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Abstrak 

Produk abon ikan marlin varian rasa sapi berprotein tinggi merupakan salah satu produk 

yang dikembangkan oleh Universitas Sulawesi Barat melalui Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat. Pengembangan produk ini merupakan hasil kerjasama 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pedidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan 

Inovasi, Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT). Produk ini merupakan 

salah satu diversifikasi produk perikanan yang terbuat dari daging ikan segar yang telah 

diberi bumbu rempah pilihan, diolah dengan cara yang tepat sehingga menghasilkan 

produk yang berkualitas. Produk abon ini sangat potensial untuk dikembangkan karena 

sangat digemari oleh masyarakat. Keunggulan abon menggunakan ikan marlin adalah 

abon yang dihasilkan mempunyai bentuk yang lembut, rasa enak, bau khas dengan cita 

rasa spesifik. Abon ikan marlin produk CPPBT Universitas Sulawesi Barat merupakan 

salah satu diversifikasi produk perikanan yang terbuat dari ikan marlin segar dan 

campuran bumbu yang diolah dari rempah rempah tradisional pilihan. Inovasi yang kami 

kembangkan adalah produk abon ikan dengan menggunakan ikan marlin dengan varian 

rasa daging sapi. Rasa daging sapi sendiri berasal dari sum-sum tulang sapi yang direbus 

dan diambil kaldunya. Adapun teknologi proses produksi abon ikan marlin ini meliputi 

pencucian, penyiangan, pengukusan, pencampuran bumbu, penggorengan, pengepresan 

dan pengemasan. Keunggulan Produk Abon ikan marlin kami ini yaitu mempunyai 

bentuk yang lembut, warna yang menarik,  rasa yang enak, bau khas, dan mempunyai 

daya simpan yang relatif lama. Keunggulan yang lain adalah nilai gizi yang cukup baik 

yakni berdasarkan hasil uji prosimat produk ini memiliki kandungan protein  (37%), 

karbohidrat (22%) yang cukup tinggi, lemak (17%), kadar air 3%, dan mineral (5%) serta 

mengandung DHA dan Omega 3 yang bermanfaat sangat bermanfaat bagi kesehatan. Saat 

ini produk kami telah diproduksi pada skala rumah tangga pada outlet rumah produksi 

yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain itu guna menarik 

konsumen produk ini telah dikemas dengan aneka macam/bentuk kemasan dengan design 

menarik. Ke depan kami berharap dapat mengembangkan usaha ini dalam skala yang 

lebih besar guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap abon ikan. 
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