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RINGKASAN 

DEVI FEBI NILASARI. Karakteristik Surimi Dari Kombinasi Ikan Lele 

(Clarias sp) dan Ikan Kurisi (Nemipterus nematophorus). Dosen Pembimbing 

Dr. Rr. Juni Triastuti, S.Pi., M.Si. dan Dr. Laksmi Sulmartiwi, S.Pi., MP  

Ikan lele dan ikan kurisi termasuk golongan ikan berprotein tinggi dan 

rendah lemak. Kedua jenis ikan tersebut memiliki produktivitas yang tinggi 

namun memiliki harga jual yang masih rendah, sehingga diperlukan adanya suatu 

upaya untuk meningkatkan nilai tambah serta harga jual dari kedua ikan tersebut. 

Salah satu alternative upaya yang tepat untuk dikembangkan adalah melakukan 

diversifikasi pengolahan surimi. Kandungan protein yang tinggi  dan  lemak yang 

rendah pada kedua ikan tersebut akan mampu menghasilkan gel surimi yang baik.  

Kekuatan gel surimi berhubungan dengan kandungan protein, terutama protein 

miofibril (aktin dan miosin) yang merupakan faktor utama penentu kekuatan gel. 

Kelemahan ikan lele adalah kandungan protein miofibril yang dimiliki sangat 

sedikit sehingga kemampuan untuk menghasilkan kualitas gel pada surimi masih 

rendah. Hal ini berbeda dengan ikan kurisi yang memiliki kandungan protein 

miofibril lebih banyak dibanding ikan lele, sehingga ikan kurisi mampu 

menghasilkan surimi dengan kualitas gel yang tinggi. Salah satu cara untuk 

menutupi kelemahan surimi berbahan baku ikan lele adalah dilakukan 

restrukturisasi surimi atau pengkomposisian surimi ikan lele dan ikan kurisi untuk 

meningkatkan karakteristik surimi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik surimi dari 

kombinasi ikan lele (Clarias sp) dan ikan kurisi (Nemipterus nematophorus). 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan menggunakan lima 

perlakuan (P1, P2, P3, P4, dan P5) dan empat perlakuan. Perlakuan dalam 

penelitian ini yaitu komposisi kurisi:lele yang berbeda (100:0; 75;25; 50:50; 25:75 

dan 0:100). Parameter utama pada penelitian ini adalah gel strength dan water 

holding capacity. Parameter pendukung dalam penelitian ini adalah rendemen 
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