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RINGKASAN

PENGOLAHAN KERUPUK IKAN TENGGIRI

Desa Takisung merupakan salah safu desa yang terletak di r,vilayah

Kecamatan Talisung- Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Desa tersebut

terletak di pesisir pantai, dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai

nelayan. Sedangkan jenis ikan yang tertangkap antara lain adalah ikan tenggiri,

tongkol, selungsungaq kakap meralq kembung dan udang.

Salah satu jenis ikan tangkapan yang tergolong ekonomis penting dan

menjadi salah satu ikan yang digemari masyarakat adalah ikan tenggiri. Agar

hasil tangkapan tersebut benar-benar bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat

maka diperlukan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah pada ikan

tenggiri khususnya pada saat hasil tangkapan melimpah.

Dalam rangka meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap protein

hewani khususnya ikan telah banyak dilakukan antala lain dengan

memperkenalkan berbagai produk olahan, salah satunya adalah pengolahan

kerupuk.

Proses pengolahan dan pengawetan ikar tenggiri merupakan salah satu

bagran penting dari mata rantai industri perikanan. Tujuan utama dari proses

pargolahan adalah melaksanakan diversifikasi pengolahan produk-produk

penkanaq dengan diupayakan adanya modifikasi dari teknologi pengawetan )ang

kurang sempurna menladi lebih baik.
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I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Dalam rangka mendukung usaha pemerintah rurtuk membangun

perekonomian bangsa terutama dalam mengentaskan kemiskinan, kiranya daerah

pesisir pantai sekarang ini mulai dgadikan altematif baru untuk pengembangan

berbagai maczlm usaha terutama bidang perikanan. Namun hal tersebut perlu

didukung dengan cara mencari teknis dan pola pengembangan usaha yang lebih

produllif dan mengunlungkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan rakyat,

terutama nelayan.

Desa Takisung merupakan salah satu desa yang terletak di wrlayah

Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimanta:r Selatan. Desa tersebut

terletak di pesisir pantai, dimana sebagian besar pendudu}mya bekerja sebagai

nelayan. Sedangkan jenis ikan yang tertangkap antara lain adalah ikan tenggiri.

tongkol, selungsungan, kakap meralr- kembung dan udang.

Salah satu jenis ikan tangkapan yang tergolong ekonomis penting dan

marjadi salah satu ikan yang digemari masyarakat adalah ikan tenggiri. Agar

hasil tangkapan tersebut benar-benar bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat

maka diperlukan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah pada ikan

tenggiri khususnya pada saat hasil tangkapan melimpah.

Dalam rangka meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap protein

hewani khususnya ikan atau ikan tenggiri telah banyak dilakukan antara lain

durgan memperkenalkan berbagai produk olaha4 salah satunya adalah

pengolahan kerupuk.
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Kerupuk ikan mempunyai beberapa kualitas tergantung pada komposisi

banyaknya ikan vang terkandung dalam kerupuk. Semakin banyak lumiah ikan

r'arg terkandung dalam kerupuk, maka semakin baik kualitasnya (Soemamo,

20oe).

Kerupuk ikar tenggiri adalah salah satu hasil olahan yang terbuat dari ikan

tenggiri, tepung tapioka dan bahan pembantu lainnya. lndustri kerupuk ikan

ienggiri umumnya masih berskala industri rumah tangga dan hanya sebagian kecil

seja yang berskala menengah atau besar. Sebagain besar dari industri-industri

icrsebut terutama industri rumatr tangga masih menggunakan cara tradisional.

+"*adaan ini menyebabkan kerupuk yang dihasilkan sangat bervariasi dalam hal

kualitas, terutama kemekaran dan kerenyahan yang menjadi faktor penentu dalam

mempengaruhi permintaan konsumen,

Bahan baku -vang digunakan dalam pembuatan kerupuk ikan tenggiri

t-i*dah ikan tenggiri yang telah dikuliti dan dipisahkan bagian kepalany4 tepung

i,*pioka dan bahan-bahan lainnya. Tepung tapioka merupakan bahan dasar

i:embuatan kerupuk ikan tenggiri. Dengn perbandingan yang berkisar antara 20 :

8n sampai 50 : 50. Konsentrasi ikan tenggiri yang terlalu tinggi selain

;:leningkatkan biaya produksi juga akan menghasilkan kerupuk ikan tenggiri yang

warnanya lebih gelap dan tekturnya kurang bagus.

Proses pargolahan dan pengawetan ikan tenggiri merupakan salah satu

'$itglan penting dari mata rantai industri perikanan. Tujual utama dari proses

;:engolahan adaiah melaksanakan diversifikasi pengolahan produk-produk

perikanaa dengan diupayakan adanyamodifikasi dari teknologi pengawetan yang

kurang sempuma menjadi lebih baik.



B. Perumusan Masalah

Ikan tenggiri sangat disukai karena mempunyai rasa vang enak, selain itu

kandungan gSzinya juga tinggi yang ditentukan oleh kandungan protein yang

tinggi dan kadar lemak dan mineral pada daging ikan tenggiri umurnnya rendah.

Saat hasil tangkapan melimpalr, apabila tidak dilakukan penanganan dengan cepat

dan tepat maka terjadi kemunduran mutu karena ikan akan mengalami proses

pembusulian sehingga akan menyebabkan nilai ekonomis ikan tenggiri menurun.

Disamping itu pada saat hasil tangkapan melimpah harga jual ikan tenggiri segar

cenderung menumr/rendah. Unhrk meningkatkan nilai tambah ikan tenggiri dan

sebagai usaha penganekaragaman hasil olahan perikanan maka pembuatan

kerupuk ikan tenggiri bisa menjadi altematif pilihan masyarakal.

C. Tinjauan Pustaka

Menurut Saanin (1994), Kottelat et al. (1993) dan Murniyati (2004). ikan

tenggiri termasuk daiam ordo Percomorphi, sub ordo Scombroide4 ordo

Percomorphi. famili Scombridae dal genus Scomberomorus. Ciri-ciri morfologi

ikan tenggiri yaitu bentuk badan memanjang, gepeng, memiliki gigi-gigi pada

rahang lancip, kuat dan gepeng. Tapisan insang Q-$ + (8-12) pada busur insang

pertama. Sirip punggung pertama beqan-jari keras 15-i7 dan 1,ang kedua beryari-

jari lemah 16, diikuti 9 jan-jari sirip tambahan. Sirip dubur berlari-jari lemah l8-

20 dan diik-uti 9 jari-jari sirip tambahan. Garis rusuk hampir lurus sampai di

bawah sirip purggung kedua, kemudian berkelok-kelok sampai dengan batang

ekor. Ikan tenggiri termasuk ikan buas, kamivora dan predator. Ikan tenggiri
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hidup menyendiri atau membentuk gerombolan kecil di perairan pantai dan lepas

panta: dan umumnya memiliki panjang 50-70 cm (Gambar l).

Bagian atas tubuh ikan tenggiri berwarna abu-abu kebiruan dan bagian

bawah putih-keperakan. Pada bagian atas sampai dengan pertengahan badan

terdapat beberapa strip berupa garis-garis putus benvama hitam sepanjang badan.

Sirip-siripnya benvarna kuning kemerahan kecuali strip punggungnya dimana

jari-jari kerasnya berwarna putih keabuan (Kottelat et al, 1993).

Ikan Tenggiri mengandung energi sebesar 109 kilokalori, protein 21,5

gram, karbohidrat 0 gram, lemak 2,6 gram, kalsium 0 miligranr, fosfor 0

miligrarL dan zal besi 0 miligram. Selain itu di dalam Ikan Tenggiri juga

terkandung vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin 81 0 miligram dan vitamin c 0

miligram. Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram

Ikan Tenggiri, dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100 %.

Gambar 1. Ikan Tenggid



II. TUJUAN KEGIATAN

A" Tujuan

1. Memperkenalkan teknologi pengolahan kerupuk ikan tenggiri.

? Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang

penganekaragaman jenis olahan hasil perikanan yang berasal dari ikan

tenggri.

3. Masyarakat dapat memprahekkan pengolahan kerupuk ikan tenggiri dengan

baik dan dapat meningkatkan nilai tambah ikan tenggiri khususnya pada saat

hasil tangkap an melimpah.

$i" Manfaat

I Masyarakat di Desa Takisung mampu melakukan pengolahan kerupuk ikan

tenggiri dengan kualitas baik.

2. Meningkatkan pengetahuan dan kelerampilan masyarakat di bidang

penganekaragaman jenis olahan hasil perikanan, khususnya hasil olahan

perikanan yang berasal dari ikan tenggiri.

i. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat desa melalui sumbangan

pengetahuan dan ketrampilan.



IrI. KERANGKA PBMECAHAN MASALAH

Konsumsi masyaraliat Indonesia akan prolern hewani masih rendah.

Dalam rangka meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap protein hervani

khususnya ikan, maka telah banyak dilakukan berbagai macam diversifikasi

produk antara lain dengan memperkenalkan berbagai produk olahan dari ikan

seperti nugget, bakso, aboq kerupuk, amplang dan ikan kering. Hal itu dirasa

sangat membantu sekali dalam program pemerintah untuk mengajali masyarakat

ikut dalam program gemar makan ikan.

Ikan tenggiri merupakan salah satu sumber protein hewaru ),ang sangat

dibutuhkan dalam pangan manusia. Tetapi ikan tenggiri juga merupakan bahan

pangan yang mudah membusuk, sehingga terjadi kehilangan kandungan zat gtrzi

ikan tenggiri menjadi sia-sia Untuk menanggulangi hal tersebut maka perlu

diusahakan sistem pengolahan penanganana produki akhir dan distribusi harus

seefisien mungkin

Teknologi pengolahan kerupuk ikan tenggiri sebagai upaya

penganekffagaman hasil olahan yang berasal ikan tenggiri dapat memperluas

pemasaran ikan tenggiri.



IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Pemecahan lVlasalah

Realisasi psemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian Pada

Masyarakat di Desa Takisung dapat dilihat dalam tahapan evaluasi proses dan

evaluasi hasil.

Evaluasi proses rmtuk mengetahui pesefia.rkhalayak sasaran sudah bisa

menyerap/menerima terhadap materi yang disamparkan dan mempraktekkan

pengolahan kerupuk ikan tenggiri dengan kualitas baik.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Takisung

mendapat respon yang bailq hal ini terlihat dari indikator keberhasilan terlihat dari

khalayak sasaran dapal membuat kerupuk ikan tenggiri.

Evaluasi hasil ditekankan pada kualitas kerupuk ikan tenggiri yang dibuat

khalayak sasaran yang meliputi meliputi kualitas dilihat dari segi subjektif (uji

organoleptik) dan uji kimiawi kerupuk ikan tenggiri. Realisasi pemecahan

masalah dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Takisung dapat

dilihat dalam tahapan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Sedangkan evaluasi

proses bermanfaat untuk mengetahui peserta/ khalayali sasaran sudah bisa

menyerap/ menerima terhadap materi yang disampaikan dan mempraktekkan

pengolahan kerupuk ikan tenggiri dengan kualitas baik.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Takisung

mendapat respon yang bai( hal ini terlihat dari indikator keberhasilan terlihat dari

75 Yo Y,halayak sasaran dapat melaksanakan sendiri kerupuk ikan tenggiri.

Evaluasi hasil ditekankan pada kualitas kerupuk ikan tenggiri yang dibuat
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r':,:!ayak sasaran meliputi kkualitas dilihat dari segi subjektif (uji organoleptik)

dan uji kimiarvi kerupuk ikan tenggiri.

;. t{halayak Sasamn

1. Pemuda dan pemudi anggota Kmang Taruna di Desa Tabanio Kecamalan

Takisung, Kabupaten Tanah Laut Kal - Sel.

.' Masyarakat Desa Takisung, khususnya yang pekerjaannya sebagai penangkap

ikan serta ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK

-. " Metode Kegiatan

Metode kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dilaksanakan dengan cara

;,,; ;1' uluhan, di s kusi, d emonstrasi dan praktek.

i" Metode Peny,uluhan

Metode penl,uluhan berisi pengajaran teori, diskusiltanya jawab dan

,:rqhrsi kelompok terarah (Diskorah). Materi penyuluhan antara lain tentang teori

::,.+i lrlernbuat kerupuk ikan tenggiri dan penjelasan tentang sanitasi dan

i-;';riiB&w8s€Io mutu hasil olahan.

}:'rosedur pembuatan kerupuk ikan tenggiri sebagai berikut :

a. ikan tenggiri disiangi dan dipotong kepatanya kemudian dicuci sampai bersih.

,: :l;an tenggin digiling sampai halus, setelah itu tambahkan tepung tapioka

:iediht demi sedikit dan bumbu yang telah dihaluskan aduk sampai rata.

il.emudian tambal:kan putih telur diaduk rata sehingga diperoleh adonan yang

lsmbek dan elastis.

.'rr,ionan dicetak berbentuk silinder kemudian dibungkus dengan daun pisang

::t:Lu plastik dan dimasukkan ke dalam panci (dandangan).
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Adonan dikuk-us selama + 2 jarn sampai masak. Angkat adonan yang telah

masak dan dingrnkan selama satu malam agar mudah diiris tipis+ipis dengan

ketebalan + 2 mm sehingga diperoleh hasil yang baik senal'-fu digoreng.

Penjemuran dilakukan di tempat yang bersih dan dijemur sampai kering ( + 6

-12 jarn)

Metode Diskusi

Metode diskusi diisi dengan tanya jarvab antara Tim Pengabdian dengan

khalayak sasaran (bersifat dua arah) terhadap masalah-masalah yang belum jelas

tentang pembuatan kerupuk ikan tenggiri dengan kualitas yang baik.

3. Metode I)emontrasi dan Praktek

Metode demontrasi dilaksanakan dengan cara memberikan contoh secara

langsung cara pangolahan kerupuk ikan tenggiri dan dilanjutkan dengan praktek

langsung oleh peserta/ khalayak sasaran sehingga bisa mengerti dengan baik

materi yang disampaikan

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Takisung Kecamatan Takisung

Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini dilaksanakan selama I (satu) bulan mulai

tanggal 02 Februari - 02 Maret 2a15. Adapun jadwal kegiatan pengabdian

kepada masymakat dapat dilihat pada Tabel 1.

2.
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Tabel l. Jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat

i
iNo
I

Kegiatan
Waktu (mrnesu)

I 2 3 4
l. Persiapan

a. Mengurus perizinan
b. Menentukan khalayak sasaran
c. Pengadaan alat dan bahan

*
+

*

2 Pelaksanaan
a. Menyampaikan materi P2M
b. Demontrasi oleh tim pengabdi
c. Redemontrasi oleh khalayak

sasaran
d. Evaluasi keeiaan

*
,(

+

*

4(

,(

3 Pelaporan
a. Penyusunan draft laporan
b. Seminar
c. Penggandaan laporan akhir
d. Distribusi laporan akhir

*
*
*
*



V. HASIL KBGIATAN

Dir,ersifikasi atau penganekaragamarl produk olahan hasil perikanan

:rTutuan agar hasil-hasil perikanan mempunyai nilai ekonomis khususnya pada

:aat hasil tangkapan melimpah dan meningkalkan pendayagunaan hasil-hasil

renkanan yang diharapkan dapat mendorong, memperluas serta meningkatkan

*, .:ha pengolahan hasil perikanan.

Kerupuk ikan tenggin adalah produk makanan yang terbuat dari daging

ii'an tenggiri yang dicampurkan ke dalam adonan tepung tapioka serta bahan

r,gmbantu lainnya sehingga homogeg selanjuhrya dikukus, dikeringkan dan

,'4rkan dalam berbagai bentuk (Anonim, f9$).

Teknologi pengolahan kerupuk ikan tenggiri di Desa Takisung mendapat

-;)on yang baik, karena kerupuk ikan tenggiri yang dihasilkan sangat ba:k dilihal

' i segi ras4 a-roma, maupun rulai gSzinya.

Gambar 2. Kerupuk ikan tenggiri



W. KESIMPTILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat tentang pengolahan kerupuk ikan

tenggiri di Desa Takisung mendapat sambutan bark dari masyarakat. Kelompok

masyarakat (khalayat sasaran) 1,ang mengikuti kegiatan ini bisa membuat kerupuk

ikan tenggiri dengan kualitas baik dari segi subjektif (organoleptik) maupun

krrniawinya disamping itu teknologi pengolahan kerupuk ikan tenggrri yang

disampaikan mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta biaya

pengolahannya relatif murah khususnya untuk skala rumah tangga.

Pengolahan kerupuk ikan tenggiri sebagai salah satu upaya diversifikasi

atau penganekaragaman produk olahan hasil perikanan bertujuan agar hasil-hasil

perikanan mempunyai nilai ekonomis khususnya pada saat hasil tangkapan

melimpah dan meningkatkan pendayagunaan hasil-hasil perikanan yang

diharapakn dapat mendorong, memperluas, serta meningkatkan usaha pengolahan

hasil perikanan.

B. Sar"an

Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada

Masyarakat disarankan adanya tindal< lanjut dari kegiatan ini yang mengarah pada

pengolahan kerupuk ikan tenggiri yang bersifat komersial.

Disamping itu untuk menjaga mutu hasil olahan/ kerupuk ikan tenggiri

perlu dilakukan penyuluhan yang sifatnya untuk membina masyarakat untuk

memperhatikan sanitasi dan higine selama proses pengolahan produk kerupuk

ikan tenggiri sehingga dihasilkan kerupuk ikan tenggiri dengan kualitas baik.
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Lampiran 1. Diagram Alir Pengolahan Kerupuklkan tenggiri

Bumbu, putih telur & Ikan tenggiri Segar
Tepung tapioka 

I
Pengupasan kulit &
Pemotongan Kepala

Pencampuran /
Pembuatan Adonan

I
Pencetakan

I
Pengukusan

I
Pendinginan
( 1 malam )

I
Pemotongan

I
Penjemuran

I
Kempuk Ikan tenggiri

t
[P"-r"*I"r"* II"-"t

I
Daging halus

t
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DAFTAR HADIR

Sela sa., 1 O 3-ebrea ri
lhsa &kiseng
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Diskusi Tim P2M dengan ketua kelompok
pengolah

Diskusi Tim P2M dengan penyuluh
perikanan

Ienggirilumat sebagai bahan baku utama

Lampiran 3. Foto-foto Pengabdian

lahan keru


