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Pembuatan Dendeng Ikan Manis 

 
 

 
 
 
A. Prinsip Pembuatan Dendeng Ikan Manis 

Dendeng ikan manis merupakan hasil pengolahan dan pengawetan dengan cara 
penggeringan serta penambahan bumbu-bumbu tertentu, sehingga mempunyai rasa yang khas 
dengan tekstur yang empuk Dendeng ikan dapat dibuat dengan rasa manis ataupun asin. Pada 
pembuatan dendeng ikan manis pemakaian gula pasir / gula merah berkisar antara 15 – 20%. 

 
B. Bahan Baku 

Jenis-jenis ikan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan dendeng ikan manis 
benyak sekali, tergantung dari kondisi perikanan setempat. Hampir semua jenis ikan dari 
berbagai perairan dapat dibuat menjadi dendeng, kecuali ikan yang terlalu banyak mengandung 
lemak.  Jenis-jenis ikan tersebut adalah ikan belanak, mujair, kuro, kuniran, japuh, tongkol, 
tenggiri cucut, udang dan cumi-cumi. 

 
C. Membuat bumbu Ekstrak 
1. Bahan-bahan 

Bahan ekstrak adalah cairan sari / ekstrak yang diperoleh dari hasil saringan bumbu-
bumbu yang telah halus. Bumbu-bumbu yang digunakan sebagai berikut : 
- Gula pasir / gula merah 20% 
- Garam 4% 
- Asam 4% 
- Ketumbar 5% 
- Laos 5% 



- Jahe 2% 
- Bawang merah 1,5% 
- Bawang putih 1% 
Persentase bumbu-bumbu tersebut dihitung dari berat ikan 
 
2. Cara membuat bumbu ekstrak 
a. Ketumbar, garam, bawang merah,bawang putih dihaluskan 
b. Laos dan jahe diparut / ditumbuk halus 
c. Asam dicairkan dengan 5 sendok makan air kemudian diaring (diambil airnya) 
d. Panaskan gula pasir / gula merah dengan 1 – 1 ½ gelas air hingga mencair, kemudian 
masukkan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan, aduk hingga tercampur, angkat dan saring 
(ambil ekstraknya) 
 
D. Cara Pembuatan Dendeng Ikan Manis 
1. Ikan segar dibuang sisik, sirip, ekor dan isi perutnya 
2. Potong kepalanya, kemudian belah ikan hingga membentuk fillet kupu-kupu 
3. Cuci hingga bersih 
4. Buat larutan garam 15, rendam ikan selama 15 – 20 menit kemudian tiriskan 
5. Masukkan ikan dalam wadah yang telah berisi bumbu ekstrak, usahakan semua ikan terendam 
dalam bumbu ekstrak 
6. Biarkan selama 12 – 16 jam 
7. Angkat dan keringkan (Jemur di tempat yang bersih) 
 

Fish Stick 

 
A. Memilih Bahan Baku 
 
Untuk mendapatkan fish stick yang bagus diperlukan bahan yang benar-benar dalam keadaan 
segar, karena faktor kesegaran sangat penting. Pada umumnya semua jenis ikan dapat di buat fish 
stick, terutama yang mempunyai daging yang tebal. Jenis ikan yang sering dibuat fish stick 
adalah kakap dan tenggiri. Untuk membuat fish stick berasal dari fillet ikan yang dipotong-
potong menjadi bentuk balok-balok kecil dengan ukuran 5 x 1,5 x 1 cm 
 
B.  Bahan yang Diperlukan 
- Fillet ikan kakap 
- bumbu-bumbu 
Untuk membuat larutan pembaceman satu liter ( 4 gelas ) air terdiri dari : 
- Bawang merah : 500 gr 



- Bawang putih : 100 gr 
- Garam : 150 gr 
- Gula pasir : 100 gr 
- Jahe : 50 gr 
- Lada : 50 gr 
 
3. Cara membuat Fish Stick 
a.  Persiapan bumbu 
  Haluskan bawang merah, bawang putih,gula pasir, jahe dan lada dengan 1 liter air 
b.  Pembuatan Fish Stick 
 Ikan dicuci bersih, dibuang sisik, difillet, dibuang kulitnya, kemudian dipotong-potong 

dengan bentuk balok ukuran 5 x 1,5 x 1 cm 
c.  Pembaceman Fish Stick 
 Potong-potong fillet ikan kemudian direndam dalam larutan bumbu selama 4 jam atau selama 

semalam ( 12 jam ) di ruangan bersuhu rendah, kemudian potongan ikan diangkat dari 
perendaman bumbu siap untuk digoreng atau disimpan dalam suhu dingin atau dibekukan. 
Penyimpanan dalam suhu rendah dapat mempertahankan produk hingga 3 – 4 hari, 
sedangkan penyimpanan suhu beku bertahan sampai 2 – 3 bulan 

d.  Penyajian Fish Stick 
 Kocok kuning telur sampai mengembang, potongan stick ikan dicelupkan dalam kuning 

telur, kemudian ditaburi dengan tepung roti dan selanjutnya digoreng dalam rendaman 
minyak panas, namun nyala api jangan terlalu besar. 

 
 
Rendemen es krim sekitar 125% dari volume susu yang digtmakan atau sama dengan 25 cup es 
krim dengan kapasitas cup 50 ml. Es krim sebaiknya disimpan di dalam lemari beku (freezer). Es 
krim ubi jalar ungu ini masih dapat dikonsumsi hingga 1 bulan tanpa ada perubahan warna, rasa, 
bau, dan tekstur. 


