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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi proksimat pada ikan gabus
asap, untuk mengetahui kandungan asam lemak dan untuk mengetahui kandungan Polycyclic
Aromatic Hidrocarbon (PAH) yang diambil dari produsen berbeda di Kabupaten Konawe
Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe dan Laboratorium
lingkup Universitas Halu Oleo serta Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT)
Universitas Gajah Mada. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh dengan
ulangan sebanyak 3 kali (n=3). Hasil yang disajikan merupakan nilai rata-rata ± standar
deviasi (SD). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa nilai protein paling tinggi adalah
produsen A yaitu 61,532%. Nilai kadar air tertinggi adalah podusen A. Produsen yang
memiliki nilai kadar lemak paling tinggi adalah produsen B. Produsen yang memiliki nilai
serat kasar paling tinggi adalah produsen B. Produsen yang memiliki nilai kadar abu paling
tinggi adalah produsen C. Nilai persen relatif asam lemak tak jenuh banyak dengan lima ikatan
rangkap; methyl cis-5-8-11-14-17-Eicosapentaenoate (EPA) berturut-turut 5,96%; 3,63%;
2,93%. Nilai persen relatif asam lemak tak jenuh banyak dengan enam ikatan rangkap; cis-47-19-13-16-19-docosahexaenoate (DHA) berturut-turut 3,51%;6,35%; 3,02%. Hasil penelitian
juga menunujukan bahwa jumlah senyawa benzo (a) phyrene setiap produsen telah melewati
ambang batas yang ditetapkan SNI yaitu 0,005 ppm. Produsen B memilikii nilai benzo (a)
phrene 194,8 ppm sedangkan untuk Produsen A dan C berturut-turut 176,4 ppm dan 97,2
ppm.
Kata kunci : pengasapan tradisional, kandungan proksimat, asam lemak, dan senyawa PAH
The Characteristics of smoked Snakehead fish (Channa striata)from different producers
in Konawe regency, Southeast Sulawesi.
Abstract
The aims of this study were to study the proximate composition of smoked snakehead
fish, to know faty acid contens and to know Polycyclic Aromatic Hidrocarbon (PAH) contens,
which were taken from different producers in Konawe regency, Southeast Sulawesi. This
research was conducted at Konawe regency, Food Science Technology laboratory, Halu Oleo
University and integrated research and tested at the laboratory of Gadjah Mada University.
Statistic analysis used was descriptive analysis with 3 repetitions (n=3), to provide general
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representation about processing already being presented. The yield in indication was deviated
standard value. The results of this study showed that the highest value of protein conten was A
Producer amounted to 61,532%. The highest water content was A Producer with 15,394%.
Producers with highest faty content was B Producer of 8,761%. Producers with highest coarse
fiber was B Producer of 1,748%. Producers with highest dust contentwas C Producer with
6,610%. The relative percent value of unsaturated faty acid with double five loop methyl cis5-8-11-14-17-Eicosapentaenoate (EPA) was in a rowof 5,96%; 3,63%; 2,93%, respectively.
Relative percent value of unsaturated faty acid with double six loop cis-4-7-19-13-16-19docosahexaenoate (DHA) was in a row of 3,51%;6,35%; 3,02%, respectively.The result was
pointed out to the compound quantity of benzo (a) phyrene each and every producer had the
path way of limit relevant to a constant of SNI standard was 0,005 ppm. B Producerhadbenzo
(a) phrenevalue 194,8 ppm while forA Producerand C Prodocer in a row 176,4 ppm and 97,2
ppm, respectively.
Keywords : Traditionalsmoked, proxiimate content, faty acid, PAH compound

PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kepulauan
yang mempunyai potensi cukup besar
sebagai sumber daya perikanan. Perairan di
Indonesia terdiri dari Perairan laut dan
perariran darat (Ratna et al., 2011).
Sulawesi tenggara merupakan salah satu
provinsi di Indonesia yang memiliki
potensi ikan air tawar yang cukup besar.
Potensi budidaya ikan air tawar yang
dimiliki Sulawesi Tenggara adalah sebesar
31.231
hektar
(Ditjen
Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2014). Salah satu daerah di Sulawesi
Tenggara yang memiliki potensi budidaya
ikan air tawar adalah Kabupaten Konawe.
Ikan air tawar yang banyak dibudidayakan
yaitu ikan gabus
Ikan merupakan bahan pangan yang
mudah membusuk, untuk itu diperlukan
proses pengolahan dan pengawetan yang
bertujuan untuk menghambat bahkan
menghentikan aktivitas zat-zat dan
mikroorganisme perusak atau enzim-enzim
yang dapat menyebabkan kemunduran
mutu dan kerusakan (Adawiyah, 2008)
dalam (Hasanah dan Suyatna, 2015). Salah
satu metode pengawetan ikan yang sudah
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banyak digunakan adalah pengasapan
(Ghazali et al., 2014).
Pengasapan merupakan salah satu
cara pengolahan dan pengawetan ikan
secara tradisional yang sudah dilakukan
sejak dulu hingga kini, dengan tujuan
untuk mengurangi kadar air dalam tubuh
ikan serta membunuh atau menghambat
pertumbuhan mikroba (Lambongadil et al.,
2014). Pengasapan juga berfungsi untuk
menambah citarasa dan warna pada
makanan serta bertindak sebagai anti
bakteri dan antioksidan (Adawiyah, 2008).
Menurut Ghazali et al (2014),
pengasapan
tradisional
seringkali
memberikan dampak negativ terhadap
lingkungan, serta timbul kekhawatiran
konsumen terhadap senyawa karsinogenik
dan polusi udara. Pengasapan dapat
menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak
aman bagi kesehatan. Beberapa senyawa
bersifat
karsinogenik
seperti
benzo(a)pyrene terdapat dalam produk
asap. Benzo(α)pyrene merupakan salah satu
komponen senyawa
PAH (Polycyclic
Aromatic
Hidrocarbon).
Namun
kenyataannya hasil produk tetap digemari
oleh masyarakat (Guillen et al., 2000).
Berdasarkan uraian di atas, maka
perlu dilakukan suatu penelitian tentang
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karakterisasi ikan gabus (Channa striata)
asap dari produsen yang berbeda di
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di
Kabbupaten Konawe dan Laboratorium
lingkup Universitas Halu Oleo serta
Laboratorium Penelitian dan Pengujian
Terpadu (LPPT) Universitas Gajah Mada,
dari bulan Juni sampai bulan Agustus tahun
2017.
Analisis Data
Analisis statistik atau data yang
digunakan adalah analisis deskriptif untuk
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memberikan gambaran umum tentang data
yang telah diperoleh dengan ulangan
sebanyak 3 kali (n=3). Hasil yang disajikan
merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi
(SD) (Lambongadil et al., 2013).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Data hasil penelitian analisa
proksimat ikan gabus asap yang diambil
dari tempat berbeda di Kabupaten Konawe
Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada
Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Data hasil penelitian analisa proksimat ikan gabus asap yang diambil dari tempat
berbeda di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
Protein

SD

A

61,532

4,21

Kadar
air
(%)
15,394

B

52,757

2,91

13,392

1,19

8,761

6,94

1,748

0,06

4,546

1,10

C

53,404

11,3

11,700

2,49

1,121

1,12

1,683

0,19

6,610

0,95

Produsen (%)

SD

SD

Serat
kasar (%)

SD

2,72

Kadar
lemak
(%)
1,748

1,93

1,015

Tabel 4.3 Data hasil penelitian Polycylic
Aromatic Hidrokarbon (PAH) pada ikan
gabus asap yang diambil dari tempat
berbeda di Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara

No

1
2
3
4
5
6
7
8

Polycyclic
Aromatic
Hydrocarbon
(PAH)

Produsen
A

B
Ppm

C

₋
₋
Naphtalen
2,3
Acenaphtalen
4,4
8,8
12,7
₋
₋
Phenantrene
16,8
₋
₋
₋
Fluorentene
₋
Pyrene
317,7 240,4
Benzoantracene 228,1 183,6 95,6
₋
₋
₋
Perylene
Benzo(a)pyrene 176,4 194,8 97,2
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SD

0,99

Kadar
abu
(%)
5,186

1,99

Pembahasan
Analisis Kadar Protein
Protein merupakan zat makanan
yang sangat penting bagi tubuh. Zat
makanan ini berfungsi sebagai bahan bakar
dalam tubuh, zat pembangun dan pengatur
(Sakti et al., 2016). Tabel 4.1 menunjukan
bahwa Produsen yang memiliki kadar
protein tertinggi adalah Produsen A yaitu
61.532%,
sedangkan sampel dengan
jumlah protein paling rendah adalah
Produsen B yaitu 52,757%. Rendahnya
kandungan protein pada Produsen B diduga
dipengaruhi oleh jarak titik api ke ikan
yang diasapi. Jarak titik api dengan ikan
yang diasapi pada Produsen A adalah 45
cm, Produsen B; 38 cm sedangkan
Produsen; C 39 cm. Jarak titik api yang
terlalu dekat dengan ikan dapat
menimbulkan pemanasan yang berlebihan
3
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sehinggga terjadi denaturasi protein atau
kerusakan protein. Hal tersebut didukung
oleh pernyataan Swastawati et al (2012)
yang menyatakan bahwa kadar protein
dapat menurun karena adanya proses
pengolahan, dengan terjadinya denaturasi
protein selama pemanasan.
Analisis Kadar Air
Hasil analisis kadar air ikan gabus
asap yang dimabil dari tiga tempat yang
berbeda di Kabupaten Konawe ada pada
Tabel 4.1 Berdasarkan Tabel 4.1
menunjukan bahwa nilai kadar air tertinggi
terdapat pada Produsen A yaitu 15,394%
sedangkan produsen yang memiliki nilai
kadar air terendah adalah Produsen C yaitu
11,700%.
Komposisi kimia ikan gabus asap
antar produsen berbeda-beda. Berdasarkan
Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa masingmasing produsen memiliki kadar air yang
berbeda-beda. Hal ini diduga disebabkan
karena proses pengolahan tiap produsen
berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya
lama waktu pengsapan, banyaknya bahan
pengasap
yang
digunakan,
suhu
pengasapan serta lama waktu penyimpanan
ikan asap tersebut. Dari hasil pengamatan
yang
dilakukan
selama
penelitian,
Produsen C diketahui melakukan proses
pengsapan 1 jam lebih lama jika
dibandingkan dengan Produsen A dan
Produsen B. Produsen C melakukan
pengasapan selama 4 jam sedangkan
Produsen A dan B, 3 jam. Menurut
Mardiana et al (2014) kadar air akan
menurun menurut lama waktu pengasapan
yang dilakukan, dimana pengalaman
menunjukan lama pengasapan 4 jam dapat
menurunkan kadar air mencapai 49,64%.
Selain dipengaruhi oleh lama waktu
pengasapan, rendahnya nilai kadar air pada
Produsen C diduga disebabkan oleh
penggunaan
garam.
Dalam
proses
pengolahannya Produsen A dan Produsen
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B diketahui tidak menggunakan garam.
Menurut Adawiyah (2007) semakin besar
kadar garam yang diberikan maka semakin
banyak air yang akan ditarik oleh ion
garam. Moeljanto (1982)
menyatakan
bahwa karena konsntrasi garam diluar
tubuh ikan lebih pekat dari pada cairan di
dalam tubuh ikan, maka garam akan
menembus masuk ke dalam tubuh ikan,
sedangkan air akan merembes keluar.
Menurut Rochima (2005), garam akan
menarik air dari dalam bahan lalu masuk
ke dalam jaringan akibatnya, kadar air
bahan menurun.
Analisis Kadar Lemak
Lemak adalah senyawa organik
yang terdiri atas unsur-unsur Carbon (C),
Hidrogen (H) dan Oksigen (O) yang dapat
larut dalam pelarut-pelarut tertentu dan
merupakan salah satu unsur penting dalam
bahan pangan yang berfungsi sebagai
sumber energy (Sediaoetama, 1996).
Swastawati et al (2013), menyatakan
bahwa lemak merupakan bagian dari
kandungan ikan yang memiliki nilai lebih
sedikit dari protein. Akan tetapi lemak
merupakan faktor pendukung dalam
menghasilkan rasa dan aroma pada ikan
asap.
Tabel 4.1 menunjukan bahwa
sampel yang memiliki kadar lemak paling
tinggi adalah Produsen B yaitu 8.76%
sedangkan yang memiliki nilai kadar lemak
terendah adalah Produsen C yaitu 1.121%.
Rendahnya nilai kadar lemak pada
Produsen C diduga disebabkan oleh
lamanya waktu pengasapan dan jarak
sumber panas yang terlalu dekat dengan
ikan yang diasapi. Hal tersebut sesuai
dengan pernyataan Swastawati et al (2013),
jarak sumber panas dengan ikan yang
diasapi dapat mempengaruhi nilai kadar
lemak pada ikan asap. Jarak yang terlalu
dekat
dapat
mengakibatkan
lemak
mengalami kerusakan (Swastawati, 2004).

4

Karakteristik ikan gabus (Channa striata) asap dari produsen, Sarnia et al.,

Kadar Serat
Hasil uji serat kasar ikan asap yang
diambil dari tiga produsen berbeda berturut
turut 1,015; 1,748; 1,683. Produsen dengan
kadar serat tertinggi adalah Produsen B
yaitu 1,748% sedangakan produsen dengan
nilai kadar serat terendah adalah produsen
A yaitu 1,015.
Kadar Abu
Abu adalah zat anorganik sisa hasil
pembakaran
suatu
bahan
organik.
Kandungan abu dan komposisinya
tergantung pada macam bahan dan cara
pengabuannya.
Kadar
abu
ada
hubungannya dengan mineral suatu bahan.
Tujuan dari penentuan abu total adalah
untuk menentukan baik tidaknya suatu
proses pengolahan; untuk mengetahui jenis
bahan yang digunakan dan penentuan abu
total berguna sebagai parameter nilai gizi
bahan makanan (Sudarmadji et al., 2007).
Hasil uji kadar abu pada ikan asap
yang diambil dari tiga produsen berbeda
berkisar 4,546% sampai dengan 6,610%.
Berdasarkan data Tabel 4.1 diatas dapat
diketahui bahwa kadar abu tertinggi adalah
Produsen C yaitu 6,610% dan produsen
dengan kadar abu terendah adalah
Produsen B yaitu 4,546%. Perbedaan
persentase kandungan kadar abu pada
sampel diduga dipengaruhi oleh perbedaan
kandungan kadar air, semakin rendah kadar
air suatu sampel maka kadar abunya akan
semakin rendah begitupula sebaliknya.
Menurut Isamu et al (2012), peningkatan
kadar abu ketika ikan diasap, disebabkan
karena hilangnya kelembaban.
Polycilic Aromattic Hidrocarbon (PAH)
Ikan gabus asap hasil dari proses
pengasapan yang diambil dari tiga tempat
produsen yang berbeda kemudian dianalisa
kandungan senyawa PAH (Polycyclic
Aromatic Hydrocaron). Senyawa PAH
(Polycyclic
Aromatic
Hydrocaron)
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merupakan senyawa karsinogenik yang
umumnya
terdapat
diproduk
yang
menggunakan suhu tinggi, khususnya pada
produk ikan asap. Hasil uji PAH yang
disajikan pada tabel 4.3 memberikan
informasi
bahwa
kandungan
benzo(a)pyrene paling banyak terdapat
pada Produsen B yaitu 194,8 ppm
sedangkan untuk Produsen A dan C
berturut-turut 176,4 ppm dan 97,2 ppm.
Nilai tersebut berada diatas batas yang
disyaratkan European Standard. Menurut
European Comission (2006), batas
penerimaan senyawa benzo(α)pyrene pada
produk makanan yaitu 0,005-0,015 ppm
(Syahrir et al., 2015). Standar tersebut
sama dengan standar SNI yaitu 0,005 ppm
(Ghazali et al., 2014).
Tinggginya
kandungan
benzo(a)pyrene pada Produsen B diduga
dipengaruhi oleh tingginya kadar lemak
yang dimilikinya. Jumlah PAH yang
terbentuk
selama
pengolahan
juga
tergantung pada kandungan lemak. Lemak
yang meleleh dan jatuh pada bahan bakar
yang panas akan menyebabkan terjadinya
pirolisis lemak yang dapat menghasilkan
PAH yang menguap dan tersimpan pada
permukaan makanan (Menichini dan
Bocca, 2003). Menurut Ghazali et al
(2014), pembentukan senyawa PAH
berasal dari panas yang tinggi dan dari
lemak yang menetes selama proses
pembkaran dan pemanggangan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Ikan gabus (Channa striata) asap yang
diambil dari tiga produsen berbeda di
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
memiliki komposisi nilai proksimat
yang tidak sama. Produsen A memilik
nilai protein 61,532%, produsen B
52,757% dan Produsen C 53,404%.
Nilai presentase kadar air Produsen A
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yaitu 15,394%, Produsen B 13,392%,
Produsen C 11,700. Nilai kadar lemak
Produsen A berkisar 1,748%, Produsen
B 8,761%, Produsen C 1,121%. Nilai
kadar serat Produsen A yaitu 1,015%,
Produsen B 1,748%, Produsen C
1,683%. Nilai kadar abu Produsen A
yaitu 1,99%, produsen B 1,10%,
produsen B 1,10%, produsen C 0,95%.
2. Ikan gabus asap yang diambil dari tiga
produsen berbeda di Kabupaten Konawe
Sulawesi Tenggara memiliki kandungan
Polycyclic
Aromatic
Hidrocarbon
(Benzo (a) phyrene) yang tidak sama.
Produsen B memilikii nilai benzo (a)
phrene 194,8 ppm sedangkan untuk
Produsen A dan C berturut-turut 176,4
ppm dan 97,2 ppm.
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