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ABSTRACT 

 

Fish sauce is watery brown and has a salty taste.  Its sensory profile  lead to the   use 

of fish sauce in Indonesian cuisine is still limited. The aims of this study was to     modification 

of soy fish processing by papain enzymatic. Quality characteristics of soy sauce catfish tested 

by sensory test primarily is the color, flavor (a combination of taste and smell), flavor, texture, 

and consistency or viscosity of the product.  Organoleptic quality of the herb-flavored sauce 

catfish obtained are the characteristic features of which is raised by one or a combination of 

two or more properties that can be identified by using human senses. Factors that contribute 

to the formation of taste sensation is the perception of the factors of physical appearance 

(color), kinestetika factors (texture, viscosity, consistency, and feeling in the mouth or mouth 

feel), and the factor of flavor (a combination of flavor or taste with the aroma). 
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PENDAHULUAN 

            Ikan merupakan salah satu sumber 

daya alam yang cukup melimpah di 

Indonesia baik ikan laut maupun ikan air 

tawarnya.  ikan  sangat membantu untuk 

pemenuhan gizi bagi tubuh manusia 

karena memiliki kandungan protein yang 

sangat tinggi. Berlimpahnya ikan yang kita 

miliki dan semakin bayaknya budidaya 

ikan air tawar salah satunya ikan lele, 

memungkinkan persediaan bahan baku 

yang cukup. Untuk meningkatkan nilai 

ekonomis ikan tersebut perlu dilakukan 

diversifikasi produk olahan ikan, salah 

satunya menjadi kecap ikan.   

 Kecap merupakan bumbu dapur 

atau penyedap makanan yang sudah lama 

di kenal oleh masyarakat Indonesia 

berbentuk cairan berwarna hitam yang 

rasanya manis atau asin. Terbuat dari 

kedelai dan ikan yang biasa disebut Kecap 

ikan (fish sauce) yang di hasilkan dari 

proses fermentasi ikan dengan garam. 

Kecap ikan biasanya digunakan sebagai 

bumbu untuk memasak, pecelupan 

seafood, dan makanan orang timur, dibuat 

oleh nelayan sepanjang negara asean.  

Kecap ikan (fish sauce) adalah 

cairan yang diperoleh dari hasil fermentasi 

ikan dengan garam.  Kecap ikan biasanya 

dibuat oleh para nelayan dengan bahan 

baku ikan laut yang memiliki ukuran  

kecil-kecil sehingga kecap ikan yang 

dihasilkan tidak banyak dan terbatas. 

Pembuatan kecap ikan ada berbagai cara 

yaitu dengan cara fermentasi, enzimatis 

dan kimiawi. Pembuatan kecap ikan cara 

fermentasi dengan garam memakan waktu 

yang sangat lama sekitar 4 sampai 7 bulan 

dan memerlukan tempat dan perhatian 

selama terjadinya proses fermentasi karena 

perlu dilakukan pengulangan beberapa kali 

untuk menghasilkan kualitas kecap ikan 

yang baik. Penggunaan enzim dalam 

pembuatan kecap sudah banyak digunakan 

diantaranya penggunaan enzim papain.                         

             Pembuatan kecap ikan dengan cara 

enzimatis dapat mempersingkat waktu 

proses.  Mahalnya enzim proteolitik yang 

murni menjadi kendala dalam 
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menghasilkan kecap ikan yang cepat. 

Kelemahan lain dari hasil kecap ikan yang 

dihasilkan dari proses enzimatis ialah rasa 

yang kurang baik. Penambahan bumbu 

sangat berperan dalam menghasilkan 

kecap ikan yang memiliki rasa dan aroma 

yang baik. Bumbu dan rempah-rempah 

mempunyai peranan penting dalam 

pengolahan makanan. Bahan ini berfungsi 

untuk memberikan warna, rasa dan aroma 

yang sedap pada masakan. Walaupun 

bahanya sama,  dengan formulasi bumbu 

yang berbeda maka akan dihasilkan cita 

rasa masakan yamg berbeda. 

 Berdasarkan latar belakang di atas 

maka peneliti melihat berbagai masalah 

yang dapat di indentifikasikan sebagai 

berikut : (1) Bagaimana pengaruh papain 

terhadap proses pembuatan hidrolisat 

kecap ikan (2) Apakah ada pengaruh 

pengunaan papain terhadap kualitas 

hidrolisat kecap ikan. (3) Bagaimana profil 

hidrolisat kecap ikan lele (4) Berapakah 

persentase papain yang menghasilkan 

hidrolisat kecap ikan yang dapat 

digunakan (5) Berapa lama hidrolisis 

untuk mendapatkan kecap ikan yang baik 

(6) Bagaimanakah pengaruh bumbu dan 

rempah terhadap penerimaan kecap ikan. 

 

Metodologi 
  

    Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan enzim papain pada 

pembuatan kecap ikan lele dengan lama 

hidrolisis (30, 60, dan 90 menit) dan 

persentase papain terhadap berat total 

ikan adalah 1% dengan penambahan 

garam sebanyak 10%, Dengan 

melakukan tiga perlakuan untuk 

mengetahui mana yang menghasilkan 

kualitas kecap ikan degan sifat-sifat 

yang baik. 

 

  Ikan        

Dicuci 

Disusun dalam bak + garam + enzim 

Ditutup dan diberi pemberat 

Didiamkan 30, 60 90 menit  

Di saring dan dikemas dalam botol 

Hidrolisat ikan         

  Pengamatan kualitas  

             Penambahan        rasa, aroma, warna 

       bumbu dan rempah            dan tekstur hidrolisat 

     

   Pemasakan   

       

  Kecap ikan                 

  

Pembuatan kecap ikan dengan enzim 

papain 

 Pembuatan kecap ikan cara 

enzimatis bertujuan untuk mempersingkat 

waktu untuk membentuk enzim protease. 
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Rekayasa penambahan enzim proteolitik 

sebelum fermentasi dapat mempersingkat 

waktu pembuatan kecap ikan.  Untuk itu 

pemberian enzim papain di maksudkan 

untuk mendapatkan enzim proteolitik yang 

murah. Setelah ikan di bersihkan di 

hilangkan dari tulang dan insang lalu 

digiling kemudian di beri enzim papain di 

aduk hingga rata. Simpan dalam wadah 

dan tambahkan garam dan air sehingga 

mendapatrkan pH 5 – 6 lalu masukan 

dalam wadah yang rapat, kemudian 

diinkubasi dengan lama penyimpana 2 – 4 

hari. Kelemahan kecap ikan hasil 

enzimatik ialah rasa yang kurang baik. 

Penambahan bumbu sangat berperan 

dalam menghasilkan kecap ikan yang baik. 

Papain murni dengan kadar 0,2% b/b pada 

suhu 55 oc dapat menghidrolisis sebanyak 

80% protein ikan menjadi N terlarut dalam 

waktu 4 jam, sedang bromelin hanya 

71,5%. Penggunaan enzim papain ini tidak 

mendukung pembentukan rasa dan aroma, 

oleh sebab itu, jika akan digunakan enzim 

papain harus ditambahkan bumbu-bumbu 

pembentuk rasa dan aroma. 

 

Penambahan Bumbu dan Rempah 

 Bumbu dan rempah-rempah yang 

digunakan  adalah Kayu manis 

(Cinnamomum verum, synonym C. 

zeylanicum), Pala (Myristica fragrans), 

lengkuas, serai, bawang, jinten dan adas. 

Definisi Oprasional 

  

Definisi oprasional beberapa istilah dalam 

penelitian ini adalah : 

Kualitas kecap ikan merupakan 

skor-skor tingkat kesukaan yang diberikan 

panelis terhadap kecap  ikan lele enzimatis 

papain. Kecap ikan  (fish sauce) adalah 

cairan yang diperoleh darihasil fermentasi 

ikan dengan garam. Atau dengan proses 

hidrolisis enzim proteolitik. 

Bumbu dan rempah adalah 

bahan-bahan  yang di gunakan untuk 

pemberi rasa dan aroma pada kecap ikan. 

Teknik pengolahan enzimatis adalah 

cara pengolahan yang digunakan dalam 

pembuatan kecap ikan lele dengan teknik 

enzimatis. 

Rasa adalah tanggapan indra 

pengecap atau indra perasa terhadap 

rangsangan syaraf, seperti : Manis, pahit, 

asin, atau panas dan dingin. Rasa kecap 

ikan dengan teknik enzimatis dan 

penambahan aroma, rasa bumbu dan 

rempah tidak menghasilkan rasa yang 

tidak diiginkan seperti ; pahi, aroma 

bumbu dan rempah sangat kuat, kurang 

terasa, amis dan lain sebagainya. 

Warna adalah kesan yang 

diperoleh dari cahaya yang dipantulkan 

oleh benda-benda yang di kenainya. 

Selain  faktor yang menentukan mutu, 

warna juga dapat digunakan sebagai 

indikator kesegaran dan kematangan. 

Baik atau tidak cara pencampuran dan 

cara pengolahan dapat dilihat dari warna. 

Warna suatu bahan dapat diukur drengan 

menggunakan alat colorimeter, 

spectrometer dan alat lainnya, yang 

dirancang khusus untuk mengecek bahan 

cair, seperti sari buah atau sirup, bir, 

warna hasil ekstrak, sedangkan untuk 

bahan padat warna bahan di ukur dengan 

membandingkan dengan suatu warna 

standar yang dinyatakan dengan angka-

angka. 

Aroma adalah rasa yang 

ditimbulkan dari berbagai bahan yang 

masuk kedalam mulut yang 

menyebabkan indra perasa dan 

penciuman atau rasa sakit, yang terjadi di 

dalam mulut. Aroma merupakan 

kombinasi rasa dan bau.   

Untuk dapat memberikan respon terhadap 

aroma dapat dibagi menjadi tiga tahapan 

yaitu  

1. Penilaian terhadap bau yang trimbul. 

Penciuman pada makanan sebelum 

makanan atau minuman tersebut masuk 

kedalam mulut. 

2. Penilaian terhadap aroma dalam mulut 

terjadi pada saat makanan atau minuman 

masuk kedalam mulut. 

3. penilaian akhir yaitu rasa yang di 

tambahkan setelah makanan atau minuman 
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masuk kedalam krongkongan atau telah di 

telan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hidrolisat daging ikan lele yang 

terbaik yang dihasilkan adalah hidrolisat 

yang diperoleh dari penggunaan air 

sebanyak dua bagian dari berat daging ikan 

dan penabahan enzim papain sebanyak 

satu persen (Tabel 1). Beberapa penelitia 

sebelumnya melaporkan ikan yang 

digunakan sebagai bahan mentah 

pengolahan kecap ikan dapat dalam bentuk 

ikan utuh atau yang telah disiangi, tetapi  

mutu kecap ikan yang diolah dari ikan 

yang telah disiangi lebih baik 

dibandingkan dengan yang diolah dari ikan 

utuh (Rahayu et al., 1992). 

 Jumlah enzim dan waktu hidrolisa 

sangat menentukan kualitas dari hidrolisat 

yang dihasilkan. Enzim adalah protein 

yang mempunyai sifat katalitik. Beberapa 

enzim hanya terdiri atas protein, tetapi 

kebanyakan enzim memiliki komponen 

nonprotein tambahan seperti karbohidrat, 

lipid, logam, fosfat, atau beberapa bagian 

organik lainnya. Enzim lengkap di sebut 

holeoemnzim, bagian protein; apoenzim, 

dan bagian nonprotein; kofaktor. Senyawa 

yang di ubah dalam reaksi yang di katalisis 

enzim di sebut substrat. Enzim adalah 

protein yang di sintesis dalam sel 

tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. 

Kebanyakan enzim yang digunakan dalam 

industri adalah enzim yang di peroleh dari 

mikroorganisme. Beberapa enzim yang di 

gunakan secara tradisional misalnya rennet  

dari sumber hewan dan papain yang 

diperoleh dari tumbuhan ( Winarno, 2001). 

Papain adalah enzim yang telah di 

murnikan maupun yang masih kasar dari 

buah papaya, yang dikenal sebagai 

pengempuk daging, juga sangat 

dibutuhkan dalam industri pengolahan 

pangan dan industri kimia. Salah satu 

sumber enzim papain yang banyak 

digunakan adalah getah yang dihasilkan 

dari bagian tanaman pepaya. Seperti 

diketahui tumbuhan papaya merupakan 

tanaman yang sangat potensial dan mudah 

diperoleh dalam jumlah yang banyak serta 

merupakan tanaman rakyat. Sementara itu 

saat ini industri penghasil papain belum 

begitu berkembang. India dan Sri Langka 

sudah sejak puluhan tahun lalu menjadi 

produsen papain untuk kebutuhan dunia   ( 

Winarno, 1995) 

Dalam getah  pepaya terdapat tiga 

jenis enzim, yaitu papain, komopapain, 

dan lisosim.  Kesetabilan Papain baik 

sekali pada pH 5,0; nilai pH optimal untuk 

media albumen maupun kasein adalah 7,0 

dan untuk media gelatin 5,0. Papain 

memiliki daya tahan panas lebih tinggi dari 

enzim lain. Keaktipan enzim papain haya 

menurun 20 % pada pemanasan 70 oc 

selama 30 menit pada pH 7,0. Papain 

memiliki daya aktif sintetik di samping 

daya aktif untuk memecah protein, papain 

memiliki kemamapuan membentuk   

senyawa yang menyerupai protein yang di 

sebut plastein dari hasil proses hidrolisis 

protein (Winarno 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Formulasi Pembuatan Hidrolisat Daging Ikan Lele 
Ikan lele tanpa tulang 100 gr 
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Enzim papain 

Garam 

Air 

 

1 % 

10 % 

1 : 2 

 

Lama proses penguraian dengan 

enzim yang terbaik adalah selama 30 menit 

(Tabel 2).Profil karakteristik sensori dari 

hidrolisat daging ikan lele yang 

dihidrolisis dengan enzim papain 

menunjukkan bahwa semakin lama proses 

hidrolisis maka hidrolisat yang dihasilkan 

memiliki rasa pahit di akhir, dengan aroma 

yang menyengat dan berbau menyimpang 

serta warna menjadi kecoklatan.  Indera 

penciuman adalah sistem sensorik utama 

yang berkontribusi dalam persepsi aroma 

makanan dan rasa volatil. Ilustrasi 

pentingnya sensasi penciuman dapat 

ditemukan dalam literatur tentang cacat 

kualitas produk dan pentingnya 

karakteristik dan aroma dalam   

penerimaan makanan oleh konsumen 

makanan.   
 

 

 

Tabel 2.Deskripsi Profil Sensori Hidrolisat Daging Ikan Lele 

 

Karakteristik 

Sensori 

Waktu Hidrolisis 

 30 menit 60 menit 90 menit 

Rasa Asin, gurih Asin, gurih, agak 

pahit 

Asin, after taste 

pahit 

Aroma Aroma ikan masih 

terasa 

Timbul aroma 

menyimpang 

Aroma busuk dan 

agak menyengat 

Tekstur Konsistensi kental Konsistensi lebih 

kental 

Encer, lebih kental 

Warna krem Krem  Krem  jernih 
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Percepatan proses pengolahan kecap ikan 

telah dilakukan dengan menambahkan 

enzim, seperti bromelin dan papain.  

Subroto et al. (1985) menggunakan jus 

buah nanas sebagai sumber bromelin untuk 

pengolahan kecap ikan yang menggunakan 

ikan rucah sebagai bahan mentah.  Dengan 

proses ini, lama proses fermentasi dapat 

dikurangi hingga cukup 3 hari saja.  Tetapi, 

mutu kecap ikan yang dihasilkan lebih jelek 

dibandingkan dengan mutu kecap ikan 

yang diolah melalui proses tradisional.   

Anonimous (1985 ) menggunakan ekstrak 

nanas muda (belum matang) untuk 

pengolahan kecap ikan dari Sardinella sp.   

Jumlah ekstrak nanas yang digunakan 

adalah 6, 8 dan 10% (v/b) dengan lama 

proses fermentasi 8, 10 dan 12 jam.  

Ternyata penambahan ekstrak bromelin 

sampai 12% tidak berpengaruh terhadap 

jumlah N terlarut.  Semakin lama masa 

inkubasi, semakin tinggi jumlah N terlarut, 

tetapi kandungan N-amino semakin rendah.  

Dengan membiarkan hidrolisat ikan pada 

suhu kamar akan mengakibatkan 

pertumbuhan organisma yang tidak 

dikehendaki yang mungkin akan merusak 

senyawa peptide.  

Penggunaan konsentrasi garam 

selama proses pembuatan idrolisat juga 

sangat berpengaruh terhadap kualitas 

hidrolisat. Semakin banyak garam yang 

ditambahkan menyebabkan penurunan 

tingkat degradasi protein.  Tampaknya 

penambahan garam yang tinggi 

menghambat aktivitas enzim.  Sebaliknya 

pengurangan jumlah garam yang 

ditambahkan mendorong pertumbuhan 

mikroorganisma dan menyebabkan 

terbentuknya bau tidak dikehendaki pada 

produk. Meningkatnya jumlah papain yang 

ditambahkan mengakibatkan nilai konversi 

nitrogen dan tingkat dekomposisi protein 

larut air dalam cairan semakin tinggi.  

Peningkatan jumlah papain yang 

ditambahkan mendorong terbentuknya 

senyawa-senyawa nitrogren, tetapi 

menghasilkan suatu bahan kental sebagai 

akibat dari degradasi jaringan pengikat.   

Kecap bermutu baik dapat diperoleh 

melalui proses dengan menggunakan garam 

12,5% dan papain 1,5% ( Basmal, 1992). 

Tabel 3. Formulasi bumbu dan rempah  

Bumbu 

 

 

Laos 

Bawang putih 

Salam 

Sereh 

Gula 

Persentase / 100 

ml Hidrolisat 

 

0,5 % 

2 % 

0,5 % 

1 % 

50 % 

Rempah 

 

Jinten 

Adas 

Pala 

Pekak 

Kayu manis 

Bawang putih 

Gula 

Persentase / 100 

ml Hidrolisat 

1 % 

1 % 

1 % 

0,25 % 

1 % 

2 % 

50 % 

  Pemanasan hidrolisat daging ikan 

lele dengan penambahan rempah (Tabel 3), 

menghasilkan kecap ikan dengan 

penerimaan konsumen yang lebih baik 

(data tidak diperlihatkan).  Preferensi 

konsumen tentang kecap ikan adalah kecap 

dengan warna kecoklatan dan konsistensi 

agak kental, sehingga penambahan gula 

seperti gula aren dengan warna yang agak 

gelap untuk memperbaiki penerimaan 

tekstur kecap ikan perlu dikembangkan 

lebih lanjut. Seperti dilaporkan oleh 

beberapa peneliti bahwa kecap ikan 

memiliki ciri khas berupa cairan berwarna 

coklat jernih, aroma dan rasa spisifik serta 

mengandung garam dan senyawa nitrogen 

terlarut yang tinggi (Basmal, 1992).  Kecap 

ikan yang dihasilkan berwarna coklat jernih 

dan diklasifikasikan sebagai mutu satu 

(Moelyanto, 1992).   
  

Kesimpulan 

 Kombinasi enzim papain   1% 

dengan garam 10% dapat  menghasilkan 

hidrolisat daging ikan lele dengan kualitas 

yang dapat diterima konsumen.  Profil 

sensori hidrolisat daging ikan lele meliputi 

rasa, aroma, tekstur/konsistensi di mulut 

dan warna. 
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