
2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Ikan Gabus (Ophiocephalus striatus) 

Ikan gabus (Ophiocephalus striatus) memiliki kepala berukuran besar dan  

agak  gepeng  mirip  kepala  ular  (snakehead). Terdapat sisik besar di atas kepala.  

Tubuh  berbentuk  bulat  giling  memanjang,  seperti  torpedo.  Sirip  punggung 

memanjang  dan  sirip  ekor  membulat  di  ujungnya.  Sisi  atas  tubuh  dari kepala  

hingga  ke  ekor  berwarna  gelap,  hitam  kecokelatan  atau kehijauan.  Sisi  bawah  

tubuh  putih.  Sisi  samping  bercoret tebal (striata). Warna ini sering kali menyerupai 

lingkungan sekitarnya. Mulut besar, dengan gigi besar dan tajam (Mustar, 2013). 

Klasifikasi ikan gabus menurut Ulandari (2011) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata  

Kelas  : Pisces 

Ordo   : Labyrinthycy 

Famili   : Ophiocephalidae 

Genus   : Ophiocephalus 

Spesies  : Ophiochephalus striatus 

Ikan  gabus  atau ikan  kuthuk (lokal), merupakan ikan air tawar yang bersifat 

karnivora. Fisiknya hampir bulat, panjang dan  semakin  kebelakang  berbentuk  

compressed.  Ikan  ini  mudah  sekali ditemukan dan dapat hidup di  lingkungan 

yang ekstrim dengan kadar O2 rendah serta tahan terhadap kekeringan (Suprayitno, 

2008). Gambar ikan gabus dapat dilihat pada Gambar. 1 
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Gambar 1. Ikan Gabus (Ophiocephalus striatus)  

 Menurut Sediaoetama (1985), komposisi gizi ikan gabus dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Ikan Gabus (dalam 100 g bahan) 

Komponen Kimia Ikan Gabus Segar 

Kalori (Kal) 69 
Protein (g) 25,2 
Lemak (g) 1,7 
Besi (mg) 0,9 
Kalsium (mg) 62 
Fosfor (mg) 176 
Vit. A (SI) 150 
Vit. B1 (mg) 0,04 
Air (g) 69 
BDD (%) 64 

Sumber : Sediaoetama, 1985 

 Ikan gabus merupakan salah satu bahan  pangan  sumber  albumin  yang  

potensial.  Ikan gabus  tersebar  luas  di  wilayah  Indonesia.  Aplikasi ekstrak  ikan  

gabus  dalam  diet  secara  nyata  dapat meningkatkan  kadar  albumin  serum  pada  

kasus hipoalbuminemia  dan  mempercepat  proses penyembuhan  luka  pada  

setelah operasi.  Dari  aplikasi tersebut  diduga  ekstrak  ikan  gabus  mengandun 

komponen  gizi  yang  terkait  dengan  proses  sintesis jaringan  dan  antioksidan,  

sehingga  memungkinkan untuk  dimanfaatkan  sebagai  stabilisator  albumin, 

SGOT, dan SGPT (Santoso et al., 2015). 
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2.2  Albumin 

Albumin adalah suatu protein dengan berat molekul sekitar 65.000 Dalton, 

terdapat dalam plasma darah dengan konsentrasi normal berkisar antara 3,5 - 5,0 

gram albumin per seratus mililiter. Albumin juga terdapat di ruangan ekstravaskular 

(di luar sirkulasi darah) antara lain cairan limfa, cairan empedu dan cairan lambung. 

Fungsi albumin pada manusia adalah memelihara tekanan osmotik plasma darah 

transpor dari beberapa macam substansi antara lain metal, bilirubin, enzim, 

hormon,obat-obatan (Hadiyat, 1991). 

Albumin merupakan protein yang penting untuk tubuh. Albumin juga 

merupakan protein utama dalam plasma manusia dan menyusun sekitar 60% dari 

total protein plasma. Albumin mempunyai banyak gugus sulfhidril (-SH) yang dapat 

berfungsi sebagai pengikat radikal, dan adanya gugus tiol ini mempunyai peranan 

penting dalam penanganan kasus sepsis. Albumin dapat berfungsi sebagai 

antioksidan. Selama ini, albumin dihasilkan dari darah manusia, sehingga harganya 

cukup mahal (Kusumaningrum et al., 2014).  

Mahalnya albumin, meningkatkan kreativitas beberapa peneliti hingga 

praktisi untuk memperlebar perolehan albumin, di antaranya dari ikan gabus, yang 

biasa disebut ikan kutuk dalam bahasa Jawa dan ikan haruan di Kalimantan. Dari 

hasil kajiannya, para peneliti perikanan dan ilmu kelautan berhasil menemukan data 

dan fakta, albumin ikan gabus memiliki kualitas jauh lebih baik dari albumin telur 

yang biasa digunakan dalam penyembuhan pasien pasca bedah. Ikan gabus sendiri, 

mengandung 6,2% albumin dan 0,001741% Zn dengan asam amino esensial yaitu 

treonin, valin, metionin, isoleusin, leusin, fenilalanin, lisin, histidin, dan arginin, serta 

asam amino non esensial seperti asam aspartat, serin, asam glutamat, glisin, alanin, 

sistein, tiroksin, hidroksilisin, amonia, hidroksiprolin dan prolin. Terkait kandungan 
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albumin di ikan gabus, diperoleh data bahwa kandungan albumin ikan gabus air 

payau lebih tinggi 4,76% dibanding albumin ikan gabus air danau yaitu 0,8%. Selain 

itu, ikan gabus jantan diketahui memiliki kadar albumin yang lebih rendah sekitar 

6,7% dibanding ikan gabus betina yang mencapai 8.2% (Prasetya, 2008). 

Albumin merupakan protein plasma yang paling banyak dalam tubuh 

manusia, yaitu sekitar 55-60% dari protein serum yang terukur. Albumin terdiri dari 

rantai polipeptida tunggal dengan berat molekul 66,4 kDa dan terdiri dari 585 asam 

amino. Pada molekul albumin terdapat 17 ikatan disulfida yang menghubungkan 

asam asam amino yang mengandung sulfur. Molekul albumin berbentuk elips 

sehingga bentuk molekul seperti itu tidak akan meningkatkan viskositas plasma dan 

terlarut sempurna. Kadar albumin serum ditentukan oleh fungsi laju sintesis, laju 

degradasi dan distribusi antara kompartemen intravaskular dan ektravaskular. 

Cadangan total albumin sehat 70 kg dimana 42% berada di kompartemen plasma 

dan sisanya dalam kompartemen ektravaskular (Tjandrawinata, 2008). 

 

2.3 Pemanfaatan Albumin Ikan Gabus (Ophiocephalus striatus) 

Pemanfaatan albumin ikan gabus sebagai produk albumin sampai saat ini 

hanya daging  ikan  gabus  dikukus  sehingga  memperoleh  filtrate,  yang dijadikan  

menu  ekstra  bagi  penderita hipoalbumin  dan  luka.  Pemberian  menu  ekstrak 

filtrat  ikan  gabus  tersebut berhubungan positif dengan peningkatan kadar  albumin  

plasma dan penyembuhan luka pasca operasi (Nugroho, 2013). 

Dijelaskan Prof Eddy, untuk memperoleh crude albumin, dapat dilakukan 

dengan pengukusan ataupun ekstraktor vakum untuk memperoleh rendemen dan 

kualitas yang lebih baik. Selain untuk kesehatan, albumin ikan gabus dapat juga 
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digunakan untuk fortifikasi sebagai produk pangan kesehatan seperti ice cream, 

puding, bubur, fish nugget, bakso dan permen jelly (Prasetya, 2008). 

Menurut SNI 8074 (2014) syarat mutu ekstrak albumin ikan gabus dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Syarat Mutu Ekstrak Albumin Ikan Gabus 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1 Kimia 
- Kadar protein 
- Kadar albumin 
- Kadar air 
- Kadar lemak 
- Seng (Zn) 
- Besi (Fe) 
- Kalsium (Ca) 
- Logam Berat 

 Arsen (As) 

 Kadmium (Cd) 

 Timbal (Pb) 

 Merkuri (Hg) 

 
% 
% 
% 
% 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
min. 70 
min. 80 
maks. 8 
maks. 8 
min. 1 

min. 0,3 
min. 120 

 
maks. 1 

maks. 0,1 
maks. 0,4 
maks. 0,5 

2 Mikrobiologi 
- Escherichia coli  
- Salmonella 

 
APM/g 

per 25 g 

 
< 3 

negatif 

Sumber : SNI 8074 (2014) 

Faktor yang mempengaruhi kerusakan albumin adalah panas. Albumin  

merupakan  protein  yang  mudah  rusak  oleh  panas.  Oleh  karena  itu,  dalam  

proses pengeringannya  menggunakan  pengering  vakum.  Dalam  proses 

pengeringan serbuk albumin, suhu pengeringan merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan (Yuniarti et al., 2013). 

Albumin ikan gabus biasa dikonsumsi dalam bentuk ekstrak. Namun saat ini, 

albumin juga dibuat dalam bentuk serbuk dan sering dicampurkan dalam produk 

makanan untuk meningkatkan nilai fungsional produk pangan. Apabila albumin 

dijadikan serbuk dapat mengurangi bau amis yang biasa tidak disukai dari 

konsumen. 
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Berdasarkan  profil  asam  amino salah satu penelitian perlakuan  terbaik, 

dapat  dideteksi  pada serbuk  albumin  ikan gabus  terdapat  16  jenis  asam  amino.  

Hasil  analisis  asam  amino  serbuk  albumin  ikan  gabus  dapat dilihat pada Tabel 

4. 

Tabel 4. Hasil Analisis Asam Amino Serbuk Ikan Gabus 

No Jenis Asam Amino Kadar (%) 

1. L-Aspartic Acid 1,599 
2. L-Serine 1,065 
3. L-Glutamic Acid 2,498 
4. L-Glycine 5,437 
5. L-Histidine 0,337 
6. L-Arginine 1,623 
7. L-Threonine 0,581 
8. L-Alanine 1,818 
9. L-Proline 1,762 

10. L-Cystine 0,000 
11. L-Tyrosine 0,112 
12. L-Valine 0,666 
13. L-Metheonine 0,227 
14. L-Lysine 0,940 
15. L-Isoleusin 0,390 
16. L-Leucine 0,928 
17. L-Phenylalanine 0,636 

 Total 20,619 

  Sumber: Yuniarti et al. (2013) 

 

2.4 Pembuatan Serbuk Secara Umum 

Pembuatan serbuk yaitu suatu pengolahan bahan dengan cara pengeringan 

untuk menghilangkan air dari bahan pangan. Pengeringan dapat digunakan untuk 

menghilangkan cairan organik yang biasanya digunakan sebagai pelarut dari 

padatannya. Pada proses evaporasi, air dapat dihilangkan dalam jumlah yang 

banyak pada titik didihnya dan berupa uap. Sedangkan pada pengeringan, air 

dihilangkan juga sebagai uap oleh udara. Kandungan air pada produk kering 

tergantung pada jenis bahan pangan. Beberapa alat yang digunakan untuk metode 
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pengeringan antara lain adalah tray dryer, continous tunnel dryer, rotary dryer, spray 

dryer, dan freeze dryer (Moentanaria, 2004). 

Standar parameter fisika, kimia dan biologi dari serbuk menurut peraturan 

BPOM mengenai syarat mutu obat tradisional (2014) dapat dilihat pada Tabel 5.   

Tabel 5. Standar Parameter Fisika, Kimia dan Biologi dari Serbuk  

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan : 
Warna 
Bau 
Rasa 

 
skor 
skor 
skor 

 
normal 
normal 
normal 

2. Air, b/b % ≤ 10% 
 Cemaran logam berat : 

Timbal (Pb)  
Cadmium (Cd) 
Raksa (Hg) 
Arsen (As) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
≤ 10  
≤ 0,3 
≤ 0,5 
≤ 5 

3 Cemaran mikroba :  
Angka lempeng total  
Angka Kapang Khamir 
Eschericia coli 
Salmonella spp 
Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 

 
koloni/g 
koloni/g 
 

 
≤ 104 
≤ 103 
Negatif 
Negatif 
Negatif 
Negatif 

Sumber : Peraturan BPOM mengenai syarat mutu obat tradisional (2014) 

Serbuk merupakan campuran kering dari bahan obat ataupun zat kimia yang 

telah dihaluskan yang nantinya dapat digunakan dalam pemakaian secara oral atau 

untuk pemakaian luar. Pulvis merupakan serbuk yang tidak dapat terbagi, 

sedangkan pulveres merupakan serbuk yang masih dapat dibagi dalam bobot yang 

kurang lebih sama dengan bahan pengemas yang cocok untuk digunakan 

(Syamsuni, 2006). 

Pembuatan serbuk dapat dilakukan dengan teknologi tinggi yaitu dengan 

menggunakan metode seperti spray drying dan freeze drying, namun alat ini mahal 

dan tidak terjangkau untuk industri rumah tangga. Salah satu teknologi sederhana 
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yang dapat menggantikan adalah metode foam-mat drying. Untuk itu penelitian ini 

dilaksanakan berdasarkan kelebihan yang dapat diperoleh dari metode ini. 

Pembuatan serbuk merupakan salah satu cara untuk mempertahankan daya awet 

dari crude albumin tersebut dan mempermudah konsumen untuk mengkonsumsi 

sebab mengurangi bau amis yang ditimbulkan oleh crude albumin. 

 

2.5 Metode Foam-mat Drying 

Metode foam-mat drying adalah cara pengeringan bahan berbentuk cair yang 

sebelumnya dijadikan foam (busa) dengan cara menambahkan zat pembuih tween 

80 atau polysorbate 80 merupakan ester oleat dari sorbitol di mana tiap molekul 

anhidrida sorbitolnya berkopolimerisasi dengan 20 molekul etilenoksida. (Laverius, 

2011). Tween 80 berupa cairan kental berwarna kuning dengan dikocok kemudian 

diletakkan di atas loyang dan dikeringkan sampai larutan kering dengan 

menggunakan alat pengering oven. Proses selanjutnya adalah penepungan dengan 

menggunakan blender untuk menghasilkan bubuk dengan diameter partikel yang 

sama maka perlu dilakukan pengayakan. Foam-mat drying  berguna untuk 

memproduksi produk kering dari bahan cair yang peka terhadap panas atau 

mengandung kadar gula tinggi yang menyebabkan lengket bila dikeringkan dengan  

pengeringan lain. Bahan yang dikeringkan dengan metode ini mempunyai ciri khas 

yang mudah menyerap air dan mudah larut dalam air (Retno et al., 2006). 

Metode foam-mat drying merupakan metode pengeringan busa yang memiliki 

kelebihan daripada metode pengeringan lainnya. Metode foam-mat drying relatif 

sederhana dan prosesnya tidak mahal. Selain itu suhu yang digunakan relatif rendah 

sehingga warna, aroma dan komponen gizi produk dapat dipertahankan (Kamsiati, 

2006). 
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Banyak penelitian terdahulu memberikan informasi tentang pengeringan 

dengan metode foam-mat drying, sebab itu mendorong adanya penelitian baru yang 

lebih luas cakupannya dengan bahan yang disesuaikan dengan potensi tiap wilayah 

yang ada. Berdasarkan keunggulan foam-mat drying seperti ini disebutkan beberapa 

peneliti terdahulu bahwa foam-mat drying cocok untuk bahan yang memiliki 

kecenderungan tidak tahan panas, senyawa nutrisi dalam kandungannya sensitif, 

mudah terhidrolisis dan mudah rusak. Oleh karena itu metode foam-mat drying akan 

diterapkan untuk pengeringan crude albumin. Kekurangannya adalah bila 

dibandingkan dengan alat lain, spray drying lebih efektif (Asiah et al., 2012). 

 

2.6 Pemanfaatan Metode Foam-mat Drying 

Permasalahan yang dihadapi dalam susu kedelai adalah daya simpan yang 

rendah. Salah satu pengolahan yang dapat  memperpanjang  daya  simpan  adalah  

merubahnya  menjadi  susu  kedelai  bubuk  melalui  pengeringan. Pengeringan  

dilakukan  untuk  menghasilkan  produk  yang  dapat  disimpan  lebih  lama,  

mempertahankan  daya fisiologis  bahan  yang  dikeringkan,  mendapatkan  kualitas  

yang  lebih  baik,  dan  menghemat  biaya  pengangkutan. Bentuk bubuk memiliki 

kelebihan yaitu lebih awet, ringan dan volumenya lebih kecil sehingga dapat 

mempermudah dalam  pengemasan  dan  pengangkutan.  Pembuatan  susu  kedelai  

bubuk  menggunakan  metode  pengeringan  busa (foam-mat  drying)  merupakan  

salah  satu  inovasi  produk  yang  dapat  dikembangkan  pada  industri  kecil  dan 

menengah  di  Indonesia (Pratiwi dan Suharto, 2015). 

Pengeringan busa (foam-mat drying) merupakan cara pengeringan bahan 

berbentuk cair yang sebelumnya dijadikan busa terlebih dahulu dengan 

menambahkan zat pembusa. Zat pembusa yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah putih telur. Penggunaan putih telur sebagai pembusa dikarenakan harga 

yang terjangkau, mudah didapatkan dan bersifat alami. Penggunaan putih telur 

dengan mengetahui jumlah konsentrasi yang tepat, maka akan meningkatkan luas 

permukaan dan memberi struktur berpori pada bahan sehingga akan meningkatkan 

kecepatan pengeringan. Sejauh ini belum pernah diungkapkan bahwa konsentrasi 

bahan pengisi dan bahan pembusa dengan metode foam-mat drying berpengaruh 

terhadap karakteristik serbuk pewarna alami dari daun suji. Karakteristik yang baik 

akan sangat berpengaruh terhadap kualitas serbuk pewarna alami dari daun suji 

secara umum sehingga akan berpengaruh pula terhadap keputusan konsumen 

untuk menggunakan serbuk pewarna tersebut atau tidak (Anditasari et al., 2014). 

 

2.7 Maltodekstrin dan Kelebihannya 

Maltodekstrin  merupakan  produk  hidrolisis  pati  yang  mengandung  unit  

α-D-glukosa  yang sebagian besar terikat melalui ikatan 1,4 glikosidik dengan DE 

kurang dari 20.  Maltodekstrin merupakan campuran  dari  glukosa, maltosa,  

oligosakarida  dan  dekstrin. Maltodekstrin  biasanya  dideskripsikan  oleh DE  

(Dextrose  Equivalent). Maltodekstrin  dengan  DE  yang  rendah  bersifat  non-

higroskopis,  sedangkan maltodekstrin dengan DE  tinggi cenderung menyerap air. 

Maltodekstrin merupakan  larutan terkonsentrasi dari sakarida yang diperoleh dari 

hidrolisa pati dengan penambahan asam atau enzim. Kebanyakan produk ini ada 

dalam bentuk kering dan hampir tak berasa. Maltodekstrin sangat banyak 

aplikasinya seperti bahan pengental  sekaligus dapat dipakai  sebagai emulsifier. 

Kelebihan maltodekstrin adalah mudah  larut dalam air  dingin. Aplikasi  penggunaan  

maltodekstrin  contohnya  pada  minuman  susu  bubuk,  minuman  sereal berenergi  

dan minuman  prebiotik. Sifat-sifat  yang  dimiliki maltodekstrin antara  lain 
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mengalami  dispersi cepat, memiliki  sifat  daya  larut  yang  tinggi maupun 

membentuk  film, mementuk  sifat higroskopis  yang rendah,  mampu  membentuk  

body,  sifat  browning  yang  rendah, mampu  menghambat  kristaslisasi  dan 

memiliki daya ikat yang kuat (Srihari et al., 2010). 

Pada proses pembuatan serbuk diperlukan bahan pengisi. Bahan Pengisi 

yang sering digunakan pada pembuatan serbuk adalah maltodesktrin. Penambahan 

maltodekstrin bertujuan untuk melapisi komponen flavor, meningkatkan jumlah total 

padatan, memperbesar volume, mempercepat proses pengeringan, mencegah 

kerusakan bahan akibat panas serta meningkatkan daya kelarutan dan sifat 

organoleptik serbuk (Yuliawaty, 2015). 

 

2.8 Aplikasi Maltodekstrin Sebagai Filler 

Aplikasi maltodestrin sebagai filler pada produk puree salah satunya sebagai 

produk hidrolisis pati yang mengandung α-D-glukosa yang sebagian besar terikat 

melalui ikatan 1,4 glikosidik dengan DE kurang dari 20. Maltodekstrin memiliki 

kemampuan membentuk gel dan menyimpan air, sehingga digunakan pada industri 

makanan sebagai peningkat kualitas tekstur, pengental, gelasi, penyimpan air, serta 

pengganti lemak. Selain menambah rendeman, maltodekstrin memiliki keunggulan 

memerangkap komponen flavor dan menekan kehilangan senyawa volatil pada 

bahan (Pamungkas et al., 2015). 

Dekstrin dan maltodekstrin merupakan bahan pengisi yang harganya relatif 

murah, lebih komersil, mudah didapat, dan lebih sering digunakan dalam industri  

pangan dibandingkan dengan bahan pengisi lainnya. Filler yang digunakan 

merupakan  jenis hidrokoloid  yang  juga  berfungsi  sebagai  penyalut  lapis  tipis  
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senyawa  sensitif  saat pengeringan (Yana dan Kusnadi, 2015). Struktur 

maltodekstrin dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur Maltodekstrin (Google imagesb, 2015) 


