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Waktu/musim tertentu, para nelayan sering megmperoleh hasil tangkap yang melimpah/

lebih.  Keadaan ini menyebabkan hasil tangkapan tersebut jika dijual pada saat itu akan 

memperoleh nihai jual yang rendah dibandingkan jika di jual pada waktu yang lain. Akan tetapi, 

ikan mentah tidak baik disimpan dalam waktu yang lama, Oleh sebab itu, perlu adanya 

alternative pengolahan ikan hasil tangkap sehingga ikan dapat diolah guna dapat disimpan 

dengan aman dalam waktu yang lebih lama.  

Tim Pengabdian pada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, telah memperkenalkan 

cara pengolahan hasil laut dalam bentuk nugget dan bakso ikan.  Nugget dan bakso ikan adalah 

nama makanan olahan yang terbuat dari bahan dasar tepung/tepung tapioka, daging ikan  dan 

juga bahan pelengkap lainnya. Untuk membuat nugget dan bakso, tidak harus menggunakan 

daging ikan tetapi bisa juga dengan daging ayam. Akan tetapi, resep yang akan kami bagikan kali 

ini adalah nugget dan bakso ikan. Nugget ikan memiliki rasa yang enak dan gurih juga memiliki 

bau yang khas dari ikan. Makanan ini dapat dijadikan sebagai lauk yang banyak disukai oleh 

anak-anak karena rasanya yang gurih. Sama halnya dengan bakso ikan, merupakan jenis 

makanan yang sangat di sukai hampir semua kalangan masyarakat. Makanan ini sudah banyak 

tersedia dimana-mana terutama di minimarket atau supermarket terbesar. Untuk memilih jenis 

nugget dan bakso ikan yang lebih enak dan lebih sehat, lebih baik membuat nugget dan bakso 

hasil olahan tangan sendiri karena dapat terjamin kebersihannya.  Disamping itu, dapat 

meningkatkan penghasilan lebih jika mampu menghasilkan ikan olahan yang bermutu baik 

dengan pemasaran yang baik.  

Pengenalan pembuatan ikan olahan ini, telah diperkenalkan kepada kelompok masyarakat 

nelayan di Kelurahan Malalayang Timur, Kecamatan Malalayang, Kotamadya Manado. 



Kelurahan Malalayang Timur merupakan daerah yang dekat dengan pesisir Pantai Malalayang.  

Letaknya yang dekat dengan pantai menyebabkan hampir dari sebagian masyarakat yang tinggal 

di daerah ini memiliki pekerjaan sebagai nelayan, walaupun wilayah kelurahan ini telah masuk 

dalam Wilayah kotamadya Manado dan berada dekat dengan daerah perdagangan kota Manado. 

Terlebih dahulu diperkenalkan alat serta bahan yang akan digunakan dalam membuat 

nuget dan bakso ikan (Gambar 2). Adapun bahan bahan yang diperlukan seperti : ikan filet, air 

es, merica, tepung tapioka/tepung sagu, Garam, telur, bawang putih, bawang merah. 

Selanjutkan dipaparkan cara membuat ikan olahan tersebut, yang mana semua peserta terlibat 

secara langsung dalam pembuatan tersebut (Gambar2). Cara pembuatan bakso ikan yang 

diperkenalkan  cukup sederhana yakni: Ikan filet yang telah bersih dari tulang dan 

kulit, diblender dengan segelas air es, bawang merah goreng, bawang putih  

dan telur sampai halus. Kemudian tuang ka dalam wadah, selanjutnya  

ditambah garam, merica dan tepung. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya 

masak air sampai meididih, kecilkan api kompornya. Cetak adonan bulat bulat 

dan masukkan dalam air panas. Rebus bakso sampai mengapung ke permukaan 

air, angkat dan tiriskan siap disajikan. Jika ingin disimpan, dinginkan bakso dan 

masukkan dalam wadah platik bersih. Simpan dalam freezer. 

Sedangkan pebuatan nugget ikan adalah: Kocok 1 butir telur, lalu masukkan bawang 

putih yang telah dihaluskan, kaldu bubuk, garam, gula, dan merica. Kocok hingga merata Tuang 

tepung terigu pada wadah (mangkuk), lalu campur dengan kocokan telur pertama. Masukkan 

daging ikan tenggiri yang sudah digiling halus. Aduk rata. Masukkan adonan dalam loyang yang 

sudah diolesi dengan minyak. Kukus selama 15 menit. Sambil menunggu nugget dikukus, tuang 

tepung roti dalam wadah, dan siapkan nampan kosong. Siapkan satu butir telur yang kemudian 

dikocok. Nugget yang telah dikukus diamkan dengan suhu ruangan selama 10 menit. Kemudian 

potong nugget ikan tenggiri sesuai yang diinginkan. Masukkan nugget ke dalam kocokan telur 

lalu masukkan dalam tepung roti hingga terbalut sempurna dengan tepung roti kemudian taruh di 

nampan yang telah disediakan. Masukkan satu per satu nugget dalam telur lalu tepung roti. 

Masukkan nugget yang telah dibalur dengan tepung roti dalam kulkas selama 20 menit, agar 

tepung roti menempel sempurna. Masukkan dalam wadah platik, dan dimpan dalam freezer. 



 Kegiatan ini memperlihatkan antusias yang besar dari seluruh peserta yang merupakan 

ibu-ibu nelayan. Hasil ikan olahan langsung dicicipi oleh peserta. Teknologi yang baru diperoleh 

ini selanjutnya diterapkan oleh masyarakat ini, yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan 

mereka, jika ikan olahan dapat dijual dengan baik. 
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