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pi111gan t~adisiol~al dae1.311 Sutililtera Sela1a11 
dengan balian utania tepung tapiokz dan ikan. 
Empek-empek sudah dikenal oleh masyarakat luas 
d m  digemari buknn hanya oleh niasyarakat 
Sunlatera Sclatar~ tapi juga oleh niasyarakat dari 
daerah lain. 

Penelitian ini beruijuan untuk mempelajari 
jellis ikan dan ko~iscntrasi tepunp tapioka terliadap 
mutu empek-empek yang dihasilkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis 
ikan berpel~gamh rerl~adap kadar protein, 
penampakan dan rasa empek-empek, sedangkan 
tel,~~ti$ tapiok:~ berpeogaruh terliadap kadar 
protein, kadar abu, karboliidrat, nilai kekerasan 
dan elastisitas. 

E~iipek-empek atau penipek merupakan 
rnakanan tradisional dari daerah Palembang, 
Sumatera Selatan. Empek-empek dibuat dari 
carnpuran daging ikan giling dengan tcpung 
tapioka, air dan gararn yang diniasak dengan cara 
direbus dan sering dikonsumsi bersama-sama saus 
cuka. 

Pada awalnya empek-empek dibuat dari ikan 
belida, tapi lama kelamaan harga ikan tersebut 
semakin malial sehingga yang paling banyak 
digunakan sekarang ini adalah ikan gabus yang 
l~arganya lebih mural1 tapi tidak kalah gurihnya 
(enak) dengan ikan belida. Untuk saat ini ikan 
tersebut lianya terdapat di daerah-daerah tertentu 
saju dali sillit dipcrolcll dipasasan sccara unium, 
sehingga perlu alternatif ikan dari jenis lain yang 
jurnlalinya cukup banyak dan mudah diperoleh 
ayar cmpek-cmpck tcrscbut mudah dimasyarakat- 
kan lebih litas. 

lkan mas dan ikan nila merupakan jenis ikan 
air lawar yang dikcnal sccara luas scrta tcl;tli 
banyak dibodidayakan oleli ~nasyarakat. 
K : I I I ~ I I I I ~ ~ I I  g i ~ i  iknli  ~ n a s  i~dalal~ air 79.58 I%,. 

protein 08.6 %, abu 5 3 3  U/o dan lemak 4,45%! 
(Kus~narcliyati. 1992). sedangkan untt~k ikan nila 
:ICI:II:III :~ir 79,44 l ~ r c ~ t c i ~ ~  12,.52'K,, lc11111k 2,57'%, 
da11 abu 1.26% (Noersandy, 1998). lkan tongkol 
teniasuk kedalarn golongan pelagik besar yaitu 
jenis ikan besar yang hidupnya dipermukaan air 
lilllt (,lladi*.iyo~o i983) dengan kandungan g in  
y;~il t~ 1i1<>lci11 20,110 'Kt. I C I I I : I ~  l.l)fl '%, ~ I : I I I  : I IS  

71,70 % (Zaitsev era/ .  1969), ikan tersebut mudah 
diperoleh di pasar secara umum. 

Empek-empck merupakan produk yang dapat 
digolongkan sebagai gel ikan (Rustamaji, 1989). 
Proporsi ikan, air dan tepung tapioka akan 
mementukan rasa dan kenkenyalan empek-enipek. 

Penelitian ini rnencoba mernanfaatkan ikan 
nias, ikan nila dan ikan tongkol untuk rnelilial 
pengaruhnya terhadap mutu empek-empek yang 
dihasilkah. Tujuan lain penelitian ini adalah 
lneliliat pengawli jumlah tepung tapioka terliadap 
mutu empek-empek tersebut. 

Empek-empek yang dibuet dalam penelilia11 
ini adalah enipek-empek lenjeran (kelesan) 
empek-empek tersebut dibuat dengan terlebih 
daliulu ketiga jenis ikan (ikan mas, ikan nila dan 
ikan tongkol) disiangi dan dagingnya digiling 
sanipai halus. Air. garnm dan MSG ditambahkan 
kemudian dl campor san~pai i~omogen. Setelah itu 
tepung tapioka ditambahkan (perbandingan 
tapioka : ikan: air adalah 50 %: 25 %.25 %) dan 
40 %:35 %:25 %) Adonan diuleni dan dicetak 
keniudian direbus dalani air mendidih hingga 
empek-empek mengapung. Diangkat dan 
didinginkan untuk selanjutliya dianalisa. 

Parameter yang diuji adalah organoleptik 
terhadap penampakan, rasa dan textur, uji 
kekerasan dan elastisitas dengan instron PI 140, 
proksimat dan total mikroba. 

Hasil dan I'embal~asan 

i4asil penelitian nienunjukkan bahwa jenis 
ikan helpengnruli nyata terhadap penampakan 
cmpek-empek, sedangkan jumlah tepung tapiok;~ 
tidak berpengamh. Empek-ernpek dengan 
rnenggunakan ikan nias dan ikan nila memiliki 
11i1:1i p e ~ i a ~ n p ~ k ; ~ ~ i  y;1ng Ihcrhcch clc~ig;~t~ c~iipck- 
empek dari ikan tongkol. 
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