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I. PENDAHULUAN 

 
Kabupaten Banyuasin merupakan penyumbang komoditi hasil perikanan terbesar di Sumatera Selatan 

(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel, 2020). Hasil perikanan dari Kabupaten Banyuasin berasal dari 
Perikanan Umum, maupun dari Perikanan Laut. Dari hasil Perikanan Umum, jenis ikan yang banyak dihasilkan salah 
satunya adalah Ikan Gabus (Channa striata) Berdasarkan laporan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin tahun 
2020, produksi ikan Gabus adalah sebanyak 284,64 ton per tahun, yang dihasilkan dari hasil penangkapan dari 
Perairan Umum maupun dari hasil pembudidayaan (yang sudah mulai dikembangkan). Hal ini sesuai dengan 
Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin (2019 s/d 2023), yang memprioritaskan Peningkatan pendapatan 
Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Banyuasin (BPS Kabupaten Banyuasin, 2020)   

Permasalahannya, selama ini pemanfaatan Ikan Gabus hanya sebatas dimanfaatkan dagingnya sebagai 
bahan utama pembuatan produk olahan hasil perikanan khas Sumatera Selatan (baik pempek, kerupuk, kemplang, 
tekwan, model dan jenis olahan lainnya). Sebagian kecil juga ada restoran-restoran yang mengolahnya menjadi 
Pindang Ikan Gabus. Sedangkan bagian lainnya, seperti kulit, tulang, kepala, jeroan, sirip dan bagian lainnya 
dibuang sebagai limbah. Melihat kondisi pemanfaatan Ikan Gabus yang belum dimanfaatkan secara optimal.. 

Abstrak 

 Permintaan ikan yang semakin meningkat membuat industri perikanan menciptakan produk  baru dengan 
inovasi-inovasi modern sesuai dengan permintaan konsumen.  Hal ini membuat limbah-limbah yang dihasilkan 
apabila tidak diolah dengan baik akan menjadi sumber pencemaran.  Pengolahan produksi industri saat ini banyak 
menerapkan konsep Zero Waste melalui optimalisasi pemanfaatan limbah menjadi bahan baku pada pengembangan 
produk baru.  Alternatif penanganan limbah yang memungkinkan adalah melalui penerapan pengolahan dengan 
konsep Zero waste yang merupakan aktivitas meniadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara 
pengelolaan proses produksi yang terintegrasi dengan minimisasi, segregasi, dan pengolahan limbah. 
Permasalahannya selama ini pemanfaatan Ikan Gabus hanya sebatas dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan 
utama pembuatan produk olahan hasil perikanan Sebagian kecil juga ada restoran-restoran yang mengolahnya 
menjadi Pindang Ikan Gabus. Sedangkan bagian lainnya, seperti kulit, tulang, kepala, jeroan, sirip dan bagian 
lainnya dibuang sebagai limbah. Tujuan kegiatan ini adalah : untuk memnanfaatkan Ikan Gabus (Channa striata) 
secara optimal, sehingga semua bagian dari ikan Gabus bisa dimanfaatkan tanpa ada bagian yang terbuang 
(limbah). Dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut, maka ditawarkan solusi pemecahan masalah 
melalui melalui pengolahan Ikan Gabus Sistem Zero Waste, yaitu semua bagian dari Ikan Gabus diolah 
menggunakan Teknologi Tepat Guna menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis tinggi. Metode yang 
digunakan adalah dengan memisahkan ikan Gabus utuh menjadi filet daging, kulit, tulang dan kepala, ekor, sirip,  
serta jeroan. Masing-masing bagian tersebut diolah menjadi Albumin, Abon, Kemplang, Gelatin, Tepung Ikan dan 
Pakan Ikan. Hasil dari kegiatan pengolahan ikan Gabus dengan sistem Zero Waste tersebut dapat meningkatkan 
nilai tambah (added valuue) dari Ikan gabus, yaitu menghasilkan berbagai produk olahan dari ikan gabus, 
diantaranya  Albumin, Abon, Kemplang, Gelatin, Silase, Tepung Ikan dan Pakan Ikan  
 
Kata Kunci : Kandungan Albumin, Pengolahan Terintegrasi, Teknologi Tepat Guna (TTG), Zero .Waste. 
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Tujuan kegiatan ini adalah : untuk memnanfaatkan Ikan Gabus (Channa striata) secara optimal, sehingga 
semua bagian dari ikan Gabus bisa dimanfaatkan tanpa ada bagian yang terbuang (limbah).  

Dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut, maka ditawarkan solusi pemecahan masalah yaitu 
melalui pengolahan Ikan Gabus Sistem Zero Waste, yaitu semua bagian dari Ikan Gabus diolah menggunakan 
Teknologi Tepat Guna menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis tinggi.   

 

II.  METODE PELAKSANAAN 
2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  
 Kegiatan Program Pengero Waste ini dilaksanakan secara efektif yang berlokasi di Unit Pengolahan Ikan di 
Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, sebagai salah satu sentra produksi Ikan Gabus terbesar di 
Kabupaten Banyuasin.  
  
2.2. Pelaksanaan Kegiatan 
Secara teknis rencana pelaksanaan kegiatan : “Peningkatan Nilai Tambah Ikan Gabus (Channa striata) melalui 
Sistem Pengolahan Sistem Zero Waste”  dapat dilihat sebagai berikut :   

Semua bagian dari ikan Gabus dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk. Bagian bagian ikan 
gabus terbut dapat dibagi: daging, kulit, sisik, kepala, isi perut semuanya dapat diolah.  Pada Gambar 1 dapat dilihat 
diversifikasi olahan setiap bagian dari ikan Gabus.  

 

 
Gambar 1. Bagian bagian ikan gabus yang dapat dimanaatkan 

(Sumber : Jamal, B., 2016) 
 

Langkah pertama adalah dengan memisahkan Ikan Gabus utuh menjadi filet daging, kulit, tulang/sirip dan 
kepala, insang, ekor,  serta jeroan. Masing-masing bagian tersebut diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis 
tinggi, misalnya misalnya daging ikannya diekstrak terlebih dahulu menjadi Albumin dengan mesin pengolah Albumin 
dari daging ikan tipe Generasi Kedua (Jamal, B dan H. Edii, 2020), selanjutnya daging ikan yang sudah diekstrak 
albuminnya masih bisa dimanfaatkan kembali untuk pengolahan makanan tradisional khas Palembang (pempek, 
kerupuk, kemplang, tekwan, model dan jenis olahan lainnya), kulitnya diolah menjadi keragenan (Jamal, B., 2016), 
tulangnya diolah lebih lanjut menjadi Tepung Tulang atau Kerupuk Tulang Gabus, sedangkan  limbah lainnya seperti 
kepala, sirip, insang, dan jeroan bisa diolah menjadi Tepung Ikan yang selanjutnya dapat diolah menjadi Pakan 
Ikan/Ternak. Sehingga dari Ikan Gabus semua bagiannya bisa diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi, 
seperti Albumin, Keragenan (Jamal, B., 2016), Produk Makanan Khas Palembang (pempek, kerupuk, kemplang, 
tekwan, model dan jenis olahan lainnya), Tepung Tulang/Kerupuk Tulang (Haris, H., Widiatsih, T., dan Asmawati, 
2019),  dan Tepung Ikan sebagai bahan baku utama pembuatan Pakan Ikan (Haris, H dan Sumantriyadi, 2019). 
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil dari penerapan Teknologi Proses Pengolahan Ikan Gabus Sistem Zero Waste tersebut akan 
menghasilkan berbagai produk olahan dari ikan Gabus, diantaranya adalah :  
1. Teknologi Pengolahan Albumin dari Fillet Daging Metoda Ekstraksi Uap (Steam Extraction 
 Untuk mendapatkan Akbumin digunakan mesin ekastraksi uap tipe generasi kedua, seperti terlihat pada 
Gambar 2.    

 
Gambar 2. Mesin Albumin Steam Extract 
Sumber : Jamal, B., dan E. Husni.  2020 

 
 Dari pengolahan Albumin dengan Steam Ekstract  tersebut akan menghasilkan Albumin lebih jernih dengan 
rendemin sekitar 2,0 – 2,5 % dari bahan baku filet daging ikan gabus (b/b).  
 

 
Gambar 3. Albumin yang dihasilkan dari Steam Ecstract 

 
2. Abon daging ikan gabus 

Salah satu diversifikasi produk perikanan yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat adalah abon ikan. 
Pada mulanya produksi abon ikan menggunakan  ikan tenggiri karena ikan ini mempunyai daging warna putih dan 
mempunyai aroma spesifik, tetapi sekarang abon ikan sudah dapat dibuat dari berbagai jenis ikan. Hal ini 
disebabkan untuk mendapatkan ikan Tenggiri sudah sulit dan disamping itu harganya juga bersaing dengan 
diversifikasi produk perikanan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disamping ikan tenggiri, tuna, ikan 
jangilus, dan lele maka ikan gabus dapat diolah menjadi abon.  Pembuatan abon dari ikan gabus dapat 
dipergunakan hasil samping dari proses ekstraksi cairan  albumin. Proses pembuatan abon dari hasil samping 
ekstraksi albumin meliputi: proses pengepresan, pembuatan serat, pencampuran dengan bumbu dan penggorengan. 
Pada Gamba 3.  Dapat dilihat proses pengolahan abon ikan Gabus (Haryati, S. Dan H. Munandar. 2012; Iskandar, 
J., Herpandi dan R. Nopianti.  2016). 
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Gambar 4. Abon ikan Gabus 

 
3. Pengolahan Kerupuk/Kemplang 

Pembuatan Kerupuk/Kemplang dari ikan gabus dapat dipergunakan hasil samping dari proses ekstraksi 
cairan  albumin. Berbagai produk olahan yang telah dikembangkan dari olahan  ikan dalam dalam berbagai 
bentuk kerupuk/kemplang ikan Gabus dan Ikan lainnya (Setiawan, D., W., Sulistiyati, T., D., dan E. Suprayitno.  
2013), seperti terlihat pada Gambar 5. 

KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Kerupuk Sanggul Kerupuk Peser Kerupuk Anggur
Kerupuk Kuncir/Kepang

Kemplang Badak

  
Gambar 5.  Contoh produk  kerupuk/kemplang yang dikembangkan 

Sumber : Haris, H., Widiatsih, T, dan Asmawati.  2019 
 

4.  Gelatin (kulit, sisik dan tulang) 
Kulit, tulang dan sisik ikan gabus dapat diolah menjadi gelatin. Proses pembuatan gelatin dapat dilakukan 

dengan dua cara yakni proses asam atau proses basa. Hasil penelitian pembuatan gelatin menggunakan proses 
asam memiliki deskripsi warna kuning cerah dan tidak berbau amis. Adapun hasil analisa dari gelatin kulit ikan 
gabus adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Karakteristik gelatin kulit ikan Gabus 

Parameter Nilai 

Rendemen 7,18% 

Kekuatan Gel 169,45 g bloom 

Viskositas 14,31 cP 

Derajat Putih 46 

aW 0,29 

 
Rendemen merupakan salah satu parameter yang penting dalam pembuatan gelatin.  Rendemen dihitung 

berdasarkan perbandingan antara gelatin serbuk yang dihasilkan dengan bobot kulit ikan yang digunakan. Nilai 
rendemen gelatin dari kulit ikan gabus ini relative lebih besar dibandingkan gelatin dari kulit ikan kakap yang 
hanya sebesar 5% (Ima, 2009 dalam Jamal, B, 2016)..  
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Kekuatan gel gelatin didefinisikan sebagai besarnya gaya yang diperlukan oleh probe untuk menekan gel 
setinggi empat mm sampai gel pecah. Satuan untuk menunjukkan kekuatan gel yang dihasilkan dari suatu 
konsentrasi tertentu disebut derajat bloom. Kekuatan gel sangat penting dalam penentuan perlakuan terbaik dalam 
proses ekstraksi gelatin karena salah satu sifat penting gelatin adalah mampu mengubah cairan menjadi padatan 
atau mengubah sol menjadi gel yang reversible. Kemampuan inilah yang menyebabkan gelatin sangat luas 
penggunaannya, baik dalam bidang pangan, farmasi, maupun bidang-bidang lainnya. Nilai kekeuatan gel dari kulit 
ikan gabus adalah 169,45 g bloom, nilai ini masih memenuhi standar kekuatan gel gelatin yang disyaratkan oleh 
Tourtellote yaitu 75-300 bloom. Pembentukan dan kekuatan gel yang dihasilkan tergantung pada kandungan rantai  
dan distribusi bobot molekul. Penurunan kekuatan gel seiring dengan peningkatan bobot molekul gelatin. Gelatin 
dengan molekul yag lebih besar mempunyai rantai yang dihubungkan dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen antar 
rantai mengurangi jumlah ikatan hidrogen (ikatan non-kovalen) sehingga ikatan antar molekul menjadi lemah. 

Viskositas gelatin dipengaruhi oleh pH gelatin, temperatur, konsentrasi gelatin dan penambahan elektrolit 
lain dalam larutan gelatin, semakin rendah temperatur larutan gelatin (maksimum 40 ºC) dan semakin tinggi 
konsentrasi gelatin maka viskositasnya akan semakin tinggi. Nilai viskositas gelatin ini akan berpengaruh pada 
produk akhir dari suatu produk (Johns 1977). Viskositas gelatin dari kulit ikan gabus ini cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan gelatin dari tulang ikan. Oleh karena itu gelatin kulit ikan gabus cocok digunakan pada industri 
farmasi dan pembentukan film yang memerlukan viskositas yang tinggi. Viskositas yang tinggi diperlukan dalam 
pembuatan film (Food Science 2002). Tingginya nilai viskositas ini diakibatkan oleh penguraian kolagen menjadi 
gelatin terjadi secara optimal sehingga rantai amino yang terbentuk cukup panjang dan viskositasnya menjadi tinggi. 
Viskositas gelatin dipengaruhi oleh berat molekul dengan nilai viskositas gelatin terendah berkisar antara 6-8 cP.  
Nilai viskositas gelatin kulit ikan gabus adalah 17,4 cP, nilai tersebut memenuhi gelatin standar pangan Norland 
Product (2001) yaitu lebih dari 2,5 cP. Pada Gamba 18 dapat diliha proses pembuatan gelatin dari kulit ikan Gabus. 
 

 
Gambar 6. Proses pembuatan gelatin dari kulit ikan Gabus 

 
 

5. Silase 
Silase adalah merupakan suatu produk fermentasi yang berasal dari ikan rucah, potongan ikan, dan isi 

perut ikan. Proses fermentasi dapat lakukan secara kimiawi atau enzymatic. Pada proses pembuatan silase jenis 
asam yang digunakan tergantung pada peruntukannya misalnya untuk formulasi pakan hewan digunakan asam 
khlorida kombinasi dengan asam propionate, apabila silase yang diperuntuk untuk pupuk akan sangat cocok 
menggunakan asam fosfat. Asam fosfat bermanfaat untuk meningkatkan unsur hara P pada pupuk. Pembuatan 
silase secara enzimatis telah digunakan asinan kubis namun demikian pembuatan silase secara enzimatis harus 
dikontrol dengan baik karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Pembuatan silase secara enzimatis yang 
kurang pengalaman akan menyebabkan terjadinya proses pembusukan selama proses fermentasi. Ketepatan 
rasio antara bahan yang akan dibuat silase dengan starter asinan kubis harus seimbang (Jamal, B.  2016). Pada 
Gambar 5 dapat dilihat silase ikan  

 

 
Gambar 7. Silase Ikan menggunakan bahan kimia asam fosfat 
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6.  Tepung ikan Hasil Samping Ekstraksi Albumin Ikan Gastor 
Limbah hasil pengolahan ikan gabus/gastor seperti kepala dan tulang masih dapat dimanfaatkan untuk diproses 

menjadi tepung ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung ikan dari sisa olahan gabus mempunyai kadar 
air 8,45%, kadar abu 31,69%, kadar protein: 45,34% dan kadar lemak  12,85%. Kandungan protein cukup tinggi 
(45,34%), dan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pelet ikan, pakan ternak atau yang lainnya sebagai 
sumber protein. Pada Gambar 6 dapat dilihat hasil pengukusan dan penepungan kepala ikan gabus 

         
Gambar 8. Pengukusan, kepala ikan kering dan  tepung kepala ikan Gabus Toraja (Gastor) 

Hasil analisa profil asam amino tepung ikan hasil samping ekstrak albumin dapat dilihat pada Tabel 2 dan ternyata tepung ikan yang 
dibuat dari hasil samping ekstrak albumin masih mengandung asam amino esensial dan non esensial. Asam mino lisin dan methionine 
yang merupakan komponen utama asam amino untuk penyusun pakan masih terkandung dalam tepung ikan gabus. Sedangkan dari 
hasil analisa mineral Kalium dan fosfor dalam tepung ikan hasil samping ekstraksi albumin masih tinggi yakni sebesar 9295,15 
mg/100g dam cukup baik untuk meningkatkan kandungan kalsium pada ransum pakan hewan. Penambahan 
kalsium dalam pakan ikan sangat diperlukan untuk pertumbuhannya, sinergitas kalsium dan fosfor dan dalam 
bentuk hydroksiapatit dalam membentuk kristal-kristal tulang (Ye at al., 2006). Kadar fosfor dalam tepung hasil 
samping ekstraksi albumin sebanyak 34595,92 ppm. Fungsi fosfor ddalam ransum hewan digunakan untuk 
pembentukan tulang, defisiensi kandungan fosfor berakibat pada pertumbuhan yang lambat, efisiensi pakan yang 
jelek, mineralisasi tulang yang buruk, kandungan lipid tubuh yang tinggi, serta kadar abu yang rendah (Tacon, 
1992; Zainuddin at al., 2000; dan Lall, 2002). Kandungan fosfor tepung kepala ikan gabus sebanyak 34595,92 
ppm, merupakan kandungan yang potensial untuk menambah mineral dalam tepung ikan.  

Tabel 2. Hasil analisis asam amino tepung kepala ikan gabus 

No. Parameter Unit Result 
Limit of 

Detection 
Method 

1. Asam mino     

Isoleusin  ppm 15967.82 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Leusin  ppm 28624.27 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Phenilalanin  ppm 14950.73 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Lisin  ppm 44860.50 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Arginin  ppm 27187.65 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Alanin  ppm 33036.58 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Valin  ppm 19731.56 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Aspartat  ppm 36595.25 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Glutamat ppm 61619.38 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Serin  ppm 18919.55 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Glisin  ppm 56292.28 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Histidin  ppm 5341.66 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Threonin  ppm 24025.31 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Prolin  ppm 31216.80 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Tirosin  ppm 10559.31 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Metionin  ppm 12629.65 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Sistin  ppm Not detected 48.42 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

2. Kalsium 
mg / 

100 g 
9295.15 - 

18-13-1/MU/SMM-SIG, ICP-
OES 

3. Fosfor  ppm 34595.92 - 
18-13-1/MU/SMM-SIG, ICP-

OES 

Sumber: Hasil peneltian Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya saing Produk dan 
                          Bioteknologi KP  (Jamal, B., 2016 a). 
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Teknologi Pengolahan Tepung Tulang Ikan dan Tepung Ikan prinsipnya hamper sama, yaitu 

menggunakan kombinasi dari alat penghancur, oven pengering dan  dan mesin penepung, seperti terlihat pada 
Gambar berikut ini :. 

 

 
Gambar 9. Alat mesin penghancur limbah ikan Gabus 

 

 
Gambar 10. Mesin Penepung 

Sumber : Haris, 2019 
 

7. Teknologi Pengolahan Pakan Ikan Modifikasi Metoda Haris dan Sumantriyadi (2019). 
Untuk mendukung Budidaya Ikan Gabus ini, salah satunya adalah pemanfaatan TTG tentang produksi 

pakan  ikan berkualitas berbasis bahan baku limbah (Haris, H dan Sumantriyadi, 2014) yang telah dipatenkan 
dengan PO P00201404977 Dengan TTG ini maka dapat mengurangi biaya (cost) pakan, baik untuk perikanan 
maupun peternakan.   
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       Gambar 11. Mesin pellet pakan ikan 
 

           
         Gambar 12. Oven Pengering 

 
 Berikut ini adalah produk Pakan Ikan kemasan plastic 5 kg dan kemasan karung isi 30 kg. 
 

                 
 

Gambar 13. Contoh Produk Pakan Ikan kemasan 5 kg dan 30 kg 
Sumber : Haris dan Sumantriyadi (2019) 

 

 

IV.  PENUTUP 
 Hasil dari kegiatan pengolahan ikan Gabus dengan sistem Zero Waste tersebut dapat meningkatkan nilai 
tambah (added valuue) dari Ikan Gabus, yaitu menghasilkan berbagai produk olahan dari ikan Gabus, 
diantaranya  Albumin, Abon, Kemplang, Gelatin, Silase, Tepung Ikan dan Pakan Ikan/Ternak. 
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