
CARA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BERUPA SOSIS IKAN 
Sosis ikan merupakan produk emulsi daging ikan giling yang dicuring/digarami, 

ditambah bahan pengisi dan minyak serta bumbu-bumbu, bersifat kenyal dengan bentuk 

silinder berukuran seragam dengan menggunakan pembungkus khusus yaitu ” Casing ”. 

Casing sosis yang digunakan ada dua macam yaitu yang natural ( usus hewan teresterial ) 

atau sintetis ( terbuat dari polimer karbohidrat atau protein seperti kalogen ). Dengan 

mensubstitusi daging teresterial dengan daging ikan akan tercipta sosis ikan yang mulai 

digemari masyarakat. 

Bahan dan Alat 

Bahan : 

- Ikan 500 gram, 

- Garam 13 gram, 

- Bawang merah 15 gram, 

- Minyak Goreng 15 gram, 

- Casing (selongsong pembungkus sosis), 

- Tepung Tapioka 50 gram, 

- Gula Halus 7,5 gram, 

- Bawang putih 3 gram, 

- Lada 2 gram 

Peralatan : 

Pisau, talenan, baskom, gilingan daging, lumpang/mixer, stuffer (alat pengisi adonan 

kedalam casing ). 

Cara Pembuatan : 

1. Bahan baku ikan yang akan digunakan dalam pembuatan sosis harus dalam 

keadaan segar dan mempunyai mutu yang baik. Selanjutnya dilakukan 

penyiangan untuk membuang kepala, tulang/duri, kulit/sisik, serta lainnya. 

Setelah itu daging dicuci bersih. 

2. Daging ikan yang didapat kemudian digiling sehingga menghasilkan daging lumat 

halus. Dengan menggunakan mixer daging lumat tersebut dicampur dengan bahan 

tambahan seperti tepung sebagai bahan pengisi dan minyak sebagai fasi 

diskontinyu yang melembutkan tekstur. Dapat juga ditambahkan emulsifier 



seperti soy protein/lesitin atau protein yang lain serta bumbu yang sudah 

disiapkan. Penambahan bumbu/bahan dilakukan berturut-turut dan sedikit demi 

sedikit sampai adonan tercampur homogen. 

3. Adonan yang sudah homogen dimasukkan kedalam stuffer, kemudian 

dimasukkan kedalam casing/selongsong sosis serta diikat sesuai keinginan. 

4. Selanjutnya direbus dengan air panas dengan suhu 600
0 
 C selama 15-20 menit 

kemudian perebusan dilanjutkan dengan suhu 800-900
0 
 C sampai matang kurang 

lebih 15 menit. 

5. Sosis yang sudah matang digunting dari ikatan benangnya, kemudian disimpan 

dalam tempat yang dingin. Untuk penyajian, sosis dapat digoreng terlebih dahulu 

atau dicampurkan kedalam sup. 

Pengemasan 

 Pengemasan sosis ikan dapat dilakukan menggunakan plastik yang di sealer. 

Dengan bahan plastik yang tertutup rapat maka sosis dapat disimpan lama di dalam 

freezer sampai dibutuhkan. 

Alur Proses Pembuatan Sosis Ikan 
  

Ikan Segar 
 
 

Penyiangan (buang kepala, insang, isi perut, tulang, kulit/sisik) 

 
Pemfililletan tanpa kulit 

 
Pencucian 

 
 

Penggilingan/Pencucian 
 
 
 

Pencampuran bumbu dan tepung(mixer)   
 
 

Pemasukkan dalam stuffer 



 
 
 

Pengisian dalam casing 
 
 
 

Perbusan (6000 
 C 15’-20’, 800-9000 

 C 15’) 
 
 
 

Sosis ikan 


