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Abstrak 

 

Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah 1) meningkatkan wawasan 

dan keterampilan warga yatim dan difabel panti asuhan Nurul Haq dalam 

pengembangan produk ikan dan 2) meningkatkan keterampilan berwirausaha 

warga yatim dan difabel panti asuhan Nurul Haq. 

Khalayak sasaran dalam kegiatan PPM ini adalah 30 orang warga yatim 

dan difabel Panti Asuhan Nurul Haq, dengan alamat Jl. Janti, Gg. Demak 88 

Gedongkuning, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Alat dan bahan untuk kegiatan 

pemberian materi berupa alat tulis, LCD proyektor, laptop, dan handout. Pelatihan  

praktek mengolah ikan menggunakan peralatan dapur dan bahan utama yaitu ikan, 

sedangkan bahan tambahan yang digunakan adalah bumbu dan rempah. Kemasan 

produk olahan ikan menggunakan plastik yang diberi label. Kegiatan pengabdian 

masyarakat di panti asuhan nurul Haq ini dilakukan dengan 2 metode utama, yaitu 

metode ceramah dan praktek dengan materi teori ikan dan kewirausahaan, 

pembuatan abon dan nugget ikan, pembuatan dendeng, pengemasan dan labelling, 

perhitungan harga jual, analisi usaha dan managemen pemasaran. 

Hasil yang didapat pada pelatihan ini adalah 1) 80% peserta pelatihan 

mengikuti dan dapat mempraktekkan hasil olahan ikan berupa nugget, abon dan 

dendeng ikan dengan hasil yang baik dan 2) Jiwa wirausaha untuk memproduksi 

dan memasarkan produk hasil olahan ikan peserta timbul  karena bahan baku 

berupa ikan lele sudah dibudidayakan oleh panti asuhan, dan sudah memiliki toko 

untuk pemasaran produk 

Kata kunci : olahan ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Analisis Situasi 

Berdasarkan hasil pengamatan, di daerah Bantul terdapat banyak panti 

asuhan yang sebagian besar terdapat di daerah pedesaan, salah satunya adalah 

panti asuhan Nurul Haq. Panti asuhan yang terletak di Gedongkuning, 

Banguntapan, Bantul ini memiliki anak asuh yatim dan difabel. 

Menurut panti asuhan tersebut, usaha mengubah kemiskinan dan 

keterbelakangan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk orang 

miskin (yatim) itu sendiri. Pihak yang lemah berkewajiban kerja keras dan 

cerdas agar dapat merubah kondisinya, adapun pihak yang memiliki keluasan 

dan kekayaan rizki dan ilmu, berkewajiban menunaikan zakat, infaq maupun 

sodakohnya atau menyampaikan ilmunya, agar dapat digunakan sebagai 

modal usaha bagi yang ekonomi lemah (yatim) tersebut. 

Sampai saat ini, daftar binaan panti asuhan nurul haq yang terdiri dari 

putra (mukimin) yang tinggal di panti sebanyak 32 orang, putri 35 orang, 

balita 22 orang, difabel 15 orang, dan binaan yang tidak tinggal di panti 

sebanyak 11 orang. Program kegiatan panti yang dilaksanakan meliputi 

bidang pendidikan, keagamaan dan ekonomi. Salah satu program yang 

bernaung dibidang pendidikan adalah menyelenggarakan pelatihan 

ketrampilan dan kecakapan kerja. 

Kabupaten Bantul mempunyai potensi daerah yang cukup besar 

kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) diantaranya adalah 

sektor pariwisata, dengan jenis wisata alam, budaya, dan industri kerajinan. 

Sektor ini masih sangat potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan 

PAD dan pendapatan masyarakat luas. Potensi wisata Kabupaten Bantul 

tersebut berupa wisata pantai, desa wisata serta sentra industri gerabah, kulit 

dan sebagainya. Dengan banyaknya obyek wisata yang ada di wilayah Bantul 



tersebut menyebabkan adanya peluang pasar yang dapat dimanfaatkan untuk 

memasarkan berbagai macam produk olahan ikan hasil pelatihan, seperti 

nugget ikan, abon ikan, sosis ikan. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas dan adanya 

dorongan yang mengarah pada kompetisi secara ekonomi sebagai tanggapan 

atas globalisasi maka perlu segera diwujudkan langkah-langkah nyata untuk 

memberi bekal kepada warga yatim dan difabel panti asuhan Nurul Haq agar 

berjiwa mandiri yang mempunyai naluri enterpreneurship secara individu dan 

semangat entrepreneurship secara kolektif, serta memperkaya kompetesi 

produksi yang dimiliki melalui kegiatan pemberdayaan warga yatim dan 

difabel panti asuhan nurul haq dengan pemanfaatan pengolahan ikan sebagai 

bekal kewirausahaan. Diharapkan warga panti asuhan Nurul Haq   Kabupaten 

Bantul mampu berperan serta sebagai manusia yang mandiri, kreatif dan 

inovatif serta berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan. 

2. Kajian Teori 

a. Ikan 

Ikan adalah semua bahan makanan yang berasal dari hewan yang 

hidup dalam air. Ikan yang diambil dari laut disebut ikan laut, ikan yang 

diambil dari air tawar seperti rawa, sungai, kolam, dan jenis-jenis 

perairan lain yang berada didaratan yang disebut ikan darat dan ikan 

tambak yang memang hidup dalam tambak (empang air payau). 

Berdasarkan tempat hidup dan sifat-sifatnya hasil perikanan dapat 

dikelompokkan menjadi 2 antara lain: 

1) Perairan laut dengan penagkapan atau dengan budidaya 

2) Perikanan darat atau hasil perikanan air tawar 

Berdasarkan data dari FAO, terdapat tujih macam sumber perikanan 

antara lain : 

1) Ikan darat atau diodanisus 

2) Ikan laut 

3) Crustacea, Molusca dan lain-lain avertebrata 

4) Anjing laut dan berbagai mamlia perairan 



5) Paus 

6) Berbagai binatang air (panyu, kura-kura dan sebagainya) 

7) Tanaman air (rumput laut, ganggang laut) 

Dilihat dari aspek gizi, ikan merupakan sumber protein hewani 

yang sangat potensial dengan kandungan sebesar 15%-24% yang 

tergantung jenis ikannya dan mempunyai daya cerna sebesar 95%. 

Ikan merupakan bahan pangan yang mudah sekali busuk. Tanpa 

penanganan yang baik dan segera setelah ikan ditangkap maka akan 

mengalami penurunan mutu yang drastis yang biasanya didahului dengan 

kekakuan kemudian terjadi proses dekomposisi menuju proses 

pembusukan. Untuk lebih meningkatkan nilai jual ikan dan daya 

simpannya, ikan dapat diolah menjadi berbagai macam hasil olahan ikan, 

seperti dendeng, sosis, abon dan nugget. 

Dendeng merupakan bentuk makanan semi basah yang biasanya 

terbuat dari daging atau ikan, berbentuk tipis dan lebar, diberi bumbu dan 

dikeringkan. Pada umumnya dendeng terbuat dari bahan hewani seperti 

daging atau ikan. Abon merupakan salah satu hasil awetan produk ikan 

yang melimpah. Pada umumnya abon memiliki komposisi gizi yang 

cukup baik dan dapat dikonsumsi sebagai makanan ringan atau sebagai 

lauk pauk. Abon sebagai salah satu bentuk produk olahan kering yang 

dikenal masyarakat luas karena harganya cukup terjangkau dan rasanya 

lezat. Sosis merupakan makanan  dengan rasa gurih.Proses pengolahan 

sosis juga sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Saat 

ini ukuran panjang sosis dan garis tengahnya sangat bervariasi. 

Nugget ikan merupakan hasil olahan ikan yang disajikan sebagai 

makanan ringan dan sebagai hidangan lauk pauk siap saji. Pengolahan 

ikan menjadi nugget mempunyai keuntungan lebih karena dalam nugget 

daging yang digunakan telah dipisahkan dari duri dan mempunyai 

penampilan yang menarik karena dapat dibentuk dengan bentuk yang 

bervariasi. 

b. Kewirausahaan 



Kewirausahaan berasal dari kata Wirausaha. Wirausaha berasal 

dari kata wira artinya berani, uatama, mulia. Usaha berarti kegiatan bisnis 

komersiil maupun non komersiil. Jadi kewirausahaan diartikan secara 

harfiah sebagai hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk 

melakukan kegiatan bisnis maupun non bisnis secara mandiri. 

Kompetensi kewirausahaan mensyaratkan tiga kompetensi dasar, yaitu : 

1) berjiwa wirausaha (bisnis) 

2) mampu me-manage, dan  

3) memiliki kemampuan  bidang yang diusahakan. 

 Jiwa wirausaha dapat dibentuk melalui proses pembudayaan 

yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Wirausahawan umumnya 

memiliki sifat yang sama, yaitu orang yang mempunyai tenaga, 

keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif, kemauan untuk 

menerima tanggung jawab pribadi dalam mewujudkan suatu peristiwa 

dengan cara yang mereka pilih, dan keinginan untuk berprestasi yang 

sangat tinggi, sikap optimis dan kepercayaan terhadap masa depan.  

Semangat, perilaku dan kemampuan wirausaha tentunya 

bervariasi satu sama lain dan alas dasar itu wirausaha dikelompokkan 

menjadi tiga tingkatan yaitu : wirausaha awal, wirausaha tangguh, 

wirausaha unggul. Wirausaha yang perilaku dan kemampiannya yang 

lebih menonjol dalam memobilisasi sumber daya dan dana, serta 

mentransformasikannya menjadi output dan memasarkannya secara 

efisien lazim disebut Administrative Entrepreneur. Sebaliknya wirausaha 

yaitu perilaku dan kemampuannya menonjol dalam kreatifitas, inovasi 

serta mengantisipasi dan menghadapi resiko lazim disebut Innovative 

Entrepreneur. 

3. Tujuan Kegiatan 

a. Meningkatkan wawasan dan keterampilan warga yatim dan difabel panti 

asuhan Nurul Haq dalam pengembangan produk ikan 

b. Meningkatkan keterampilan berwirausaha warga yatim dan difabel panti 

asuhan Nurul Haq  



4. Manfaat 

a. Meningkatkan keterampilan warga panti asuhan Nurul Haq dalam 

memproduksi produk olahan ikan. 

b. Meningkatkan jiwa kewirausahaan warga panti asuhan NurulHaq. 

c. Mengkaji yang terkait dengan pengembangan usaha makanan. 

d. Sebagai perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

B. Metode Pelaksanaan 

1. Sasaran 

Khalayak sasaran dalam kegiatan PPM ini adalah 40 orang warga 

yatim dan difabel Panti Asuhan Nurul Haq, dengan alamat Jl. Janti, Gg. 

Demak 88 Gedongkuning, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 

2. Alat dan bahan 

a. Kegiatan Pemberian materi 

1) Alat tulis 

2) LCD proyektor 

3) Laptop 

4) Handout 

b. Kegiatan Praktek 

1) Pembuatan dan pengemasan  abon ikan 

Nama alat Nama bahan 

Wajan, serok + sothil Ikan 

Sendok, garpu Bawang merah, bawang putih 

Pisau Rempah-rempah 

Talenan Gula 

Baskom Garam 

Sealer  Minyak goreng 

Kompor  Kertas minyak 

 Plastik dan label 

 

 



 

 

 

2) Pembuatan dan pengemasan nugget ikan 

Nama alat Nama bahan 

Piring/baki datar Ikan 

Sendok, garpu Bawang merah, bawang putih 

Pisau Rempah-rempah 

Talenan Tepung terigu 

Baskom Garam 

Sealer  Tepung panir 

 Kertas minyak 

 Plastik dan label 

 

3) Pembuatan dan pengemasan dendeng ikan 

Nama alat Nama bahan 

Piring/baki datar Ikan 

Sendok, garpu Bawang merah, bawang putih 

Pisau Rempah-rempah 

Talenan Gula jawa 

Baskom Garam 

Sealer  Plastik dan label 

 

3. Metode pelaksanaan 

Kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan nurul Haq ini 

dilakukan dengan 2 metode utama, yaitu metode ceramah dan praktek.  

a. Ceramah 

Metode ceramah digunakan untuk kegiatan pengenalan bahan ikan yang 

akan diolah dan memberikan toeri berwirausaha serta pemberian 

motivasi. Dengan metode ini diharapkan peserta dapat meningkatkan 



motivasi dan apresiasi berwirausaha dengan pemanfaatan produk ikan 

sehingga menjadi produk yang lebih menarik dengan harga jual yang 

tinggi. 

b. Praktek pembuatan produk makanan dari bahan ikan. 

Peserta diminta melaksanakan praktek pembuatan produk makanan dari 

bahan ikan secara kelompok dengan pembimbingan, mulai dari     

perencanaan produksi, pemilihan bahan baku, pengenalan alat produksi, 

proses pengolahan,   cara mengemas. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan selama 5 kali 

pertemuan dengan jadwal sebagai berikut : 

No Hari/tanggal Agenda 

1. 23 uni 2012 Pembukaan, Pemberian materi teori ikan dan 

kewirausahaan 

2. 30 Juni 2012 Pelatihan pembuatan abon dan nugget ikan 

3. 7 juli 2012 Pelatihan pembuatan dendeng, pengemasan dan 

labelling 

4. 14 Juli 2012 Materi Perhitungan harga jual 

5. 18 uli 2012 Pemberian materi analisi usaha, managemen 

pemasaran, evaluasi, Penutupan kegiatan 

 

Kegiatan  pengabdian masyarakat yang telah dilakukan secara keseluruhan 

mendapatkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari : 

a. 80%  peserta pelatihan dapat mengikuti dan mempraktekkan hasil olahan 

ikan (nugget, abon, dendeng).  

b. Peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan, hal ini 

dapat dilihat dari daftar kehadiran peserta. 



c. Hasil praktek tidak mengalami kegagalan, Pembuatan nugget, dendeng, 

dan abon dari bahan dasar ikan semuanya berhasil baik tidak ada yang 

gagal. 

d. Peserta berminat untuk mengembangkan produk karena lingkungan 

mendukung. karena sadah bahan baku yaitu budi daya ikan lele, dan 

sudah memiliki toko untuk pemasaran produk. 

Dalam suatu pelaksanaan kegiatan, hambatan merupakan salah satu 

hal yang sering ditemukan. Dalam kegiatan pengabdian ini, hambatan yang 

timbul antara lain : 

a. Dari rencana sasaran (peserta) 40, namun dalam pelaksanaan kegiatan 

jumlah peserta 30, karena sebagian peserta sedang mengikuti  pelatihan 

kewirausahaan di Pundong yang tidak memungkinkan mengikuti  

kegiatan PPM. 

b. Pihak Panti Asuhan  belum mempunyai alat pengepres Abon  buatan 

yang berfungsi mengurangi minyak dari hasil penggorengan sehingga 

hanya mengandalkan kain kasa tipis. Hal ini dapat mempengaruhi mutu 

produk olahan ikan. 

c. Peserta pelatihan belum memiliki sasaran konsumen. Saran dari Tim 

Pengabdi adalah promosi di kantin sekolah, pasar, rumah makan, kios 

penjual makanan oleh-oleh, dan usaha jasa boga lainnya. 

d. Proses pengeringan dendeng masih menggunakan sinar matahari, belum 

menggunakan alat pengering buatan sehingga mempengaruhi mutu hasil 

olah dendeng ikan. 

 

2. Pembahasan 

Kegiatan pelatihan pertama kali dilaksanakan pada tangga 24 Juni 

2012 setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dengan pengurus Panti 

Asuhan Nurul Haq. Sebelum pelatihan dimulai, kegiatan dibuka oleh ketua 

tim pengabdi dan sambutan dari pimpinan panti asuhan. Acara kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian teori tentang ikan dan kewirausahaan. 



Pertemuan kedua dalam pelatihan ini dilaksanakan dalam bentuk 

praktek. Warga panti asuhan diajarkan cara membuat abon dan nuget ikan. 

Dari hasil pengamatan, tampak bahwa para peserta penasaran dan antusias 

dalam mengikuti setiap tahap pemrosesan ikan menjadi abon dan nuget. 

Pelatihan pembuatan dendeng dilakukan secara praktek pada hari ke 

3, disertai cara pengemasan dan pelabelan yang baik. Dalam sesi tanya jawab, 

waktu yang disediakan sampai tidak cukup akibat banyaknya peserta yang 

bertanya. 

Setelah peserta dapat membuat produk, melakukan pengemasan dan 

labelling, maka diberikan materi menentukan harga jual secara sederhana, 

kemudian pada pertemuan terakhir, sebelum penutupan, peserta diberi materi 

analisis usaha, management pemasaran dan evaluasi kegiatan. 

Kegiatan  pengabdian masyarakat ini berlangsung dengan lancar. Dari 

undangan yang telah dibuat, hampir setiap pelatihan, semua peserta dapat 

hadir tepat pada waktunya. Walaupun menggunakan peralatan yang seadanya 

yang tersedia di panti asuhan, 80%  peserta pelatihan dapat mengikuti dan 

mempraktekkan hasil olahan ikan (nugget, abon, dendeng).  

Melihat hasil praktek yang  tidak mengalami kegagalan menunjukkan 

bahwa produk ini mudah dibuat dan langkah-langkah proses pembuatan 

produk telah dimengerti oleh peserta. Selain itu, beberapa peserta merupakan 

siswa SMK jurusan Boga, sehingga mereka cepat tanggap dan dapat 

membantu temannya yang lain yang belum tanggap. 

Minat peserta untuk mengembangkan olahan produk ikan sangat 

tinggi, hal ini dapat dilihat setelah pelatihan praktek selesai, saat pengemasan 

dan pelabelan serta menghitung harga jual, banyak siswa yang bertanya 

bagaimana cara merintis usaha, bagaimana cara mendaftarkan produk ke 

dinas kesehatan, dan bagaimana cara mengetahui masa awet produk. Minat 

berwirausaha tersebut juga didukung oleh pengasuh panti yang menghimbau 

agar hasil pelatihan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, terlebih lagi 

panti asuhan Nurul Haq sudah memiliki toko sendiri, dan memiliki kolam 

ikan lele. 



 

 

 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. 80% peserta pelatihan mengikuti dan dapat mempraktekkan hasil olahan 

ikan berupa nugget, abon dan dendeng ikan dengan hasil yang baik 

b. Jiwa wirausaha untuk memproduksi dan memasarkan produk hasil 

olahan ikan peserta timbul  karena bahan baku berupa ikan lele sudah 

dibudidayakan oleh panti asuhan, dan sudah memiliki toko untuk 

pemasaran produk 

 

2. Saran 

Saran-saran yang ada adalah : 

a. Sebelum kegiatan pelatihan dimulai, koordinasikan dengan pengasuh 

pondok pesantren/pihak yang berwenang sehingga warga yang akan 

diberi pelatihan dapat hadir semua dan tidak berhalangan dengan kegiatan 

lain 

b. Produk-produk yang dilatihkan kepada peserta endaknya produk yang 

mudah dibuat, bahan mudah didapat, peralatan yang dibutuhkan tersedia 

dan memiliki prospek pasar yang baik. 
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