku dan harus 

konstan atau sedikit saja berfluktuasi selama proses penyimpanan 

beku (disarankan fluktuasi suhu itu tidak lebih dari + 20o C). 

Penyeragaman dan pemerataan suhu rendah dalam gudang beku 

agak sukar diciptakan, upaya ini tergantung pada cara penyusunan 

produk beku, sistem pengaturan suhu rendah, cara pengoperasian 

gudang beku, dan lain-lain. Yang harus diusahakan adalah kondisi 

ideal yakni suhu rendah sama pada setiap titik dalam gudang beku, 

misalnya – 300 C.  

 

Alat yang digunakan untuk membekukan ikan disebut freezer.  

Berdasarkan alat yang dipakai, cara pembekuan dibagi menjadi 

lima golongan seperti tertera pada tabel di bawah ini. 

 

No Cara Pembekuan Alat Pembeku 

1 Meletakkan ikan di atas rak 

yang terbuat dari pipa-pipa 

dingin 

Sharp freezer 
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2 Menjepitkan ikan di antara pelat-

pelat dingin 

Multi plate freezer 

(contact plate freezer) 

3 Meniupkan udara dingin secara 

kontinyu ke arah ikan 

Air blast freezer 

4 Mencelupkan ikan ke dalam 

cairan dingin 

Immersion freezer 

5 Menyemprotkan ikan dengan 

cairan dingin 

Spray freezer 

 

Penyimpanan 

 

Ikan yang telah dicuci jangan dibiarkan terlalu lama di atas dek, 

tetapi harus langsung dimasukkan ke dalam palka dan diberi es.  

Waktu memindahkan/mengangkat ikan ke palka, harus dilakukan 

dengan cepat dan hati-hati. Hindarkan pemakaian sekop dan garpu 

untuk memindahkan ikan. Sekop hanya digunakan untuk 

mengangkat / menyerok es curai (crushed ice), sedangkan garpu 

hanya digunakan untuk membongkar tumpukan es curai.  

 

Ketika diturunkan ke palka, hendaknya ikan diletakkan ke dalam 

keranjang bambu/plastik atau peti kayu. Pada proses penyimpanan 

ke dalam palka, Ikan jangan dilempar-lempar karena dapat 

mengakibatkan luka dan air bekas cucian ikut terbawa.  

 

Dasar-dasar penyimpanan yang baik :  

a. Segera dinginkan dan diberi es yang cukup. 

b. Ikan harus berkontak dengan es, bukan dengan lainnya. 

c. Air lelehan es mendinginkan dan menyegarkan ikan, sambil 

menghayutkan lendir, darah dan kotoran.  

d. Pengusahaan suhu yang cukup rendah sekitar tumpukan 

ikan es.  

e. Pemerliharaan kebersihan  
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Segala peralatan, papan-papan, dan rak dalam palka harus 

bersih sebelum ikan disusun. Sisa-sisa es dari perjalanan 

sebelumnya harus dibuang habis. 

f. Perlakuan dalam palka  

Perlakuan yang utama adalah bahwa setibanya ikan dalam 

palka, harus cepat-cepat didinginkan dan suhu dipelihara 

pada 0°C.  

Dalam menyimpan ikan, dikenal beberapa cara diantaranya 

adalah : 

a. Cara Penimbunan (bulking method)  

1) Papan alas/dasar bak ikan harus dilapisi dengan es kira-kira 

setebal 15 cm, tebalnya alas es tergantung dari keadaan 

insulasi lantai, usianya dan lamanya perjalanan. Sebaiknya 

ada ruang udara beberapa inci antara dasar papan-papan 

bak dan lantai palka.  

2) Kalau dasar bak terbuat dari logam, atau lantai palka tidak 

diinsulasi, maka tebalnya alas es harus ditambah. Kalau 

tidak ada es tersisa antar lapisan ikan dengan dasar bak 

waktu muatan dibongkar, berarti tidak cukup tebalnya alas 

tersebut, sehingga ikan jadi panas dan mungkin membusuk.  

3) Lapisan pertama ikan harus disusun ke atas alas es tadi, di 

atasnya ditaburi lagi es, untuk mengisi kekosongan antara 

ikan-ikan, yang ideal adalah bahwa setiap ikan harus 

diselubungi oleh es.  

4) Pada sisi ke arah dinding palka harus diisi banyak es 

terutama kalau palka kapal itu tidak diinsulasi.  

5) Pada penambahan susunan lapisan ikan selanjutnya, setiap 

lapisan ikan harus ditutup oleh hancuran es, hingga 

himpunan itu berada beberapa sentimeter dari atas.  

6) Selapis 5 hingga 7 cm es harus ditaburkan dipuncak ikan 

dan es, barulah dipasang papan-papan untuk rak berikutnya.  

7) Himpunan tidak boleh disusun terlalu tinggi, artinya jangan 

sampai papan-papan rak di atasnya didukung oleh himpunan 

ikan di bawahnya.  
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8) Rak kedua dipersiapkan dengan menaruh alas es setebal 5 

atau 7 cm, barulah disusun lapisan-lapisan ikan dan es, 

lapisan teratas ditutupi lagi dengan es tebal.  

9) Bagian atas dari rak-rak harus ditutup dengan es setebal 15 

cm agar ikan-ikan pada lapisan atas tidak ternganga 

menghadap ke geladak (loteng), biarpun dipasang lilitan-

lilitan pipa yang direfrigerasi atau tidak.  

10) Tinggi dari setiap himpunan pada rak tidak boleh lebih dari 

45 cm.  

11) Bentuk papan rak harus demikian rupa sehingga dapat 

mencegah mengalirnya air lelehan yang kotor ke atas ikan 

dalam rak dibawahnya, tetapi air lelehan itu harus dialirkan 

ke dinding susunan rak (bak).  

12) Ikan tidak boleh disusun terlalu padat sehingga air lelehan 

tidak dapat mengalir di antara ikan-ikan. Untuk menentukan 

apakah ikan telah cukup di es, ukuran yang baik adaah 

harus selalu tersisa es sewaktu muatan ikan di bongkar 

dipelabuhan.  

 

b. Cara Susunan atau Lapisan (shelfing method)  

Cara ini adalah perbaikan dari metode penimbunan, ikan 

disusun hati-hati selapis-selapis ke atas alas es pada tiap 

rak dan lapisan ikan teratas dalam setiap rak ditutupi es. 

Penyimpanan yang baik adalah susunan rak (petak) harus 

dibersihkan total sebelum penyusunan-lapisan dimulai.  

Kalau papan rak berjarak kira-kira 23 cm antara sesamanya, 

maka dianjurkan mengisi rak yang paling bawah hanya 

dengan es,teristimewa kalau lantai palka ikan terbuat dari 

logam dan tidak diinsulasi. Lapisan es setebal 5 cm harus 

disebar di atas papan rak berikutnya (diatasnya), barulah 

disusun selapis ikan dengan perut menghadap ke bawah 

dan kepala berhadapan dengan ekor di atas alas es tersebut. 

Setiap lapisan ikan ditutupi lagi dengan selapis es setebal 5 

atau 7 cm. 



25 
 

 

Papan-papan rak berikutnya lalu dipasang di atas 

penyangga atau siku dan susunan-lapisan diteruskan. Kalau 

susunan rak telah penuh, lapisan ikan teratas harus ditutupi 

dengan lapisan es yang tebal untuk menahan panas yang 

merembes dari geladak. Pada arah sisi kapal setiap rak 

harus diberi es extra, teristimewa kalau tidak ada insulasi 

dibagian sisi (lining) kapal tsb.  

c. Cara Pemetian (boxing method)  

Kalau pelaksanaannya baik dan menggunakan peti yang 

tepat, cara ini dapat melabuhkan ikan bermutu lebih baik dari 

pada kedua metode lainnya,dan dengan demikian dapat 

mempunyai daya awet yang lebih panjang setelah 

pendaratan 

Beberapa hal pokok pada cara pemetian :  

1) Terlebih dahulu harus diberi alas es di dasar peti setebal 5 

hingga 7 cm, kemudian ikan (perut arah ke bawah) diisikan 

dan dicampur dengan taburan es halus susunan lapisan 

akhirnya ditutup dengan selapis es setebal 5 hingga 7cm. 

Pengesan yang cukup adalah penting, ikan mulai membusuk 

segera setelah ia mati, kecepatan membusuk itu lima kali 

lebih cepat pada 100C dibandingkan dengan pada suhu es 

meleleh (00 C).  

2) Susunan ikan tidak boleh terlalu tinggi sehingga ikan pada 

dasar peti bakal tergencet dan peti harus cukup panjang 

agar ikan besar tidak membengkok dalam peti.  

3) Peti-peti yang terletak pada dasar susunan harus ditaruh di 

atas balok ganjal agar ia berjarak dari lantai palka,dan 

ruangan-ruangan udara antara balok-balok ganjal diisi 

dengan es.  

 

Dalam menggunakan peti dan menyusunnya diperhatikan pokok-

pokok berikut :  

a. Peti-peti harus bersih.  
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b. Peti tidak boleh terlalu besar/berat agar dapat ditangani oleh 

1 atau 2 orang saja baik di laut maupun di darat.  

c. Isi peti dan tanggal harus dicatat pada tiap peti pada saat 

penyusunan,dan diatur pembongkarannya agar urut usia isi 

peti.  

d. Peti-peti harus mempunyai liang-liang pembuangan(drain 

holes) yang disiapkan sedemikian rupa agar air lelehan tidak 

menggenang dalam peti. Yang ideal,air itu jangan merembes 

kedalam peti yang berada dibawahnya, biarpun 

perencanaannya sulit, setidak-tidaknya air rembesan harus 

mengalir kesamping peti yang di bawahnya,tidak merembes 

langsung ke dalam peti.  

e. Peti harus terbuat dari material yang mudah dibersihkan dan 

tidak berpengaruh yang merusak terhadap ikan. Peti harus 

kokoh agar tahan handling di kapal,dan cocok diperlakukan 

dengan alat-alat mekanis untuk pembongkaran dan handling 

di pangkalan,oleh karena satu dari keunggulan pemetian di 

laut adalah bahwa ikan dapat dibongkar dan ditranspor di 

darat dalam peti yang sama,yang berarti menghindari 

praktek biasa yaitu pemindahan ikan dari 1 peti ke peti 

lainnya.  

f.     Peti-peti sebaiknya seragam dalam desain dan ukuran 

sehingga dapat digunakan fasilitas sentral untuk 

membersihkan,menyimpan dan mendisribusi peti-peti 

tersebut. Cara pemetian termasuk cara yang sangat 

memuaskan, daya himpunnya (stowage rate) mencapai 2,7 

m3 / ton berarti jauh lebih besar dari 2 cara sebelumnya. 

 

3. Pengolahan Hasil Tangkap 

 

Pengawetan dan pengolahan yang cermat dan cepat adalah cara yang 

dapat dilakukan untuk mencegah proses pembusukan dan agar 

sebagian besar ikan yang diproduksi dapat dimanfaatkan.  Pengawetan 

tidak banyak berbeda dengan pengolahan.  Keduanya merupakan usaha 
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manusia untuk mempertinggi daya tahan dan daya simpan ikan dengan 

tujuan agar kualitas ikan dapat dipertahankan tetap dalam kondisi yang 

baik.  Perbedaan kedua proses tersebut terletak pada produk akhir.  

Produk akhir hasil pengawetan tidak berbeda jauh dengan bahan asli.  

Sedangkan produk akhir hasil pengolahan mempunyai bentuk yang jauh 

berbeda dibandingkan dengan aslinya. 

 

Pengawetan diartikan sebagai setiap usaha untuk mempertahankan 

mutu ikan selama mungkin sehingga masih dapat dimanfaatkan dalam 

keadaan yang baik dan layak. 

Peranan pengawetan : 

a. Dalam bidang produksi ikan: 

1) Setiap perusahaan perikanan dapat menangkap ikan 

sebanyak mungkin tanpa kekhawatiran akan busuk dan 

percuma. 

2) Kapal-kapal penangkap ikan dapat beroperasi dengan jarak 

yang lebih jauh dan waktu yang lebih panjang. 

3) Memberi tunjangan bagi usaha mencari lokasi penangkapan 

ikan (fishing ground) yang baru dengan jarak yang lebih jauh. 

b. Dalam bidang distribusi/perdagangan 

1) Ikan dapat diperdagangkan setelah lewat musim. 

2) Memungkinkan distribusi ikan secara lebih luas dan lebih 

jauh sampai ke pelosok-pelosok pedalaman, sehingga setiap 

manusia di manapun dapat menikmati ikan. 

3) Memungkinkan perdagangan ikan secara internasional 

4) Memungkinkan stabilitas harga di pasar 

Beberapa jenis metode pengawetan dan pengolahan ikan, diantaranya : 

a. Pendinginan (chilling) dengan es, es kering, air dingin, air laut 

dingin, atau alat pendingin mekanis. 

b. Pembekuan (freezing) 

c. Pengalengan (canning) 

d. Penggaraman (salting), termasuk pemindangan 

e. Pengeringan (drying) secara alami dan mekanis 

f. Pengasaman 
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g. Pengasapan (smoking) 

h. Pembuatan hasil olahan khusus seperti bakso ikan, abon, 

kamaboko, surimi, dan lain-lain. 

i. Pembuatan hasil sampingan seperti tepung ikan, minyak ikan, 

kecap ikan, dan lain-lain. 

 

Pengelompokan produk perikanan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, diantaranya dapat dibedakan atas produk tradisional dan produk 

modern atau produk siap masak dan produk siap saji/siap konsumsi. 

Semua jenis produk tersebut dapat ditemukan di Indonesia dan biasanya 

memiliki penggemar atau kalangan konsumen sendiri-sendiri. 

 

Teknologi Pengolahan Produk Tradisional 

 

Indonesia kaya akan berbagai jenis produk tradisional yang biasanya 

memiliki kekhasan atau keunikan dari segi bentuk, bau dan rasa. Produk 

tradisional dari suatu daerah sulit untuk ditemukan di daerah lain, kecuali 

untuk produk-produk tertentu yang sudah dikenal secara luas, seperti 

ikan asin, ikan asap dan kerupuk ikan. Kadang – kadang untuk produk 

yang sama dikenal dengan nama berbeda di daerah lain, seperti ikan 

asap dikenal dengan nama ikan sale di Sumtera Selatan, ikan asar di 

Maluku dan ikan fufu di Sulawesi Utara. Teknologi produk tradisional 

perikanan dicirikan dengan suatu gambaran yang kurang baik, yaitu 

produk tradisional diolah dengan tingkat sanitasi dan higiene yang 

rendah, menggunakan bahan mentah dengan tingkat mutu atau 

kesegaran yang rendah, keamanan pangannya tidak terjamin, teknologi 

yang digunakan secara turun temurun, dan perusahaan dikelola oleh 

keluarga dengan tingkat kemampuan manajemen kurang memadai. Data 

statistik menunjukkan bahwa 49,99% pemanfaatan ikan laut adalah 

dalam bentuk produk tradisional (Ditjen Perikanan Tangkap, 2006).  

 

Teknologi pengasinan ikan biasanya menghasilkan produk ikan asin 

kering. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pengolah ikan asin 
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adalah proses pengeringan ketika musim hujan dan kemungkinan 

serangan belatung lalat selama pengeringan, terutama bila pengeringan 

memerlukan waktu lama. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan alat 

pengering mekanis. Tetapi penggunaan alat tersebut masih kurang 

menarik bagi pengolahan ikan asin, karena harus mengeluarkan biaya 

ekstra untuk listrik dan kapasitasnya terbatas. Sekarang telah 

berkembang produk dendeng ikan yang memiliki rasa lebih menarik bagi 

sebagian konsumen dibandingkan dengan ikan asin. Teknologi 

fermentasi menghasilkan berbagai jenis produk ikan fermentasi, seperti 

ikan peda, jambal roti, kecap ikan, terasi, ikan tukai, bekasang, bekasam, 

naniura, picungan dan cincaluk (Irianto dan Irianto, 1998). Ikan peda, 

jambal roti, kecap ikan dan terasi telah dikenal secara luas di Indonesia 

dan umumnya diolah dari ikan laut. Bekasam dan naniura adalah produk 

fermentasi yang menggunakan ikan air tawar sebagai bahan mentahnya. 

Bekasam berasal dari Sumatera Selatan yang diolah dari ikan mas, 

bader, murrel, nila, dan mujahir. Sedangkan naniura berasal dari 

Sumatera yang dapat diolah dari ikan gabus. Perbaikan teknologi 

pengolahan produk ikan fermentasi dilakukan dengan penggunaan 

starter mikroba yang terseleksi/unggul, sehingga pengolahan yang 

biasanya melalui proses fermentasi spontan yang tidak terkontrol 

menjadi proses fermentasi yang lebih terkendali. 

 

Teknologi pemindangan yang telah dikenal cukup luas menghasilkan 

produk yang digemari masyarakat, khususnya di pulau Jawa. Teknik 

pemindangan yang diterapkan oleh para pemindang banyak variasinya, 

tergantung pada daerah, jenis dan ukuran ikan serta daerah pemasaran, 

tetapi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

pemindangan garam dan pemindangan air – garam. Berdasarkan 

daerah produksinya dikenal dengan pindang bandeng Kudus, pindang 

bandeng Juwana dan pindang Bawean. Sekarang telah berkembang 

teknologi bandeng presto atau teknologi pindang bandeng duri lunak. 

Salah satu kelemahan dari produk pindang adalah umur simpannya 

yang relatif pendek, sekitar 3-4 hari, tetapi pindang bandeng presto yang 
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dikemas dengan baik dalam kondisi vakum dapat mencapai lebih dari 

satu bulan.  

 

Teknologi pengasapan termasuk cara pengawetan ikan yang telah 

diterapkan secara turun temurun. Pengasapan sering dikombinasikan 

dengan pengeringan sinar matahari dan atau perlakuan pendahuluan 

dengan penggaraman. Suhu pengasapan bervariasi dari satu tempat ke 

tempat lainnya tergantung permintaan konsumen dan tipe unit 

pengasapan yang digunakan. Tetapi sebagian besar produk diolah 

menggunakan pengasapan panas (hot smoking), yaitu suhu pengasapan 

menyebabkan produk yang diolah masak. Sekarang telah dikembangkan 

teknologi pengasapan dengan menggunakan asap cair (cuka kayu) yang 

menghasilkan produk dengan flavor yang lebih seragam dibandingan 

dengan metoda tradisional. Dari kombinasi teknologi pengasapan dan 

pengeringan dapat dihasilkan produk ikan kayu arabushi yang selama ini 

diekspor ke Jepang. Arabushi kemudian diberi perlakuan pengkapangan 

yang menghasilkan produk katsuobushi yang digunakan untuk penyedap 

masakan. Saat ini telah berkembang produk camilan ikan siap konsumsi, 

misalnya ikan balita goreng di Bogor, ikan saluang goreng di 

Banjarmasin dan Palembang, serta ikan gerang dan keripik ikan segar 

dari Bali. Produk olahan tradisional lainnya yang telah dikenal luas 

adalah petis dan kerupuk. Produk-produk ini memerlukan teknologi 

pengolahan yang khusus sesuai dengan skala industri 

 

Teknologi Produk Olahan Non-Tradisional 

 

Banyak jenis teknologi pengolahan yang dapat digolongkan pada 

kelompok ini, mulai dari teknologi yang sederhana sampai yang 

memerlukan peralatan yang relatif canggih. Teknologi pembekuan telah 

dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai jenis produk yang 

dipasarkan dan disimpan dalam keadaan beku dengan bahan mentah 

ikan atau udang. Produk ikan dapat dipasarkan beku dalam bentuk ikan 

utuh yang telah disiangi, loin, fillet dan lain-lain yang pada umumnya dari 

ikan laut. Ikan air tawar yang selama ini kurang berkembang dalam 
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variasi bentuk produk yang dipasarkan, sangat memungkinkan untuk 

dipasarkan dalam bentuk fillet. Fillet ikan air tawar yang telah 

berkembang adalah untuk ikan nila dan ikan patin, bahkan kedua produk 

tersebut telah menjadi produk ekspor. Teknologi pengalengan sebagai 

cara pengawetan ikan untuk jangka waktu yang panjang telah lama 

berkembang di Indonesia, khususnya di pusat-pusat pendaratan ikan 

seperti di Muncar (Banyuwangi), Pengambengan (Bali) dan Bitung 

(Sulawesi Utara). Ikan kaleng ditemukan di pasaran dalam berbagai 

macam yang berbeda dalam hal bahan mentah, medium, ukuran kaleng 

dan proses pengolahan yang digunakan. Bahan mentah ikan kaleng 

yang digunakan di Indonesia adalah tuna, cakalang dan lemuru. Salah 

satu potensi pengembangan produk ikan kaleng adalah penggunaan 

medium yang mencirikan khas Indonesia, seperti kuah kare, bumbu 

pesmol, kuah soto, sambel goreng dan lain-lain. Selain itu banyak jenis 

ikan yang terdapat di perairan Indonesia memberi peluang untuk 

memproduksi ikan kaleng dengan berbagai jenis bahan mentah.  

 

Teknologi surimi dan teknologi daging lumat memungkinkan diterapkan 

untuk pemanfaatan ikan bernilai ekonomis rendah. Surimi adalah produk 

setengah jadi yang diolah dengan melumatkan daging ikan, kemudian 

dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan sifat organoleptis yang 

kurang menarik dan setelah itu dipisahkan airnya. Surimi merupakan 

teknologi pengolahan ikan yang secara tradisional telah digunakan oleh 

masyarakat Jepang dengan menggunakan peralatan yang sederhana. 

Saat ini pengolahan surimi secara komersial telah diproduksi secara 

mekanis. Pabrik surimi dapat ditemukan di beberapa lokasi di Indonesia. 

Surimi dapat dipasarkan dalam keadaan beku. Surimi dan daging lumat 

merupakan produk setengah jadi yang dapat diolah menjadi berbagai 

jenis produk, seperti bakso, sosis, nugget, burger, sate lilit, otak-otak, 

dan pempek. Di Jepang, surimi diolah menjadi kamaboko, chikuwa, 

hanpen, dan fish ham. Selain itu surimi juga dapat digunakan untuk 

produksi surimi based products seperti produk analog udang dan daging 

kepiting 
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