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1. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Tingkat konsumsi ikan nasional pada tahun 2011 mencapai 30,48 kg/kapita/tahun sedangkan 

pada tahun 2012 rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional sebesar 31,64 kg/kapita, maka 

terjadi peningkatan konsumsi ikan nasional tahun 2012 sekitar 3,81% (Kementrian Kelautan 

dan Perikanan, 2012). Ikan mengandung protein, vitamin A, dan vitamin D yang cukup 

tinggi. Ikan merupakan bahan pangan yang sangat mudah rusak karena mengandung air yang 

sangat tinggi. Karakteristik ikan yang memiliki pH netral, tekstur lunak, dan kandungan gizi 

yang tinggi menjadikan ikan medium yang baik bagi pertumbuhan bakteri (Rahmani et al, 

2007). Untuk mengatasi adanya kerusakan maka kebanyakan masyarakat Indonesia 

melakukan pengolahan ikan, diantaranya diolah menjadi ikan asin. Pembuatan ikan asin 

merupakan pengawetan yang paling sederhana dengan biaya yang murah (Rahmani et al, 

2007).  

 

Salah satu jenis ikan air tawar yang sering dijadikan ikan asin ialah ikan gabus. Ikan gabus 

merupakan jenis ikan yang mudah diperoleh, kurang populer dibandingkan ikan air tawar 

lainnya dan ikan laut bila dijual dalam bentuk segar. Hal ini dikarenakan pengolahan daging 

ikan gabus lebih sulit daripada jenis ikan yang lain. Semula para pedagang ikan menjual ikan 

gabus dalam bentuk segar. Berhubung jumlah pembeli yang membeli ikan gabus dalam 

bentuk segar rendah, maka para pedagang mengolah ikan gabus menjadi ikan asin. 

Karakteristik daging ikan gabus yang tebal dan bercitarasa lezat, menjadikan ikan ini cocok 

untuk diasinkan. Maka ikan gabus mulai terkenal sebagai ikan asin dan lebih banyak diminati 

oleh para konsumen ikan daripada dijual dalam bentuk segar. Ikan asin merupakan salah satu 

bentuk produk olahan ikan tradisional dengan teknologi pengeringan dan penggaraman 

(Rahmani et al, 2007). 

 

Metode pengeringan ikan asin gabus secara tradisional yang sering digunakan oleh para 

nelayan ialah metode open air sun drying, yakni potongan ikan gabus yang telah digarami 

diletakkan di atas anyaman bambu dan dikeringkan secara langsung di bawah sinar matahari. 

Metode pengeringan open air sun drying memerlukan tempat yang luas karena ikan tidak 

dapat ditumpuk saat proses pengeringan. Selain itu dengan pengeringan tradisional, 
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kebersihan dari ikan asin yang dihasilkan juga kurang terjaga. Maka muncul metode 

pengeringan modern yang dapat digunakan untuk menghasilkan kualitas ikan yang lebih baik 

yakni solar tunnel drying dan solar tent drying. Kedua metode pengeringan ini sama-sama 

menggunakan panas matahari dalam proses pengeringan, namun yang membedakan 

keduanya dengan pengeringan secara tradisional adalah kedua alat pengering ini memiliki 

penutup sehingga kualitas ikan dapat terjaga (Handoyo et al, 2006). Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik kimiawi, mikrobiologi, dan sensori ikan asin 

gabus yang dikeringkan dengan metode pengeringan open air sun drying, solar tunnel drying, 

dan solar tent drying serta mengetahui metode pengeringan terbaik yang menghasilkan 

karakteristik ikan asin gabus yang terbaik secara kimia, mikrobiologi, maupun sensori. 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1 Ikan Gabus (Ophiocephalus striatus) 

Ikan gabus merupakan ikan air tawar dan rawa, ikan gabus umumnya memakan cacing, 

udang, ketam, dan plankton. Di Indonesia, ikan gabus dikenal dengan berbagai nama, seperti 

kutuk (Jawa), haruan atau bogo (Sunda), dan kocolan (Betawi). Ikan gabus merupakan jenis 

ikan yang paling sering ditemukan di perairan umum Indonesia, yakni di Pulau Jawa, 

Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ikan gabus memiliki bentuk tubuh bulat memanjang 

dengan bagian pangkal ekor pipih. Tubuh bagian punggung berwarna cokelat kehitaman dan 

bagian perut putih kecokelatan terlihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Ikan Gabus  (Ophiocephalus striatus) (Dokumentasi Pribadi) 

Daging ikan gabus memiliki kandungan protein yang tinggi, bahkan lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan jenis ikan konsumsi lain seperti ikan lele, nila, mas, dan gurami. 

Kandungan protein ikan gabus juga lebih tinggi daripada bahan pangan yang dikenal sebagai 
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sumber protein seperti telur, daging ayam, maupun daging sapi. Kadar protein ikan gabus per 

100 gram mencapai  20 gram sedangkan kadar protein per 100 gram ialah telur 12,8 gram; 

daging ayam ialah 18,2 gram; dan daging sapi ialah 18,8 gram (Rahmani et al, 2007). 

Kandungan kolagen ikan gabus lebih rendah dibandingkan dengan daging ternak, yaitu 

berkisar 3-5 persen dari total protein. Hal tersebut yang menyebabkan tekstur daging ikan 

gabus lebih empuk daripada daging ayam ataupun daging sapi. Rendahnya kolagen 

menyebabkan daging ikan gabus menjadi lebih mudah dicerna bayi, kelompok lanjut usia, 

dan juga orang yang baru sembuh dari sakit. Keunggulan protein ikan gabus lainnya adalah 

kaya akan albumin, jenis protein terbanyak (60%) di dalam plasma darah manusia. Peran 

utama albumin di dalam tubuh sangat penting, yaitu membantu pembentukan jaringan sel 

baru. Albumin dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang 

terbelah, misalnya karena operasi atau pembedahan. Oleh karena itu pasien pasca operasi 

sangat dianjurkan mengonsumsi ikan gabus, dengan harapan dapat membantu proses 

penyembuhan di dalam tubuh (Rahmani et al, 2007). 

 

1.2.2 Ikan Asin 

Ikan asin merupakan salah satu bentuk pengolahan ikan tradisional. Ikan diolah menjadi ikan 

asin dengan kombinasi penambahan garam dan pengeringan. Penambahan garam dapat 

mencegah terjadinya autolisis, yaitu kerusakan ikan yang disebabkan oleh enzim-enzim yang 

terdapat pada ikan, dan mencegah pula terjadinya pembusukan yang disebabkan oleh jasad 

renik (Abbas, 2005). Daya pengawetan oleh garam disebabkan karena garam memiliki 

kemampuan osmotik yang tinggi, sehingga dapat menarik air dari daging ikan, sekaligus 

menarik cairan sel mikroorganisme sehingga sel mengalami plasmolisis dan mati. Selain itu 

garam juga menyebabkan denaturasi dan koagulasi protein dan enzim yang mengakibatkan 

daging ikan akan mengkerut dan air akan keluar dari tubuh ikan (Sukarsa et al, 1982). 

 

Penggaraman dalam pembuatan ikan asin dapat dilakukan dengan cara kering, basah, dan 

kombinasi keduanya. Penggaraman kering dilakukan dengan menaburkan atau melumurkan 

kristal garam pada seluruh bagian ikan dan rongga perut ikan, kemudian diperam selama 1 

malam, dan dikeringkan dengan menggunakan panas langsung sinar matahari. Metode 

penggaraman kering sangat cocok diterapkan untuk ikan dengan ukuran besar seperti gabus, 

tenggiri, tongkol, dan jambal. Jumlah garam yang ditaburkan dalam penggaraman kering 

ialah 20% dari berat ikan yang akan diasinkan, contohnya bila ikan yang akan diasinkan 
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memiliki berat 2 kg maka jumlah garam yang ditaburkan adalah 400 gram. Garam akan 

menarik air dalam tubuh ikan keluar, dan membentuk larutan garam pekat yang berfungsi 

sebagai larutan perendam ikan (Astawan & Astawan, 1988). Sedangkan penggaraman basah 

dilakukan dengan cara merendam ikan dalam larutan garam jenuh, kemudian ikan ditiriskan, 

dan dikeringkan. Penggaraman basah umumnya diterapkan untuk jenis ikan berukuran kecil 

seperti ikan teri. Kombinasi antara penggaraman kering dan penggaraman basah dilakukan 

dengan cara ikan dicampur dengan kristal garam dalam suatu bak, kemudian disiram dengan 

larutan garam jenuh dan dibiarkan selama semalam. Setelah penggaraman, ikan diangkat dan 

dibilas dengan air, kemudian dikeringkan. Kombinasi antara penggaraman kering dan 

penggaraman basah umumnya diterapkan untuk ikan berukuran sedang seperti petek, selar, 

layang (Abbas, 2005). 

  

1.2.3 Pengeringan Ikan Asin 

Pengeringan atau dehidrasi merupakan suatu cara pengurangan jumlah air yang dalam suatu 

bahan pangan (Potter, 1978). Sumber panas yang dihasilkan digunakan untuk menguapkan 

air. Pengeringan dapat meningkatkan keawetan bahan pangan yaitu dengan mengurangi kadar 

air hingga batas dimana mikroorganisme tidak dapat tumbuh (Rahmani et al, 2007). 

 

Terdapat 3 periode proses pengeringan, yaitu periode kecepatan persiapan (warming up), 

periode pengeringan dengan laju pengeringan tetap dan periode pengeringan dengan laju 

pengeringan menurun. Periode kecepatan konstan dan periode kecepatan menurun dibatasi 

oleh kadar air kritis. Kadar air kritis adalah kadar air terendah saat laju pengambilan uap air 

maksimum dari bahan (Retno et al, 2006).  

 

Laju pengeringan sangat bergantung pada luas permukaan bahan, suhu, dan lama 

pengeringan. Makin besar luas permukaan maka akan mempermudah kontak bahan dengan 

panas, sehingga laju pengeringan akan meningkat. Makin lama proses pengeringan dan 

makin tinggi suhu yang digunakan dalam pengeringan maka kadar air dalam bahan semakin 

cepat mengalami penurunan (Fellows, 2000).  

 

Pengeringan dapat mengakibatkan kehilangan nutrisi dan bahan larut air seperti vitamin larut 

air dan gula (Fellows, 2000). Pengeringan dengan suhu tertentu akan memberikan pengaruh 

yang berbeda pada kandungan nutrisi bahan pangan tersebut. Namun selain berpengaruh 

terhadap kandungan nutrisi juga berpengaruh terhadap perubahan secara fisik, contohnya 
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pada tekstur, dan warna bahan yang dikeringkan (Labuza et al, 2004). Beberapa metode 

pengeringan yang lazim untuk mengeringkan ikan ialah:  

 

 Open Air Sun Drying 

Pengeringan yang digunakan untuk proses pembuatan ikan asin secara tradisional ialah 

pengeringan dengan panas langsung matahari (open air sun drying). Penggunaan metode 

pengeringan dengan tenaga surya merupakan metode yang baik, karena matahari adalah 

sumber energi panas yang tidak menimbulkan polusi dan tidak memerlukan biaya (Bolaji & 

Olalusi, 2008). Kelemahan dari metode open air sun drying ialah memerlukan tempat yang 

luas karena ikan yang dikeringkan tidak dapat ditumpuk saat proses pengeringan. Selain itu 

pengeringan dengan open air sun drying umumnya dilakukan di tempat terbuka sehingga  

kebersihan bahan menjadi kurang terjaga,  kualitas dari produk yang dihasilkan menjadi 

menurun  (Handoyo et al, 2006). 

 

 Solar Tent Drying 

Solar tent drying merupakan salah satu metode pengeringan modern hasil pengembangan 

teknologi pengeringan open air sun drying. Umumnya metode pengeringan ini digunakan 

untuk mengeringkan buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, daging, dan ikan. Alat yang 

digunakan dalam metode pengeringan sederhana dan murah dalam proses pembuatannya. 

Solar tent dryer (Gambar 2) memiliki bentuk seperti tenda dan memiliki penutup berupa 

plastik polyethylene yang diletakkan di atas bingkai kayu. Kelebihan penggunaan alat ini 

ialah kebersihan dari bahan yang dikeringkan lebih terjaga karena alat ini dilengkapi dengan 

plastik penutup polyethylene. Alat ini juga dilengkapi dengan rak yang digunakan untuk 

menaruh bahan yang akan dikeringkan (Olokor et al, 2009).  

 

Solar tent dryer memiliki kemiripan dengan rumah kaca. Panas matahari akan melewati 

plastik polyethylene dan terjebak di dalam tenda, sehingga akan menaikkan suhu di dalam 

tenda. Udara dalam tenda yang semula dingin akan menjadi panas. Udara panas akan 

mengalir dan diserap secara langsung oleh permukaan bahan pangan.  
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Gambar 2. Solar Tent Dryer (www.fao.org) 

 

 Solar Tunnel Drying  

Solar tunnel drying adalah pengembangan metode pengeringan open air sun drying  yang 

mirip dengan solar tent drying, namun pada metode pengeringan ini sinar matahari 

dimanfaatkan dalam dua bentuk energi, yakni energi panas untuk mengeringkan produk dan 

energi listrik untuk menggerakkan kipas yang berguna untuk meratakan panas. (Fellows, 

2000). Alat yang digunakan dalam pengeringan ini ialah solar tunnel dryer seperti terlihat 

pada Gambar 3. Alat ini memiliki bentuk seperti terowongan yang terbagi menjadi dua area, 

yaitu area penampung panas dan area pengeringan. Pada area penampung panas dilengkapi 

dengan lubang udara, solar photovoltaic yang akan merubah energi listrik akan diubah 

menjadi energi cahaya, dan solar thermal collector yang berfungsi untuk memerangkap panas 

matahari, dan kipas untuk mengalirkan udara panas ke area pengeringan. Udara panas akan 

dialirkan dari area penampung ke area pengeringan. Pada area pengeringan diletakkan rak 

yang berisi bahan yang akan dikeringkan, udara panas akan kontak secara langsung dengan 

bahan pangan, sehingga air dalam bahan pangan akan menguap dan ikut keluar melalui 

lubang pengeluaran udara (Ellicin, 2005). 

http://www.fao.org/
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Gambar 3. Solar Tunnel Dryer (www.aee-intec.at) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui karakteristik kimia, mikrobiologi, dan sensori ikan asin gabus yang 

dikeringkan dengan metode pengeringan open air sun drying, solar tunnel drying, dan solar 

tent drying serta untuk mengetahui perlakuan pengeringan terbaik. 

 

 

http://www.aee-intec.at)/



