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KATA PENGANTAR
Seminar Nasional ini merupakan salah satu rangkaian acara Conference and
International Workshop on Nutrition, Food Safety and Halal Products yang diselenggarakan
dalam rangka Dies Natalis Universitas Sebelas Maret ke-38
ke-38. Seminar ini diselenggarakan oleh
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNS didukung oleh Lembaga Pengkajian
Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan PT Berca
Niaga Medika (BNM). Pada seminar ini dihadirkan KEYNOTE SPEECH dari KEMENKO
Regulasi Nasional Di Bidang Nutrisi, Kehalalan Dan
PEREKONOMIAN dengan tema “Regulasi
Keamanan Pangan
Pangan””
Presentasi makalah seminar ini terdiri atas presentasi makalah undangan (5 pemakalah),
presentasi makalah oral (38 pemakalah) dan presentasi poster (16 poster) dari para peneliti yang
berasal dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas
Jenderal Soedirman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Padjadjaran
Bandung, Universitas Jenderal Achmad Yani Bandung, Universitas Jember, Universitas Mercu
Buana Yogyakarta, Universitas Semarang, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi “ Yayasan Pharmasi” Semarang,
Universitas Mataram, Universitas Udayana Bali, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan,
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Institut
Teknologi Bandung (ITB) Bandung, Universitas Setia Budi Surakarta, Universitas Diponegoro
Semarang, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Rumah Sakit Hasan Bosorie Ternate, serta
mahasiswa baik tingkat sarjana maupun pascasarjana.

Surakarta, Mei 2014
Editors
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SAMBUTAN KETUA PANITIA

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Syukur alhamdullilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti
Conference and International Workshop on Nutrition, Food Safety and Halal Products yang
diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Universitas Sebelas Maret ke-38. Kegiatan ini
diharapkan dapat meningkatkan kerjasama diantara perguruan tinggi, lembaga penelitian dan
industri, sebagai sarana bertukar informasi dan menyebarluaskan hasil penelitian/pemikiran dan
dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah IPTEK khususnya terhadap masalah
pangan. Dengan dipublikasikannya semua artikel dalam Proseding Seminar maka masyarakat
luas berkesempatan untuk melakukan penelaahan/penelitian lebih lanjut atau mengaplikasinya
dalam kehidupan praktis.
Kami mengucapkan selamat datang dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para
narasumber yang bersedia menjadi pembicara dalam seminar ini. Terimakasih kami sampaikan
juga kepada seluruh pemakalah dan peserta seminar yang telah hadir. Demikian juga kepada para
sponsor yang telah membantu pelaksanaan kegiatan seminar ini.
Akhir kata, selaku Panitia memohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam
pelaksanaannya. Selamat melaksanakan seminar dan semoga memperoleh banyak manfaat dan
memberikan penyegaran keilmuan sekarang dan dimasa yang akan datang.
Wassalammualaikum Wr. Wb.

Surakarta, April 2014
Ketua Panitia,

Venty Suryanti, M.Phil., PhD.
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SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Assalamualaikum Wr. Wb.,
Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi UNS dalam rangkaian Dies Natalis UNS
ke-38, FMIPA dapat mengadakan Conference and International Workshop on Nutrition, Food
Safety and Halal Products. Momentum ini menjadi penting bagi UNS sebagai perguruan tinggi
yang menjadi salah satu pusat rujukan akademis yang juga memilki tanggung jawab besar untuk
menjawab tantangan bangsa. UNS sejak tahun 2011 telah mencanangkan dan menerapkan secara
konsisten 10% dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk dana penelitian.
Menurut arahan dari Dirjen Pendidikan Tinggi, penelitian perguruan tinggi harus mempunyai
ouput dan outcome yang jelas. Output-nya diarahkan agar hasil riset dapat diterbitkan di jurnal
nasional dan internasional terakreditasi. Saat ini para peneliti UNS tengah bersemangat untuk
mempublikasikan risetnya di berbagai publikasi ilmiah bertaraf internasional.
Apakah benar bahwa riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi benar-benar dapat
menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat? Pertanyaan ini menjadi penting,
manakala masih banyak penelitian yang hanya berhenti sebagai laporan saja atau semata-mata
hanya memenuhi “kepuasan intelektual” (intelektual exercises). Berkaitan dengan itu, seminar
ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Kajian Produk Pangan
terhadap Keamanan atau dengan istilah lain Halalan Toyyiban, yaitu bagi produk yang Halal
otomatis akan aman. Beberapa instrumen yang dimiliki UNS bisa disumbangkan manfaatnya
bagi kepentingan bersama dan masyarakat, bahkan jika mungkin kami harapkan UNS mampu
membuat suatu wadah berupa Halal Center. Seminar ini mudah-mudahan bisa mengawali
kerjasama UNS dengan berbagai pihak untuk menyumbangkan keilmuan kita untuk kepentingan
masyarakat.
Akhirnya mudah-mudahan seminar ini dapat berlangsung lancar dan sukses serta
hasil-hasilnya dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga Allah
Tuhan yang Maha Esa mengabulkannya, amien.
Wassalamu’alaikum wr wb.

Rektor,
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
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Surakarta
Surakarta,, 26 April 2014
Assalaamu
Assalaamu’’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh;
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati:
• Rektor Universitas Sebelas Maret
• Para Guru Besar dan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret
• Peserta Workshop /seminar yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan
Nya kepada kita semua, seraya memohon agar kita selalu mendapat
rahmat dan hidayah-Nya
Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama pada
petunjuk-Nya,
acara Workshop dan Seminar Nutrisi, Keamanan Pangan dan Produk Halal Dalam rangka
Dies Natalis ke-38 Universitas Sebelas Maret. Topik bahasan yang diminta oleh Panitia
yaitu: “Regulasi Nasional Di Bidang Nutrisi, Kehalalan Dan Keamanan Pangan
Pangan’’.
Acara ini memiliki makna penting sebagai forum edukasi, sosialisasi, pertukaran informasi
dan gagasan serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan
Keamanan Pangan yang memiliki peran strategis karena
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asasi masyarakat di negeri ini,

yang perlu mendapat perhatian dan

perlindungan dari negara.

Hal ini disadari bahwa penanganan pangan kini dan kedepan oleh berbagai negara di dunia
termasuk Indonesia semakin kompleks dan luas yang dibarengi berbagai tantangan yang
dihadapi

seperti isu global baik perubahan iklim maupun perdagangan.

kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan

Untuk itu pada

penghargaan kepada seluruh Civitas

Akademika Universitas Sebelas Maret atas partisipasinya untuk menyelengarakan acara ini.
Hadirin yang saya hormati
Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas daratan 1,9
juta km2 dan luas laut 5,8 juta km2, yang terbentang pulau-pulau sebanyak 17.504 buah dan
panjang pantai mencapai 95.181 km (World Resources Institute, 1998). Yang memiliki sumber
daya alam dan jumlah penduduk sekitar 248,8 juta jiwa (nomor 4 terbesar didunia), dengan
posisi geo-ekonomi sangat strategis (di jantung lalu lintas ekonomi dan perdagangan global),
sejak awal keberadaannya atas berkat dan rahmat

Allah SWT agar menjadi bangsa besar yang

maju, adil-makmur, dan berdaulat.
Sumber daya alam yang ada di daratan maupun di lautan merupakan nikmat Allah SWT
yang diwarisi sebagai amanah untuk dapat dikelola secara berkelanjutan, mengingat sumber daya
ada yang dapat pulih (renewable resources) dan sumber daya yang tidak dapat pulih (non

renewable resources). Sumber daya hayati termasuk renewable resources dengan aneka ragam
bahan pangan yang mengandung nutrisi yang tinggi dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan
untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi
nasional, penyerapan tenaga kerja serta penurunan tingkat kemiskinan.
Pangan berasal dari sumber daya hayati meliputi produk pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. baik yang diolah maupun tidak diolah yang
diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan
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pangan, dalam pengelolaannya hendaknya dapat memenuhi persyaratan dari nutrisi atau gizi,
kehalalan dan keamanan pangan.
Nutrisi atau gizi mengandung pengertian yaitu zat atau senyawa yang terdapat dalam
pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen
lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau
dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan termasuk
pangan segar, bahan tambahan pangan, bahan bantu atau penolong lainnya termasuk bahan
pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang
pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (PP No.69 Tahun 1999
tentang Lebel dan Iklan Pangan).
Keamanan pangan mengandung pengertian kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (UU No.18
tahun 2012 tentang Pangan).
Hadirin yang berbahagia
Kecenderungan masyarakat dunia saat ini dan dimasa mendatang semakin sibuk dengan
aktivitas kehidupan kesehariannya dalam persaingan global, sehingga tuntutan hidup sehat
menjadi hal yang mutlak dan seiring dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
(Human Developmen Index) di berbagai negara, maka tuntutan konsumen terhadap bahan
pangan sebagai makanan dan minuman yang dikonsumsi semakin selektif, harus memenuhi
persyaratan sanitasi, higienis, bermutu, bergizi dan halal.

ISBN: 978-602-18580-2-8

xv

Sejalan dengan itu antisipasi terhadap tuntutan masyarakat konsumen dunia tentang
pentingnya pangan yang aman

telah dituangkan dalam FAO/WHO International Conference on

Nutrition (Deklarasi Roma) tahun 1992, perlu makanan yang cukup, bergizi
bergizi, dan aman adalah
hak setiap manusia, sehingga pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya pangan yang aman.
Atas dasar deklarasi tersebut,

disusun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan

yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang pengaturan
antara lain pada Pasal 63, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 serta pasal 95 yaitu:
1. Pemerintah menetapkan kebijakan dibidang Gizi untuk perbaikan status Gizi masyarakat.
2. Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu,
bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan
Pangan disetiap rantai pangan secara terpadu.
4. Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
5. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
6. Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:(a)Sanitasi Pangan;(b)Pengaturan
terhadap bahan tambahan pangan;(c).Pengaturan terhadap pangan produk Rekayasa
Genetik;(d)Pengaturan

terhadap

Iradiasi

Pangan;(e)Penetapan

standar

Kemasan

Pangan;(f)Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu pangan; dan Jaminan produk
halal bagi

yang dipersyaratkan.

7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem
jaminan produk halal bagi yang dipesyaratkan.
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Tindak lanjut pelaksanaan pengaturan terkait Gizi, Kehalalan dan Keamanan Pangan
dalam Undang-Undang yang saya kemukan di atas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah
antara lain:
1.

PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan peraturan turunannya.

2.

PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan peraturan
turunannya.

Disamping itu perlu saya informasikan bahwa kedua PP tersebut di atas masih mengacu pada UU
No. 7 Tahun 1996, yang telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2012, untuk itu saat ini sedang
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintan (PP) tersebut dan Penambahan Peraturan
Presiden tentang Kelembagaan Pangan Pangan yaitu:
1.

RPP tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

2.

RPP tentang Keamanan Pangan, Label dan Iklan Pangan.

Saudara dan hadirin yang saya hormati,
Terkait dengan fortifikasi/ peningkatan pangan dapat disampaikan bahwa hingga saat ini
telah ada tiga kmoditas yang diwajibkan untuk difortifikasi guna meningkatkan status gizi yaitu:
Garam difortifikasi dengan iodium untuk menanggulangi Gangguan Akibat Kekurangan Iodium
(GAKI), Terigu dengan zat besi, zinc, asam folat dan beberapa vitamin untuk menanggulangi
Anemia Gizi Besi (ABG) serta minyak goreng sawit untuk menangggulangi kekurangan vitamin
A. Selain itu saat ini Bappenas sedang melakukan kajian untuk memfortifikasi Raskin dengan zat
besi.
Implementasi peraturan tersebut secara teknis, diikuti dengan pembinaan dan penerapan
Standar Nasional Indoesia (SNI), pengujian dan pengawasan mutu serta sertifikasi produk
pangan

yang diterbitkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pertanian,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, serta BPOM sesuai lingkup
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tugasnya. Sedangkan Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indoensia (MUI).
Sertifikat tersebut merupakan persyaratan sekaligus jamin terhadap sanitasi, higeine, mutu, gizi,
halal dan jaminan pangan bagi produk pangan yang diedarkan pada pasar dalam negeri maupun
ekspor. Oleh karena dalam implementasinya diharapkan saling bersinergi dan terpadu antara K/L
dan stakeholders termasuk Perguruan Tinggi dan

Para Pakar/Ahli Gizi baik dalam pembinaan

maupun pengawasannya guna mencapai tujuan yaitu pangan yang aman, halal dan bergizi untuk
dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya semangat perubahan UU Pangan dimaksud diharapkan
semakin mantapnya penanganan keamanan pangan melalui

sinkronisasi dan harmonisasi oleh

Badan/Kelembagaan Pangan yang baru nanti sesuai amanat UU Pangan No. 18 Tahun 2012.
Untuk itu melalui workshop/seminar ini diharapkan dapat digali berbagai gagasan dan pemikiran
untuk penyempurnaan berbagai kebijakan dibidang Keamanan Pangan ini.
Hadirin yang saya hormati
Diakhir sambutan ini perlu saya sampaikan beberapa untuk menjadi perhatian antara lain:
1.

Untuk kesiapan dalam penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic

Community) tahun 2015, maka daya saing produk pangan menjadi mutlak, yang didukung
diantaranya

jaminan mutu, gizi, halal dan kemanan pangan sehingga

konsumen merasa

aman mengkonsumsi produk pangan yang beredar di pasar dalam negeri maupun global.
2.

Kehalalan produk pangan yang dikonsumsi akan memberikan rasa aman, nyaman dan
ketenangan batin bagi masyarakat, karena disadari kita termasuk masyarakat religius,
sehingga makanan yang dikonsumsi tidak sekedar mengandung nilai gizi, namun kejelasan
halal dari perolehan, proses

bahan baku dan bahan penolong hingga menjadi produk siap

saji.
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3. Kepada Perguran Tinggi dan Para Pakar, Cendikiawan hendaknya mengambil peran aktif
dalam pengembangan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan keamanan
pangan,bergizi dan halal.

Demikian, yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatianya, semoga Tuhan
Yang maha Kuasa meridhoi kita semua.

Wassalaamu
Wassalaamu’’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua

Jakarta, 26 April 2014
A/n.
A/n.Menko Bidang Perekonomian
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
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ABSTRACT
Food safety is food that does not cause harm to the consumers when it is prepared and/or
eaten according to its intended use. In order to assure the food is safe the food producers should
take necessary steps to comply with Good Manufacturing Practice (GMP) and Good Hygiene
Practice (GHP). Food can be contaminant by chemical hazard, physical hazard and biological
hazard. Chemical can be very harmful if they are spit on near food, mistaken for or drink,
quality issues or product failures, such as presence of toxic substances, flavors/colors additive,
contamination and packing failures such as packaging deterioration, contamination or seal
failure or contamination. Analytical laboratory approaches need to be done to know chemically
additive substance may contain in the food products. Food additive analysis was done using
analytical method include spectroscopy analysis, chromatography as well as physical and
biological technique. Combination of spectroscopy and chromatography equipment can
elucidate the structure of food additive compounds clearly. Optimization is necessary in this
case by means of the selection methods, and the selection of appropriate mobile phase in
separation process.
Developments subsequent analysis of foodstuffs requires biology and
physics laboratory, respectively. Analysis based on the reaction between antigens and antibodies
by ELISA analysis help determine the specific content of the protein in pigs that are able to
detect contaminant content of pork in processed foods. If we are concerned with the analysis of
halal products, the analytical methods in university laboratory must be improved. For example,
that difference in meat beef, lamb and pork can be reviewed on the content of fatty acids.
Keyword
Keywordss : Food safety, food additive, halal products
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Introduction
Safe food is food that does not cause harm to the consumers when it is prepared and/or
eaten according to its intended use. In order to assure the food is safe the food producers should
take necessary steps to comply with Good Manufacturing Practice (GMP) and Good Hygiene
Practice (GHP). Good Manufacturing Practice is where the producers apply the combination of
manufacturing and quality control procedures to ensure the products are consistently
manufacture d

to the specifications.

For food safety, we need to avoid preparing food when

or feeling unwell, keep raw meat, poultry and seafood separation from cooked food and food to
be eaten raw, protect food in the refrigerator, use clean equipment, plate or containers to prevent
contamination of cooked food, use clean equipment, rather than hand to pick up food and always
wash fruit and vegetables to be eaten raw under running water. Whereas, food hygiene is
important to be applied by food producers in order to provide foods that are safe and suitable for
consumption. They also need to ensure that consumers are provided with clear and easily
understood information - by way of labeling or other appropriate means - on storage, handling
and preparation of the food. This will prevent food from contamination from food borne
pathogens. Food hygiene practice should apply throughout the food supply chain from primary
production through to final stage for consumption; setting out the key hygienic controls and
conditions at each stage of production. Consumers on the other hand should recognize their role
by following relevant instructions and applying appropriate food hygiene measures.
Food can be contaminat by chemical hazard, physical hazard and biological hazard.
Keep cold food cold and hot food hot is a way to keep food retended by microbial. Illness from
costuming food that contains a harmful substance, harm microorganisms or their toxins.
Chemicals in the home include those used: to clean kitchen surfaces and equipment as pesticides.
Chemical can be very harmful if they are spit on near food, mistaken for or drink, quality issues
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or product failures, such as presence of toxic substances, flavors/colors additive, contamination
and packing failures such as packaging deterioration, contamination or seal failure or
contamination. Analytical laboratory approaches need to be done in this case.
Analytical laboratory approaches to food safety and halal products
Analytical laboratory approaches need to be done to know chemically additive
substance may contain in the food products. Food additives are substances added to food during
processing or storage for a variety of purposes. They include enrichment agents for increased
nutrient level, coloring agents for enhanced appearance, taste agents for better taste, and
preservative agents for improved storage stability.
Food additive analysis was done using analytical method include spectroscopy analysis,
chromatography as well as physical and biological technique. High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) in conjunction with COSMOSIL ODS and specialty columns offer
improved separation for a large variety of food additives. Enrichment agents can be divided into
three groups; vitamins, minerals and amino acids. It is difficult to separate amino acids by a C18
column Coloring agents can be divided into two groups; synthetic and natural coloring agents.
Most of them can be separated by C18 columns due to their high hydrophobicity. Coloring
agents can be divided into two groups; synthetic and natural coloring agents. Most of them can
be separated by C18 columns due to their high hydrophobicity. Taste agents for sweetness,
sourness, saltiness, bitterness or savoriness can be separated by C18 columns.
Epoxy application by cross sectional study and film thickness can be investigated by
microscopy.

It used modulated differential scanning calorimetric to investigate inadequate

epoxy curing and then used GC/MS for solvent extraction, Fourier transform infrared (FTIR)
spectroscopy and surface analysis with energy dispersive X-ray analysis to inspect possible
contamination. Sulfur detection on the control metal surface and the suspect metal surface was
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calculated using Energy dispersive X-Ray (EDX) or X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF).
Food additives are substances added to food as preservatives, antioxidants, emulsifiers, etc.
Recent increase in consumption of processed foods has introduced more additives. Securing food
safety demands determination of these additives. Table below list the result of method for test
selected product analyte content in variety food production.
Product analyte
Diatery supplement
Theobroma cocoa (theobromine, theofiline, coffein)
Anthocyanin
Garlic (allicin)
Gingseng
Green tea Chatechin
Isoflavon (gycitein, Glicitin)
Marine lipid
Omega-3 fatty acid
PABA (paraamino benzoic acid)
Polyphenol total polyphenol
Rose hips (ascorbic acid)
Royal Jelly 10-HAD ( 10-hydroxy-decanoic acid)
Colour

E 102, E 110, E 124, E 127 and E 133)
Sweeterners
acesulfame-K, aspartame, saccharin, cyclamate
Preservative
Sorbic acid, benzoic acid
Sulphite, nitrite, nitrate
Metal content (Al, Fe, Cd, Pb, Cu, Ni)
Alfatoxin
Gelatin
Fatty acid
TAG

Testing method
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
GC
GC
HPLC, LCMS
Vis Spectroscopy
HPLC
HPLC
Colunm Chromatography
HPLC, spectroscopy
HPLC, GC MS, Specroscopy
Spectroscopy-colorimetry, HPLC
AAS, Vis Spectroscopy, ICP
HPLC
HPLC
HPLC, IR spectroscopy
HPLC – LCMS

Identification and separation of food additives sometime need complicated preparation
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based on food additive content. Dietary supplement sweeteners and preservative can found in the
one sample. Chromatograms from the analysis of the standard solution show the characteristic Rf
(min) of the standard solution of food additive. Analysis of food additives with UV-Vis
spectrophotometer can be done either by qualitative and quantitative methods. This method is
based on the absorption of organic compounds specific food additives. Quantitative analysis can
be done by comparing the absorbance of the analyte with a standard solution whose
concentration is obvious. However, this method can not distinguish organic structure is clearly
similar, as is the case in mass spectroscopy. Combination of spectroscopy and chromatography
equipment can elucidate the structure of food additive compounds clearly. Developments
subsequent analysis of foodstuffs requires proof biology and physics laboratory.
Naturally Occuring Chemicals hazard, e.g. aflatoxin, have unique mass spectra from
LCMS, or UPLC MS/MS allow positive identification of structurally similar alfatoxins (Fig.1
and Fig.2 result )

Figure 3. Total ion chromatogram of a mixture of aflatoxins
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Figure 4. Mass Spectra of similary structure of Alfatoxin
(Basic LCMS, Agilent Technologies, 2001)
Adulteration with vegetable fats and oils can be detected by several thin layer
chromatographic techniques while animal body fat adulteration is more difficult to detect
(Lambelet, 1983). In some countries, food manufacturers choose to blend vegetable oil with lard
to reduce production cost because lard is the cheapest fat currently and commonly available for
the food industries. Lard or industrially modified lard could be effectively blended with other
vegetable oils to produce shortenings, margarines and other speciality food oils (Marikkar, Lai,
Ghazali, & Che Man, 2002). Pork and lard in food are serious matters in view of religious
concerns, biological complication and health risks associated with daily intake (Rashood,
Abdel-Moety, Rauf, Abou Shaaban, & Al- Khamis, 1996). From a religious point of view, Islam,
Judaism and Hinduism prohibit their followers from consuming any foods containing porcine
ingredients (Al-Qaradawi, 1995). If we are concerned with the analysis of halal products, the
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analytical methods must be improved. For example, that difference in meat beef, lamb and pork
can be reviewed on the content of fatty acids. Pork contains 18:2 n-6 linoleic highest (ie 14.2%,
whereas 2.4% on beef and lamb 2.7%). This is a good example for distinguishing reference of
some kind of meat on the market. FTIR spectroscopy, combined with ATR and PLS regression,
can be used to determine the lard content when blended with cocoa butter (Che Man, et al.,
2005). Lard, one of the pig derivatives, lis deliberately added into the food products to reduce the
production cost (Che Man and Sadzili, 2010). From the religious point of view, the presence of
lard in any food products is not allowed. Lard can be differentiated based on its TAG
composition in which the level of palmitooleoolein (POO), palmitooleostearin (POS), and
palmitoolepalmitin (POP) were predominantly present compared with other TAGs. In lard, these
TAGs composed for 21.55 ± 0.08, 14.08 ± 0.04, and 5.10 ± 0.04%, respectively (Rohman et al.,
2012).
Gelatin is one of the most widely used food ingredients. Its applications in food industries
are very broad including enhancing the elasticity, consistency and stability of food products.
Gelatin is also used as a stabilizer, particularly in dairy products (Gimenez, Gormez-Guillen and
Montero, 2005) and as a fat substitute that can be used to reduce the energy content of food
without negative effects on the taste (Riaz and Chaudry, 2004). Most commercial gelatin is
currently sourced from beef bone, hide, pigskin and, more recently, pig bone. It was reported that
41% of the gelatin produced in the world is sourced from pig skin, 28.5% from bovine hides and
29.5% from bovine bones (Hayatudin, 2005). The amino acids compositions of the gelatins were
determined on a amino acid auto analyser high performance liquid chromatography equipped
with the amino acid analyzing software.

Analysis based on the reaction between antigens and

antibodies by ELISA analysis help determine the specific content of the protein in pigs that are
able to detect contaminant content of pork in processed foods. ELISA is a technique that uses
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antibodies to isolate a compound of interest, then combined with radioactivity or enzyme-based
colour changes (Enzyme-linked immunosorbant assay- ELISA) to measure amount of compound
in the sample.
In order to determine any potential risk from food additives ingestion, accurate analytical
information and consumption data are required. Unfortunately, there are relatively few sources of
published analytical information concerning the determination of the content levels of these food
additives in foodstuff products consumed in Indonesia. Criteria for selecting an analytical
technique precision are including accuracy reproducibility, simplicity, cost, speed, sensitivity,
specificity, safety, destructive/ non-destructive, on-line/off-line, and official approval.
Conclusion
Analytical laboratory approaches need to be done to know chemically additive substance
may contain in the food products. Food additive analysis was done using analytical method
include spectroscopy analysis, chromatography as well as physical and biological technique.
Combination of spectroscopy and chromatography equipment can elucidate the structure of food
additive compounds clearly.

Optimization is necessary in this case by means of the selection

methods, and the selection of appropriate mobile phase in separation process.
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GIZI DAN KESEHATAN1)

Dr. Diffah Hanim, Dra. MSi
Program Studi S2 Ilmu Gizi, Program Pascasarjana UNS

Interaksi sosial menggunakan prinsip keadilan kesehatan berbasis pemenuhan gizi
seimbang bagi seluruh individu dimanapun berada dan kapan saja memerlukan asupan makanan
sehat bergizi seimbang perlu pemahaman gizi, keamaan pangan, dan produk-produk halal.
Adapun masalah pokok tentang gizi kesehatan diawali dari pola ketersediaan pangan yang
disediakan oleh keluarga (inti dan terkembang), masyarakat (katering, warung), institusi (kantin
sekolah, kantin pabrik/industri), dan penyedia produk makanan seperti industri PT Indofood
Sukses Makmur, PT Danone dll.

Artinya, individu melakukan suatu tindakan demi mendapat

pemenuhan makanan yang halal tapi murah, sehat dan bergizi atau justru untuk menghindari
jenis makanan tertentu untuk menjaga kesehatannya misalnya penderita Diabetes Mellitus
mengurangi konsumsi karbohidrat dan lemak.

Perilaku makan pada individu biasanya

diarahkan oleh norma sosial atau budaya etnisitas (suku Jawa, Batak, Dayak dll) dan norma
kelompok (Balita, Remaja, Dewasa Perempuan, Dewasa Laki-laki) yang

akan memilih

makanan menurut seleranya. Selanjutnya perilaku gizi dan gaya hidup seseorang tidak pernah
bisa dilepaskan dari keyakinan hidupnya, seperti Islam memiliki hukum haram dan halam
terhadap jenis makanan. Teori perilaku makan ini termasuk salah satu teori perilaku pertukaran
(Poloma, 1987).
Suatu subjek atau situasi dapat dipersepsikan secara berlainan oleh beberapa individu.
Demikian juga halnya dengan konsep makanan bergizi, sehat dan sakit. Pandangan orang tentang
kriteria tubuh sehat atau sakit, sifatnya tidaklah selalu subjektif. Bahkan lebih banyak unsur
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subjektivitas dalam menentukan kondisi tubuh seseorang. Persepsi masyarakat tentang gizi, sehat,
sakit ini sangatlah dipengaruhi oleh unsur pengalaman masa lalu, di samping unsur sosial budaya.
Sebaliknya, petugas kesehatan berusaha sedapat mungkin menerapkan kriteria medis yang
subjektif berdasarkan gejala yang tampak guna mendiagnosa kondisi fisik seorang.
Paradigma pembangunan manusia memiliki empat pilar yang menjamin tercapainya
tujuan pembangunan manusia. Keempat pilar pokok tersebut adalah: "produktivitas, pemerataan,
keseimbangan dan pemberdayaan". Pada hakekatnya paradigma pembangunan manusia tidak
berhenti sampai produktivitas yang berujung kesuksesan atau kegagalan. Pilihan gaya hidup
untuk pemenuhan gizi seimbang guna mencapai derajat atau status kesehatan perorangan
dibutuhkan pemahaman yang

kreatif dan inovatis, serta kemampuan menikmati kehidupan

yang sesuai dengan harkat pribadi termasuk jaminan hak-hak azasi manusia (Bouis and Hunt,
1999).
Sampai saat ini salah satu masalah kesehatan dan gizi yang harus mendapat perhatian
pemerintah dan tanggung jawab kita bersama adalah Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI),
karena Iodium merupakan zat gizi mikro yang penting untuk pertumbuhan fisik dan
perkembangan mental. Masalah GAKI merupakan masalah serius mengingat dampaknya secara
langsung atau tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya
manusia, menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan intelektual yang efeknya sangat luas.
Dampak terhadap siklus hidupnya, dimulai sejak dalam kandungan, bayi, anak sekolah, remaja
dan bahkan orang dewasa. Dampak serius GAKI menyebabkan gangguan perkembangan
kecerdasan, menurunkan produktivitas, kegagalan ekonomi, menurunkan daya tahan,
meningkatkan kesakitan dan kematian.
Program penanggulangan GAKI difokuskan pada peningkatan konsumsi garam
beriodium. Hasil Riskesdas tahun 2007, secara keseluruhan (perkotaan dan pedesaan) rumah
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tangga yang mengkonsumsi garam mengandung cukup iodium sebesar 62,3%, namun masih ada
rumah tangga yang mengkonsumsi garam mengandung iodium kurang sebesar 23,7% dan masih
ditemukan rumah tangga mengkonsumsi garam yang tidak mengandung iodium sebesar 14,0%.
Tetapi kita juga harus waspada karena dari data Riskesdas juga terlihat masalah kelebihan
iodium (Excess Iodium) dimana pada 30 kabupaten/kota median EYU 224 µg/L untuk anak 6-12
tahun dan angka tersebut termasuk dalam kategori diatas angka kecukupan yang dianjurkan
(100-199 µg/L).
Program penanggulangan masalah GAKI seharusnya tidak hanya preventif tetapi juga
promotif, sehingga memerlukan penyediaan data yang dapat digunakan sebagai informasi secara
terus menerus, valid dan tepat waktu. Data tersebut bisa didadapatkan dari penelitian-penelitian
tentang masalah GAKI yang sudah dilakukan oleh kalangan akademisi maupun individu. Hal ini
dapat mendukung baik intervensi terbarunya maupun dalam mendukung pengembangan
kebijakan gizi kesehatan.
Angka kejadian anemia gizi besi (AGB) masih memprihatinkan, yaitu pada ibu hamil
masih lebih dari 45% AGB, pada anak Balita kejadian AGB juga masih lebih 30%, pada remaja
putri sekitar 40%. Program penanggulangan masalah AGB seharusnya tidak hanya preventif
tetapi juga promotif, sehingga memerlukan informasi data hasil pemantauan gizi secara terus
menerus, valid dan tepat waktu. Hal ini penting untuk menghitung cost-effectiveness dari
intervensi suplementasi Fe dan Folat maupun dalam mendukung pengembangan kebijakan
tatalaksana anemia gizi besi pada kelompok rentan.
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Tabel 1. Masalah Gizi di Indonesia dan Risikonya terhadap Produktivitas
Masalah Gizi

Jumlah Penderita

IQ lost/ Penderita

1. Gizi Buruk

1,3 juta

10-13

17 juta

9 ribu
290 ribu
20 juta
73,6 juta
3,4 juta
8,1 juta
51,8 juta

10-50
5-10

140 juta
40-80 juta

2. GAKI
- Bayi kretin/tahun
- Kretin
- Gondok
- Risiko daerah
endemik (anak usia
sekolah berisiko
menderita GAK
GAKII)
3. Anemia
- Balita
- Usia produktif

Total IQ lost

8-12 juta
25-78 juta
Menurunkan produktivitas 20-30%

Selanjutnya masalah kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat sangat diperlukan
setiap individu yang paling tepat dan murah apabila kita tidak menungu samapi telah jatuh sakit.
Usaha sehat dapat dicapai dengan peningkatan daya tahan tubuh melalui olah raga dan konsumsi
gizi seimbang. Menurut World Health Organization (WHO), sehat adalah suatu keadaan
sejahtera sempurna fisik, mental dan sosial yang tidak terbatas pada bebas dari penyakit dan
kelemahan saja. Berdasarkan definisi tersebut, sehat bukan saja sehat fisik dimana tubuh tidak
menderita penyakit tetapi juga sehat secara mental atau kejiwaan (misalnya tidak menderita
depresi atau stres berlebihan) serta sehat secara sosial yang berarti seseorang dapat berinteraksi
dengan orang lain, memiliki kehidupan sosial yang baik (keluarga, teman, dan kolega kerja).
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Anak usia dini termasuk dalam kelompok berisiko karena kekebalan tubuh mereka
belum berkembang sempurna sehingga mudah terserang penyakit terutama penyakit infeksi.
Selain itu, anak-anak pada kelompok usia ini masih tergantung kepada pengasuhnya, baik orang
tua, anggota keluarga lain ataupun baby sitter. Kelompok usia ini sedang dalam masa
pertumbuhan dan perkembangan yang cepat sehingga gangguan ringan sekalipun dapat
mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan
kesehatan berkala pada anak usia dini.

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 menunjukkan

status gizi kesehatan anak sebagai berikut:
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Gambar 1. Hasil analisis status gizi anak di Indonesia (Riskesdas, 2010)

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa kejadian anak pendek pada usia dibawah
12 tahun sangat memprihatinkan 35,6% artinya anak usia sekolah di Indonesia sepertiganya
mengalami stunting.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi masalah kesehatan anak disamping

mengalami kekurangan gizi kronis.

Menurut Bloem, derajat kesehatan seseorang ditentukan

oleh 4 faktor (Gambar 2), yaitu:
• Perilaku (40%), meliputi gaya hidup seperti kebiasaan makan, kebiasaan berolahraga,
dan hygiene perorangan
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• Lingkungan (30%), meliputi lingkungan fisik (air, tanah, udara) dan sosial budaya
(lingkungan kerja/sekolah/rumah)
• Keturunan (20%), meliputi penyakit-penyakit atau kondisi yang diturunkan secara
genetik
• Pelayanan kesehatan (10%), termasuk di dalamnya adalah kualitas dan pemerataan
pelayanan kesehatan.

Gambar 2. Konsep Bloem pada faktor penentu derajat kesehatan

Berdasarkan konsep Bloem, dapat diketahui bahwa peran pelayanan kesehatan dalam
meningkatkan derajat kesehatan tidak begitu besar, apalagi jika pelayanan kesehatan tersebut
hanya melaksanakan upaya kuratif. Faktor yang paling berpengaruh terhadap derajat kesehatan
seseorang adalah perilaku dan lingkungan. Oleh karena itu, program-program yang dilaksanakan
oleh sarana pelayanan kesehatan sebaiknya difokuskan pada upaya untuk mengubah perilaku
masyarakat agar menjalankan perilaku hidup sehat serta upaya untuk memperbaiki kebersihan
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dan kesehatan lingkungan.
Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) adalah keluarga yang berperilaku gizi seimbang, mampu
mengenali dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Perilaku gizi seimbang yaitu
pengetahuan, sikap dan praktek keluarga yang mampu mengkonsumsi makanan yang
mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan, dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan
setiap individu dalam keluarga dan bebas dari pencemaran. Dengan demikian perlu
mengupayakan dukungan sarana dan prasarana pelayanan gizi untuk meningkatkan cakupan dan
kualitas pelayanan gizi di puskesmas dan jaringannya Posyandu, Polindes. Mengoptimalkan
surveilans gizi berbasis masyarakat melalui Pemantauan Wilayah Setempat Gizi, Sistem
Kewaspadaan Dini & Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan
Gizi.
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PANGAN FUNGSIONAL DAN DIVERSIFIKASI PANGAN
BERBASIS BAHAN BAKU LOKAL
Danar Praseptiangga, S.T.P., M.Sc., Ph.D.
Dosen Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Pendahuluan
Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga tanpa adanya pangan maka
manusia tidak akan dapat mempertahankan hidupnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1996 tentang Pangan bahwa “Pangan sebagai
kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia
harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga
yang terjangkau oleh daya beli masyarakat", di sini berarti pengertian pangan sebagai hak asasi
manusia tidak hanya bersifat kuantitatif saja, namun juga mencakup aspek kualitatif. Pangan
yang tersedia haruslah pangan yang aman untuk dikonsumsi, bergizi, dan bermutu.
Konsep ketahanan pangan kemudian dikembangkan untuk menjamin ketersediaan salah
satu kebutuhan dasar manusia ini. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhi
kebutuhan pangan bagi rumah tangga, tidak hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi juga harus
aman, bermutu, bergizi, dan beragam, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat
(UU RI tahun 1996 tentang Pangan), sehingga tujuan akhir dari ketahanan pangan ini adalah
terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga agar setiap individu akan mampu hidup
secara aktif dan sehat.
Hal ini selaras dengan Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Dunia (Rome

Declaration on World Food Security) yang dicanangkan pada saat Pertemuan Puncak Pangan
Dunia (World Food Summit) tanggal 13-17 November 1996. Ketahanan pangan di sini
xxxvi
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didefinisikan sebagai: ‘Food security exists when all people, at all time, have physical and

economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food
preferences for an active and healthy life’.
Secara umum, ada tiga komponen atau aspek yang terkait dengan ketahanan pangan,
yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan kecukupan konsumsi pangan. Tidak ada satu
negara pun yang dapat mengatakan bahwa status ketahanan pangannya kuat apabila masih ada
warga negaranya yang belum dapat memenuhi kebutuhannya untuk hidup sehat dan
berpartisipasi aktif dalam segala aktivitas perekonomian secara produktif.
Konsep ketahanan pangan ini dapat diterapkan untuk mengukur performa pemerintahan
suatu negara dalam menjamin penduduknya untuk mengakses pangan, meskipun tidak selalu
memiliki korelasi positif terhadap kedaulatan pangan nasionalnya. Hal ini dikarenakan,
meskipun negara tersebut mampu menjamin akses dan ketersediaan pangan yang aman,
berkualitas, dan bergizi kepada warga negaranya, namun ketahanan pangan negara tersebut
masih dapat berpotensi untuk dikatakan tidak aman, khususnya apabila dikaitkan dengan masih
ada ketergantungan terhadap impor pangan negara tersebut.
Peranan riset dan teknologi diperlukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan
pangan yang mungkin muncul dalam suatu negara. Riset yang maju sangat diperlukan untuk
menggali, memahami, dan menginventarisasi berbagai sumber kekayaan alam dan bahan pangan
yang ada, serta melanjutkannya dengan melakukan eksplorasi pemanfaatan dan pengembangan
yang sejalan dengan local wisdom dan indigenous knowledge yang telah dimiliki oleh
masyarakat setempat dalam upaya penganekaragaman pangan yang berbasis pada sumber daya
lokal. Dalam hal ini, konsep diversifikasi atau penganekaragaman pangan harus dapat diartikan
sebagai penganekaragaman secara horisontal, secara verikal, dan secara regional. Hal ini berarti
masing-masing daerah perlu mengupayakan kemandirian pangan daerah sesuai dengan potensi
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mereka. Implementasi konsep ini kemudian perlu ditegaskan dengan komitmen politik
pemerintah daerah yang didukung secara politis pula oleh pemerintah pusat. Dengan demikian,
otonomi daerah perlu dimanfaatkan sebagai suatu momentum untuk membangun ketahanan
pangan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Diversifikasi Pangan
Tingginya dominasi beras dalam pola konsumsi pangan penduduk Indonesia hingga saat
ini merupakan salah satu penyebab masih rendahnya kualitas konsumsi pangan nasional yang
belum beragam dan bergizi seimbang yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan. Beras
sebagai pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak hanya telah membudaya
dalam pola konsumsi pangan masyarakat, namun juga dianggap memiliki citra pangan yang
lebih baik dari sisi sosial. Sementara komoditas sumber karbohidrat lainnya yang biasa
dikonsumsi sebagian masyarakat di masa lampau, saat ini semakin tergeser sejalan dengan
perkembangan ekonomi dan teknologi serta sebagai ekses dari kebijakan pemerintah berupa
program penyaluran beras bagi keluarga miskin atau RASKIN.
Keberagaman jenis pangan dan keseimbangan gizi dalam pola konsumsi pangan
dibutuhkan tubuh untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dengan memperhatikan pola konsumsi
pangan

masyarakat

Indonesia

yang

masih

belum

sesuai

harapan

tersebut,

maka

penganekaragaman konsumsi pangan atau diversifikasi konsumsi pangan menjadi penting untuk
dilaksanakan guna menciptakan generasi sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan
berdaya saing. Untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik, perlu ditingkatkan
konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah/biji berminyak, serta sayur dan
buah atau dikenal sebagai penganekaragaman konsumsi secara horizontal. Selain itu,
peningkatan kualitas konsumsi pangan juga dapat dicapai melalui penganekaragaman vertikal
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yaitu konsumsi aneka ragam jenis pangan sumber karbohidrat dan olahannya (jenis padi-padian:
jagung dan olahannya, sorghum, dan jenis padi-padian lainnya), aneka pangan sumber protein
dan olahannya (aneka pangan hewani dan aneka kacang-kacangan), serta aneka pangan sumber
vitamin dan olahannya (beragam jenis sayur dan buah-buahan). Dengan demikian, peningkatan
konsumsi kelompok pangan sumber tenaga, pembangun, dan pengatur perlu diiringi dengan
penurunan konsumsi beras. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun
2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal, bahwa upaya penganekaragaman konsumsi pangan harus berbasis sumber pangan
setempat atau khas daerah. Hal ini agar diartikan bahwa pengurangan konsumsi beras tidak dapat
digantikan dengan konsumsi gandum/ terigu yang hampir seluruhnya diimpor. Sementara
konsumsi umbi-umbian bukan hanya sebagai pangan pilihan pengganti padi-padian, namun juga
sebagai pangan berpati (starchy foods) yang banyak mengandung serat dan dibutuhkan tubuh
untuk dikonsumsi setiap hari, seperti sagu, ubi kayu, ubi jalar, talas, pisang, labu kuning, dan
sukun.
Upaya diversifikasi konsumsi pangan tentunya akan menghadapi berbagai tantangan
seperti laju pertumbuhan penduduk yang harus disertai dengan ketersediaan pangan yang
memenuhi gizi. Dari aspek psikologis, modernisasi dalam kehidupan masyarakat tanpa disadari
telah menggerus pola konsumsi masyarakat dari mengkonsumsi pangan lokal kepada pangan
yang instan. Situasi pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat ini disebabkan oleh banyak
hal, seperti masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam,
bergizi, seimbang, dan aman. Sebagian masyarakat masih memiliki prinsip “asal kenyang”. Di
sisi lain, untuk mempercepat proses adaptasi masyarakat kembali kepada pangan lokal
diperlukan pengembangan teknologi tepat guna, baik untuk memproduksi maupun mengolah
bahan pangan terutama pangan lokal non beras. Melalui teknologi tepat guna dapat ditingkatkan
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nilai tambah dan nilai sosial dari pangan lokal selain beras. Saat ini ketersediaan dan akses
terhadap teknologi semacam itu diindikasikan relatif rendah, sehingga di sini peran industri
(swasta) sangat diperlukan sebagai wujud implementasi sinergi antara industri, pemerintah, dan
masyarakat dalam mengembangkan produk pangan baru berbasis bahan baku lokal untuk
mendukung ketahanan pangan nasional.
Penganekaragaman konsumsi pangan atau diversifikasi pangan harus dilaksanakan guna
menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, masih
banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masa mendatang,
baik secara nasional, regional bahkan internasional, seperti laju pertumbuhan jumlah penduduk,
pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia, serta isu perubahan iklim. Sementara, sumber
daya alam (lahan dan air) semakin terbatas, sebagai akibat dari konversi lahan pertanian ke non
pertanian dan konversi bahan pangan menjadi bahan bakar.
Lebih lanjut, diversifikasi atau penganekaragaman pangan ini penting untuk
diperhatikan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pola konsumsi pangan masyarakat belum
beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta masih didominasi oleh beras dan terigu;
pemanfaatan pangan lokal khususnya sumber karbohidrat belum optimal; total permintaan
kebutuhan beras terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi
(1,49%/tahun); semakin nyata dampak perubahan iklim global yang dapat mempengaruhi
kapasitas produksi pangan domestik dan global; dan percepatan peningkatan status gizi perlu
segera dilakukan.

Pangan Fungsional
Indonesia sangat kaya dengan potensi lokal yang telah mengakar dan menjadi budaya
dalam masyarakat. Kekayaan bahan alam dan pangan lokal Indonesia ini mempunyai peran
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strategis dan potensi yang luar biasa untuk dikaji dan terus dikembangkan, termasuk dalam
upaya untuk mencari solusi yang terkait dengan permasalahan pangan dan status gizi
masyarakat.
‘Biarkanlah makanan menjadi obat dan obat menjadi makanan’. Ungkapan Hippocrates
yang terkenal tersebut menjelaskan betapa eratnya hubungan antara pangan dan kesehatan dalam
kehidupan kita. Kemajuan penelitian pangan dan gizi dalam era ‘postgenomics’ akhir-akhir ini
telah merevolusi penelitian khususnya di bidang gizi dalam kaitannya dengan kesehatan.
Penelitian mengenai gizi atau nutrisi saat ini tidak hanya terbatas pada pencegahan penyakit
kurang gizi dan menentukan standar kebutuhan dasar gizi manusia. Setelah proyek genom
manusia selesai pada tahun 2003, penelitian integrasi ilmu pangan, gizi, dan ‘functional

genomics’ memunculkan pendekatan dan teknik baru untuk menjelaskan bagaimana nutrisi dapat
berperan dalam memodulasi ekspresi gen, sintesis protein, dan metabolisme. ‘Nutrigenomics’
(studi mengenai dampak nutrisi pada regulasi gen) dan ‘nutrigenetics’ (studi mengenai pengaruh
variasi genetik pada perbedaan individu dalam merespon komponen pangan tertentu)
memberikan harapan untuk menjelaskan interaksi kompleks antara gen, produk gen, dan
komponen pangan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat makanan terhadap
kesehatan manusia.
Penelitian-penelitian terkini dengan menerapkan teknologi OMICS seperti ‘genomics’,
‘transcriptomics’, ‘proteomics’, dan ‘metabolomics’ memegang peranan sangat penting dalam
percepatan revolusi di bidang pangan dan gizi, terutama yang berhubungan dengan
‘nutrigenomics’, karena teknologi-teknologi tersebut mampu mempercepat tersedianya informasi
mengenai gizi dan regulasi gen dalam tubuh manusia serta mampu memberikan solusi alternatif
untuk mengatasi permasalahan kompleks yang berkaitan dengan gizi, kesehatan manusia, dan
penyakit. Dengan menggunakan ‘state-of-the-art’ teknologi-teknologi OMICS ini, para ahli-ahli
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pangan, gizi, dan kesehatan diharapkan dapat mempelajari efek kesehatan dari komponen
tertentu dalam pangan dan pola mekanisme serta regulasinya dalam tubuh manusia. Istilah

‘genomics’ mengacu pada studi menyeluruh yang berkaitan dengan urutan nukleotida dalam
genom, sedang ‘transcriptomics’ merupakan studi yang terkait dengan pengukuran jumlah relatif
‘messenger RNA’ (mRNA) dalam organisme untuk menentukan pola dan tingkat ekspresi gen.
‘Proteomics’ adalah studi komprehensif yang berhubungan dengan protein yang disandikan dan
diungkapkan oleh genom serta pengaruh komponen pangan terhadap ekspresi protein dalam sel
dan jaringan, termasuk di dalamnya ‘structural proteomics’, ‘molecular proteomics’, dan
‘chemical proteomics’. ‘Metabolomics’ didefinisikan sebagai analisa komprehensif dari semua
metabolit yang dihasilkan dalam sistem biologis dan berfokus kepada pengukuran konsentrasi
metabolit dalam sel atau jaringan. Berbagai parameter dalam ‘genomics’, ‘transcriptomics’,
‘proteomics’, dan ‘metabolomics’ dianalisa sesuai dengan yang dipersyaratkan secara simultan,
sehingga akan menghasilkan sejumlah besar data atau informasi dalam sistem biologis.
Informasi yang diperoleh dari teknologi-teknologi OMICS tersebut kemudian diolah lebih lanjut
dengan analisa ‘bioinformatics’ untuk mendapatkan hasil dan overview secara lengkap dan
menyeluruh mengenai efek gizi atau nutrisi maupun non-nutrisi dalam pangan yang berhubungan
dengan kesehatan. Identifikasi dan prediksi mengenai manfaat maupun dampak merugikan
berdasarkan studi komprehensif teknologi OMICS tersebut pada akhirnya diharapkan dapat
berguna untuk mencegah penyakit tertentu.
Lebih lanjut, terkait dengan bahan alam dan pangan lokal, hasil penelitian menunjukkan
berbagai pangan lokal mengandung khasiat kesehatan yang berpotensi untuk dikembangkan
sebagai sumber pangan fungsional yang dapat meningkatkan kesehatan dan mampu menghambat
penyakit degenaratif seperti dislipidemia, diabetes mellitus tipe 2, kanker, dan yang lainnya.
Pangan fungsional secara definisi diartikan sebagai pangan alamiah (segar) atau olahan yang
ISBN: 978-602-18580-2-8

xlii

mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai
fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya (sebagai penyedia zat gizi) yang dapat
memberikan manfaat terhadap kesehatan, tidak membahayakan, dan/atau dapat pencegahan
terhadap suatu penyakit serta disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau
minuman dan memiliki karakteristik sensori seperti penampakan, warna, tekstur atau konsistensi
dan cita rasa yang dapat diterima konsumen.

Trend pangan fungsional saat ini lebih kepada “real food nutrition”, di mana konsumen
lebih menginginkan mendapatkan zat gizi secara alami dari pangan yang dikonsumsi,
dibandingkan dengan pangan yang difortifikasi atau disuplementasi dengan mikronutrien, seperti
vitamin dan mineral. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat,
khususnya masyarakat peneliti dan akademisi untuk terus melakukan penelitian dalam mengkaji
manfaat kesehatan komponen fungsional yang ada dalam bahan pangan potensi lokal Indonesia.
Sebagai contoh, umbi-umbian lokal seperti yang selama ini hanya dikenal sebagai sumber kalori
yang murah ternyata memiliki beberapa keunggulan antara lain mengandung komponen
fungsional sumber prebiotik dan mikronutrein yang dapat meningkatkan kesehatan saluran cerna
dan sistem imun serta mempunyai indeks glisemik yang lebih rendah. Buah-buahan lokal,
serealia, serta makanan hasil fermentasi merupakan sumber antioksidan, serat pangan, dan
komponen bioaktif serta probiotik yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk manfaat
kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan dan kesadaran
konsumen akan pangan yang dapat meningkatkan kesehatan terutama untuk menghambat
penyakit degeneratif mendorong dikembangkannya pangan fungsional yang menjadi bagian
penting dalam diet sehari-hari.
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ABSTRAK
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa protein kecambah kedelai (PKK) memiliki
kemampuan menstimulasi sekresi insulin yang lebih baik dibandingkan protein biji kedelai,
sehingga lebih tepat digunakan sebagai komponen makanan fungsional. Tujuan penelitian ini
adalah menentukan konsentrasi penambahan isolat PKK dalam pembuatan roti tawar
berdasarkan sifat fisik dan inderawi, serta mengevaluasi sifat kiminya. Penelitian ini diawal
dengan penelitian penambahan SSL (Sodium Stearoly-2-Lactylate) sebagai pengembang dalam
pembuatan roti tawar, yaitu 0, 0,25, dan 0,5 %. Selanjutnya perlakuan panambahan SSL terbaik
digunakan dalam penelitiaan variasi penambahan isolat PKK, yaitu 0 (kontrol),10, 20, dan 30 %.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penambahan SSL 0,25 % dipilih sebagai
perlakuan terbaik dan diaplikasikan pada penelitian selanjutnya. Penambahan isolat PKK
sebesar 20 % dapat menghasilkan sifat fisik roti tawar yang tidak berbeda nyata dengan kontrol,
kecuali TPV. Namun TPV roti tawar tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan
penambahan isolat PKK 10 %. Berdasarkan sifat inderawi menunjukkan bahwa roti tawar
tersebut masih disukai, sehingga perlakuan terbaik yang dipilih adalah penambahan isolat PKK
20 %. Kadar protein roti tawar ini meningkat sebesar 71 % dibandingkan kontrol.
Kata kunci: isolat protein, kecambah kedelai, roti tawar

PENDAHULUAN
Data tahun 2000 menunjukkan bahwa Indonesia dalam kasus penyakit diabetes
menempati urutan keempat terbesar di dunia, setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Terdapat
8,4 juta penderita diabetes di Indonesia, dan pada tahun 2030 akan meningkat lebih dari dua kali
lipat jika tidak dikelola secara baik (Anonim, 2006). Penelitian terakhir tentang protein kedelai
menunjukkan bahwa protein kedelai memiliki kemampuan menstimulasi sekresi insulin dan
bersifat hipoglisemik (Hurley dkk., 1995; Iritani dkk., 1997). Kendala untuk mengaplikasikan
protein kedelai sebagai komponen makanan fungsional adalah kedelai dalam bentuk biji
memiliki flavor langu yang tidak disukai. Flavor langu ini masih bisa terdeteksi pada produk
olahan kedelai termasuk isolat protein kedelai sehingga kemungkinan akan berpengaruh terhadap
tingkat penerimaan makanan fungsional dari protein kedelai menjadi tidak disukai.
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Perkecambahan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Kecambah kedelai tidak berbau langu dan sudah lazim dikonsumsi dalam bentuk kecambah
segar (lalapan) atau sebagai campuran sayur. Selama perkecambahan biji kacang-kacangan akan
terjadi hidrolisis protein menghasilkan asam amino bebas (Chiou dkk., 1997; Martinez dkk.,
2006). Pengujian karaktersitik kimia protein kecambah kedelai telah menunjukkan bahwa protein
kecambah mengandung asam amino bebas pemacu sekresi insulin yang lebih tinggi
dibandingkan protein kedelai yaitu Ala, Leu, Lis, dan Phe (Kanetro, 2009), dan

memiliki

kemampuan menstimulasi sekresi insulin yang lebih tinggi dibandingkan protein biji kedelai
(Kanetro dkk., 2008).
Roti tawar merupakan produk olahan serealia yang menjadi hambatan untuk dikonsumsi
penderita diabetes, karena memiliki Indeks Glisemik yang tinggi (Marsono, 2004). Kelemahan
utama penambahan protein kecambah pada pembuatan roti tawar adalah produk tersebut
kemungkinan menjadi tidak disukai terutama karena tekstur dan tingkat pengembangannya. Oleh
karena itu pada penelitian ini akan ditentukan kadar isolat protein kecambah yang tepat
ditambahkan pada tepung terigu berdasarkan sifat fisik dan inderawi untuk roti tawar yang
disukai. Selanjutnya pada penelitian ini juga akan dievaluasi sifat kimia roti tawar yang paling
disukai dibandingkan roti tawar tanpa penambahan isolat protein.

METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan utama penelitian ini adalah biji kedelai varietas Sinabung yang diperoleh dari
BALITKABI Malang, Bahan untuk pembuatan roti tawar dan bahan kimia untuk analisis.
Peralatan yang digunakan meliputi peralatan untuk perkecambahan, pembuatan tepung
kecambah, isolat protein , dan roti tawar. Peralatan utama tersebut meliputi oven, penangas air,
vortex, magnetic stirier, sprektrofotometer uv-vis, dan sentrifuse.
Jalannya Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dengan rancangan blok lengkap
satu faktor, yaitu kadar SSL yang digunakan pada pembuatan roti tawar dengan penambahan
isolat protein kecambah. Tahap dua dengan rancangan blok lengkap satu faktor, yaitu kadar
isolat protein yang ditambahkan pada pembuatan roti tawar. Data yang diperoleh dianalisis
statistik anova dan uji beda nyata DMRT.
Variasi kadar isolat protein yang digunakan adalah 0, 10, 20 dan 30 % dari total berat
kering adonan roti tawar. Variasi tersebut berdasarkan atas orientasi, yaitu pada kadar isolat
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protein lebih dari 30 % mengakibatkan adonan sulit diproses. Tahap-tahap pembuatan roti tawar
pada penelitian ini terlihat pada Gambar 1.
Analisis Produk
Produk yang diperoleh selanjutnya dianalisis sifat fisik tingkat pengembangan, tekstur,
warna, dan sifat inderawi uji tingkat kesukaan. Produk terpilih berdasarkan sifat fisik dan
inderawi dianalisis sifat kimia proksimat meliputi kadar air metode pemanasan dengan oven
(AOAC, 1995) kadar abu metode pemanasan (AOAC, 1995), kadar protein metode mikrokjeldahl (AOAC, 1995), kadar pati dan gula total metode Nelson Somogy (AOAC, 1995), kadar
lemak metode soxhlet (AOAC, 1995), dan kadar karbohidrat serat (by difference).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Penambahan SSL Terhadap Tekstur Dan Tingkat Pengembangan Volume Roti
Tawar Dengan Penambahan Isolat Protein Kecambah 30 %.
Penelitian tahap ini untuk menentukan kadar SSL yang tepat digunakan dalam pembuatan
roti tawar dengan penambahan isolat protein sebesar 30 %. Berdasarkan pengujian statistik
diketahui bahwa kadar SSL 25 % sudah menghasilkan sifat fisik TPV roti tawar dengan isolat
protein yang tidak berbeda nyata dengan kontrol, seperti terlihat pada Tabel 1. Oleh karena itu
perlakuan kadar SSL 0,25 % digunakan pada penelitian selanjutnya.
Pengaruh penambahan isolat protein kecambah kedelai terhadap sifat fisik dan inderawi
roti tawar
tawar..
Hasil pengamatan sifat fisik roti tawar terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan pengujian
statistik diketahui bahwa kadar isolat protein berpengaruh terhadap sifat fisik

kekerasan dan

TPV, namun tidak berpengaruh terhadap deformasi dan warna. Makin tinggi kadar isolat protein,
maka roti tawar makin keras dan tingkat pengembangannya makin kecil. Perbedaan ini
disebabkan makin adanya penurunan kadar gluten pada roti tawar yang ditambah isolat protein.
Gluten merupakan protein pada tepung terigu yang dapat menghasilkan tekstur roti tawar disukai.
Selain itu gluten mampu menahan pengembangan gas selama fermentasi adonan roti tawar,
sehingga bisa menghasilkan TPV roti tawar yang baik dan berpori halus, serta merata.
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Tabel 1. Pengaruh penambahan SSL terhadap tekstur (kekerasan dan deformasi) dan tingkat
pengembangan volume (TPV) roti tawar dengan penambahan isolat protein kecambah
kedelai 30 %*
Penambahan SSL
Tekstur
TPV (%)
(%)
Kekerasan (N)
Deformasi (%)
Kontrol (0 %)
31,98 a
74,93 a
680,76 a
0,25 %
14,23 a
61,00 a
427,98 b
0,5 %
13,85 a
76,93 a
453,57 b
* rata-rata dari 2 ulangan percobaan dan 3 ulangan analisis, notasi huruf yang sama pada baris
dan kolom yang berbeda menunjukkan tidak ada beda nyata
Kontrol = roti tawar tanpa penambahan isolat protein total kecambah kedelai dan SSL
Tabel 2. Pengaruh penambahan isolat protein kecambah kedelai terhadap sifat fisik roti tawar
dengan penambahan SSL 0,25 %*
Penambahan isolat protein (%)

Kekerasan Deformasi
TPV
Warna
(N)
(%)
(%)
Kontrol (0 %)
31,98 b
77,27 a
680,76 c
0,09 a
10 %
20,44 ab
77,71 a
643,57 bc 0,09 a
20 %
16,43 ab
74,48 a
586,91 b
0,08 a
30 %
14,24 a
77,67 a
427,98 a
0,10 a
* rata-rata dari 2 ulangan percobaan dan 3 ulangan analisis, notasi huruf yang sama pada baris
dan kolom yang berbeda menunjukkan tidak ada beda nyata
Kontrol = roti tawar tanpa penambahan isolat protein total kecambah kedelai dan SSL
Penambahan isolat protein 30 % tidak disarankan untuk dipilih karena menghasilkan sifat
fisik kekerasan dan TPV roti tawar yang berbeda nyata dengan kontrol. Penambahan isolat
protein sampai 20 % ternyata bisa menghasilkan sifat fisik roti tawar yang tidak berbeda nyata
dengan kontrol, kecuali tingkat pengembangannya. Tingkat pengembangan roti tawar dengan
kadar isolat protein 20 % tidak berbeda nyata dibandingkan kadar isolat protein 10 %. Oleh
karena itu berdasarkan sifat fisiknya, perlakuan yang dipilih adalah penambahan isolat protein
kecambah sebesar 20 %.
Berdasarkan pengujian inderawi tingkat kesukaan (Tabel 3) roti tawar dengan
penambahan isolat protein sampai 20 % masih dalam kisaran disukai. Penambahan isolat protein
sampai 20 % ternyata masih menghasilkan tingkat kesukaan tekstur yang tidak berbeda nyata
dibandingkan kontrol.

Oleh karena itu berdasarkan sifat inderawinya, perlakuan yang dipilih

adalah penambahan isolat protein kecambah sebesar 20 %.
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Tabel 3. Pengaruh penambahan isolat protein kecambah kedelai terhadap tingkat kesukaan roti
tawar dengan penambahan SSL 0,25 %.*) **)
Penambahan isolat protein (%) Warna
Tekstur
Bau
Rasa Keseluruhan
Kontrol (0 %)
1,53 a
2,80 a
2,40 a 2,40 a
2,33 a
10 %
2,20 b
2,13 a
2,60 a 2,33 a
2,40 a
20 %
3,80 c
2,87 a
3,80 b 4,53 b
4,13 b
30 %
5,60 d
5,33 b
5,00 c 5,20 b
5,67 c
* rata-rata dari 2 ulangan percobaan, notasi huruf yang sama pada baris dan kolom yang berbeda
menunjukkan tidak ada beda nyata
Kontrol = roti tawar tanpa penambahan isolat protein total kecambah kedelai dan SSL
** skala penilaian dari 1 = sangat disukai sampai 7 sangat tidak disukai
Sifat Kimia Roti Tawar Terbaik
Roti tawar yang dianalisis sifat kimia adalah roti tawar dari perlakuan terbaik atau terpilih
berdasarkan sifat fisik dan inderawinya, yaitu dari perlakuan penambahan isolat protein
kecambah 20 % dan SSL 0,25 %. Hasil analisis kimia tersebut yang dibandingkan dengan roti
tawar tanpa penambahan isolat protein terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa penambahan isolat protein mengakibatkan
perubahan komposisi kimia roti tawar dibandingkan kontrol. Beberapa komponen mengalami
penurunan karena adanya peningkatan komponen lain, khususnya protein. Kadar protein roti
tawar perlakuan mengalami peningkatan sebesar 47 % terhadap kontrol (berdasarkan
perhitungan berat basah) dibandingkan kontrol, bahkan berdasarkan perhitungan berat kering
terjadi peningkatan kadar protein sebesar 71 % terhadap kontrol dari 13,32 % db menjadi 22,72
% db. Peningkatan kadar protein ini menunjukkan bahwa roti tawar yang ditambah isolat protein
kecambah kedelai memiliki peluang digunakan sebagai makakan fungsional khususnya bagi
penderita diabetes, karena akan mengandung asam amino penstimulasi sekresi insulin. Hal ini
perlu dibuktikan pada penelitian selanjutnya.
Tabel 4. Sifat kimia roti tawar dengan penambahan isolat protein kecambah kedelai 20 % *
Komponen
(% wb)

Roti tawar

Perlakuan (dengan isolat protein)
air
47,27
abu
1,03
lemak
2,44
protein
11,98
pati
29,54
gula total
3,16
serat(by difference)
5,56
* rata-rata dari dua ulangan analisis
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Kontrol (tanpa isolat protein)
38,83
1,03
5,35
8,15
39,85
2,50
4,29
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KESIMPULAN
Penambahan isolat protein kecambah berpengaruh terhadap sifat fisik dan inderawi roti
tawar. Isolat protein total kecambah kedelai dapat ditambahkan dalam formulasi roti tawar
sebesar 20 %, dan produk tersebut masih tetap disukai oleh panelis. Penambahan isolat protein
kecambah ini dapat meningkatkan kadar protein roti tawar sebesar 71 %, sehingga berpotensi
sebagai makanan fungsional.
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ABSTRACT
Plantain peels represent 40% of the total weight of fresh plantain and the large amount
of these wastes poses the problem of disposal without causing environmental pollution. The aim
of the present was evaluation of prebiotic properties of Indonesian plantain peels-pectic
polysaccharides (PP). The prebiotic properties based on their stability to artificial human
gastric acid, viability of probiotic bacteria (Lactobacillus acidophilus) and decreased survival of
enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) and Salmonella Typhimurium on the medium contain
PP. The pectic polysaccharides were extracted by chloride acid 0.05M for 60 minute at 60oC.
The result showed that the PP content of plantain var kepok and kayu were higher than plantain
var agung and raja. The prebiotic properties showed that acid soluble pectin were stable to
artificial human gastric juice at pH 1,2,3,4,5 and able to increase the Lactobacillus acidophilus
growth (30.40%) and decreased survival of enteropathogenic Escherichia coli (6.37%) and
Salmonella Typhimurium (4.60%). It can be concluded that plantain peels were potential source
of PP to developed as ingredient food
Keywords :

plantain peels, pectic polysaccharides (PP), prebiotic properties

PENDAHULUAN
Pisang merupakan komoditas unggulan Indonesia, dengan jumlah produksi pada tahun
2010 hampir enam juta ton. Jawa Timur menduduki posisi kedua setelah Jawa Barat dengan
jumlah produksi hampir satu juta ton [1]. Tingginya potensi produksi buah pisang tentu akan
menghasilkan limbah salah satunya berupa kulit pisang terutama dari industri pengolahan pisang.
Limbah kulit pisang biasanya digunakan sebagai pakan ternak dan terkadang juga dapat menjadi
limbah organik yang mencemari lingkungan.
Kandungan unsur gizi kulit pisang cukup lengkap yaitu karbohidrat, lemak, protein,
kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C dan air. Unsur-unsur gizi tersebut dapat digunakan
sebagai sumber energi dan komponen penyehat bagi tubuh manusia [2]. Dilihat dari kandungan
mineralnya kulit pisang mengandung kalsium yang cukup tinggi yaitu sebesar 715 mg/100 g [3]
melaporkan bahwa pektin dapat diekstrak dengan pelarut asam klorida sebesar 11,93% dan
pektin kulit pisang yang diekstrak dengan pelarut asam asetat sebesar 10,10%. Pektin termasuk
7
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kedalam komponen bahan pangan terutama serat pangan. Komponen tersebut merupakan salah
satu jenis pangan fungsional.
Serat pangan sebagai komponen pangan (karbohifrat) yang tidak dapat dicerna oleh
cairan pencernaan (asam lambung maupun enzim), sehingga tidak menghasilkan energi atau
kalori. Serat pangan menghasilkan sejumlah reaksi fisiologis yang tergantung pada sifat-sifat
fisik dan kimia dari masing-masing sumber serat tersebut. Serat pangan dapat meningkatkan
massa feses, menurunkan kadar kolesterol plasma dan menghasilkan respon glisemik makanan
(menurunkan indeks glikemik bahan bangan).
Pektin dan gum merupakan turunan dari gula yang biasa terdapat pada tanaman, dengan
jumlah lebih kecil dibandingkan karbohidrat lain. Pektin dibentuk oleh unit gula dan asam
galakturonat yang lebih banyak dari gula sederhana, biasanya terdapat pada buah-buahan serta
sayuran. Pektin larut dalam air, terutama air panas, sedangkan dalam bentuk larutan koloidal
akan berbentuk pasta. Jika larutan pektin ditambah gula dan asam akan terbentuk gel [4].
Sifat-sifat pektin yang tidak dapat dicerna apakah memiliki potensi sebagai kandidat prebiotik.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sifat-sifat prebiotik PP kulit pisang
dari beberapa varietas.

METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ayakan 80 mesh, blender, oven,
cawan petri, otoklaf, inkubator bergoyang, sentrifuse, dan tabung reaksi. Alat penunjang
penelitian yang digunakan di antaranya yaitu neraca ohaus, dan seperangkat alat gelas lainnya,
penangas air, kertas label, aluminium foil, beaker glass, colony counter, erlenmeyer.
Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit pisang jenis plantain
varietas kepok (AAB), agung (ABB), raja (AAB) dan kayu (ABB) yang diperoleh dari buah
pisang mentah pada level 1 dengan umur panen 14-16 minggu dari masa pembungaan. Pelarut
yang digunakan untuk ekstraksi PP adalah air, ammonium oksalat (0,5%) serta HCl 0,05M.
Kultur untuk uji sifat-sifat prebiotik meliputi bakteri probiotik (Lactobacillus acidophilus) dan
bakteri patogen (enteropatogenik Escherichia coli dan Salmonella Typhimurium). Media yang
digunakan meliputi de man ragosa sharp agar (MRSA), de man ragosa sharp broth (MRSB)
dan xylose lysine deoxycholate medium (XLDM) agar (Oxoid CM0469).
Tahapan Penelitian
Penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pembuatan tepung kulit pisang, tahap
mengekstraksi pectic polysaccharides (PP) kulit pisang dengan menggunakan pelarut air,
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ammonium oksalat 0,5% serta HCl 0,05 M, dan tahap mengevaluasi sifat-sifat prebiotik POS
kulit pisang yang meliputi uji ketahanan serat pangan terhadap hidrolisis asam lambung artifisial
pH 1, 2, 3, 4, dan 5, viabilitas probiotik Lactobacillus acidophilus, viabilitas bakteri patogen
Enteropatogenik Escherichia coli dan Salmonella Typhimurium.
Penelitian dilakukan sebanyak dua kali ulangan. Data komposisi PP diolah dengan
menggunakan analisis sidik ragam. Untuk mengetahui adanya perbedaan dilakukan uji lanjut
beda nyata terkecil (BNT) pada taraf uji α ≤ 5 %. Data yang diperoleh dari evaluasi sifat-sifat
prebiotik disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dilengkapi dengan standar deviasi (error bars).
Ekstraksi Pectic Polysaccharides (PP)
Ekstraksi PP dilakukan dengan menggunakan metode yang dilakukan oleh Emaga et al.
[5]. Evaluasi sifat prebiotik serat pangan pektin meliputi ketahanannya terhadap hidrolisis asam
lambung dengan menggunakan metode Wicheinchot et al. [6], uji survival probiotik dan survival
bakteri patogen dilakukan menggunakan metode Huebner et al. [7] dan metode Buriti et al. [8].

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi Pectic Polysaccharides (PP) Berdasarkan Sifat Kelarutannya

Pectic polysaccharides (PP) yang dikenal dengan nama pektin merupakan senyawa
polisakarida dengan bobot molekul tinggi yang banyak terdapat pada tumbuhan yang diekstrak
dari jaringan tanaman menggunakan berbagai pelarut. Kandungan pektin di dalam tanaman
berbeda-beda tergantung pada sumber dan metode ekstraksinya. Komposisi PP berdasarkan sifat
kelarutannya dihasilkan disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Rendemen pectic polysaccharides (PP) WSP ( ), CSP ( ), ASP(

)

Gambar 1 menunjukkan bahwa ekstraksi PP dari varietas pisang yang berbeda dengan
jenis pelarut yang sama berpengaruh terhadap rendemen PP yang dihasilkan. Dari keempat
varietas pisang yang digunakan dalam mengekstrak pektin varietas kayu memiliki kandungan PP
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tertinggi secara keseluruhan.
Rendemen PP tertinggi dengan pelarut asam klorida dihasilkan dari sampel varietas kayu
sebesar 4.08% dan terendah dihasilkan dari sampel varietas agung sebesar 3.25%. Dari ketiga
jenis pelarut yang digunakan, pelarut asam klorida lebih efektif dalam mengekstrak PP.
Goycoolea dan Adriana [9] menjelaskan bahwa penggunaan HCl dengan konsentrasi 0.1N pada
proses ekstraksi pektin memberikan rendemen pektin yang terbaik. Larutan asam yang sangat
kuat akan mengakibatkan degradasi dari molekul pektin. Semakin tinggi suhu ekstraksi, maka
kinetika reaksi hidrolisis protopektin semakin meningkat sehingga rendemen pektin yang
dihasilkan semakin besar. Hal ini disebabkan karena dengan semakin tingginya suhu ekstraksi
akan membantu difusi pelarut ke dalam jaringan tanaman dan dapat meningkatkan aktivitas
pelarut dalam menghidrolisis pektin yang umumnya terdapat di dalam sel primer tanaman,
khususnya pada lamella tengah [5].
Sifat-Sifat Prebiotik Pectic Polysaccharides (PP) Kulit Pisang
Ketahanan PP terhadap hidrolisis cairan asam lambung pH 1,2,3,4 dan 5
Ketahanan PP terhadap hidrolisis cairan asam lambung merupakan persyaratan penting
suatu isolat sebagai kandidat prebiotik. Salah satu kriteria kandidat prebiotik adalah tahan
terhadap hidrolisis asam lambung artifisial pada pH 1, 2, 3, 4 dan 5 [6]. Asam lambung memiliki
pH yang sangat rendah yaitu sekitar pH 2. Hasil analisis ketahanan pektin terhadap cairan asam
lambung menunjukkan bahwa ASP lebih stabil terhadap hidrolisis asam lambung artifisial jika
dibandingkan dengan WSP dan CSP. ASP dapat terhidrolisis kurang dari 4% sedangkan WSP
dapat terhidrolisis

hingga 6%. Persentase ketahanan serat pangan pektin terhadap hidrolisis

asam lambung disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 Hidrolisis PP kulit pisang: water soluble pectin (WSP), chelating soluble pectin
(CSP), acid soluble pectin (ASP) oleh cairan asam lambung artificial pada pH
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Hasil pengujian terhadap hidrolisis asam lambung menunjukkan bahwa ASP lebih stabil
dari pada WSP seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, terlihat dari grafik yang menunjukkan
kurang dari 4% terhidrolisis pada pH 1, 2, 3, 4 dan 5, sedangkan WSP lebih stabil daripada CSP.
Bahan pangan dilambung biasanya berada dalam kondisi asam (pH 2 - 4) dan dilepaskan
mencapai usus setelah 2 jam. Menurut Cummings dan Macfarlane [10] definisi pangan yang
tidak dapat dicerna adalah jika 96% lolos tidak terhidrolisis oleh cairan asam lambung hingga
sampai ke usus. Hal ini berarti bahwa lebih stabil terhadap ketahanan cairan asam lambung dan
dapat dikategorikan sebagai kandidat prebiotik berdasarkan ketahanan terhadap asam lambung.
Survival bakteri probiotik L. acidophilus pada media yang mengandung PP
Pengujian pertumbuhan BAL secara in vitro bertujuan untuk mengetahui potensi PP
sebagai media dalam memodulasi petumbuhan L. acidophilus.

Bakteri asam laktat yang

bersifat sebagai probiotik pada pencernaan manusia merupakan mikroflora normal usus, terdiri
atas Bifidobacteria dan Lactobacillus acidophilus. Fuller [11] mengatakan bahwa bakteri asam
laktat digunakan sebagai probiotik karena mampu : (1) menghasilkan asam laktat yang dapat
menurunkan pH, (2) dalam kondisi aerob memproduksi hidrogen peroksida, (3) memproduksi
komponen penghambat yang spesifik misalnya bakteriosin.

Gambar 3 Survival bakteri probiotik L. acidophilus pada media yang mengandung PP kulit
pisang

Gambar 3 menunjukkan pertumbuhan survival probiotik yang diinkubasi pada suhu
37°C selama 24 jam di dalam media MRSA. Pertumbuhan L. acidhophilus yang tertinggi
terdapat pada sampel ASP (30.40%), CSP (28.71%), WSP (13.86%) dan kontrol (8.04%). Serat
pangan pektin memperlihatkan BAL dapat tumbuh dalam kondisi asam. Ketahanan bakteri asam
laktat pada pH rendah merupakan syarat yang paling penting dalam menentukan karakteristik
dari mikroorganisme probiotik. Bakteri yang toleran terhadap asam, membran selnya lebih tahan
terhadap kebocoran akibat pH rendah dibandingkan dengan yang tidak tahan asam. Pertumbuhan
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dan metabolisme dari spesies bakteri pada usus tergantung dari substrat yang tersedia, yang
umumnya berasal dari makanan yang dikonsumsinya. Namun dengan membandingkan nilai log
pertumbuhan kontrol pada BAL dan patogen memperlihatkan baik BAL maupun patogen dapat
tumbuh pada ekstrak pektin. Manderson et al. [12] melaporkan bahwa persentase survival
bakteri probiotik yang tumbuh pada media POS dari kulit jeruk sebesar 15,95% sedangkan
persentase survival bakteri patogen yang tumbuh sebesar 3,50%.
Booth dan Kroll [13] menyatakan bahwa asam kuat seperti HCl menyebabkan penurunan
pH eksternal. Asam kuat menyebabkan enzim-enzim yang terdapat pada permukaan sel
terdenaturasi oleh pH rendah sehingga menurunkan pH sitoplasma akibat peningkatan
permeabilitas proton pada gradien pH yang besar. Bakteri asam laktat adalah mikroorganisme
fermentatif yang mampu tumbuh pada kisaran pH yang luas. Diantara genus bakteri asam laktat,
spesies-spesies dalam laktobasilli dikenal memiliki ketahanan yang baik dalam kondisi asam.
Menurut FAO/WHO [14], mikroba probiotik seharusnya tidak hanya mampu bertahan melewati
saluran pencernaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam usus.
PP memiliki derajat polimerisasi yang tinggi sehingga kurang selektif terhadap
pertumbuhan bakteri daripada serat pangan yang berupa pati resisten (resistant starch).
Nurhayati [15] melaporkan bahwa RS selama fermentasi terjadi hidrolisis komponen pati
menjadi polimer yang memiliki derajat polimerisasi (DP) lebih rendah sehingga lebih mudah
digunakan oleh bakteri terutama L. acidophilus sebagai sumber karbon bagi pertumbuhannya.
Moura et al. [16] melaporkan bahwa xilooligosakarida (XOS) dengan DP 2 (BM rendah)
memiliki sifat prebiotik lebih baik daripada XOS dengan DP 5 – 6 (BM lebih tinggi).

Survival bakteri patogen enteropatogenik Eschericia coli (EPEC) pada media yang
mengandung PP
PP digunakan sebagai media pertumbuhan bagi bakteri patogen yaitu EPEC. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui potensi serat pangan pektin yang dihasilkan dalam menekan
pertumbuhan bakteri patogen yang dinyatakan sebagai persentase pertumbuhan bakteri tersebut.
Gambar 4 menunjukkan persentase pertumbuhan EPEC. Bakteri E. coli merupakan organisme
yang normal terdapat dalam usus manusia sehingga keberadaannya bukan merupakan masalah.
Namun, beberapa strain tertentu dari bakteri ini dapat menimbulkan penyakit seperti diare,
muntaber, dan gangguan pencernaan lainnya.
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Gambar 4 Survival bakteri patogen EPEC pada media yang mengandung PP kulit pisang
Hasil analisis terhadap ketiga jenis PP menunjukkan jumlah rata-rata E. coli yang tinggi.
Pektin yang menggunakan pelarut aquadest menghasilkan pertumbuhan EPEC relatif lebih tinggi
daripada pektin yang menggunakan pelarut asam. Salminen et al. [17] menjelaskan bahwa EPEC
merupakan strain dari bakteri E. coli yang menjadi salah satu jenis bakteri indikator sanitasi dan
tumbuh baik dalam air seperti air sungai maupun air sumur (kondisi minim nutrisi).
E. coli memiliki ketahanan terhadap kondisi minim nutrisi tidak seperti halnya dengan L.

acidophilus yang membutuhkan media kaya akan nutrisi (fastidious) untuk pertumbuhannya. Hal
ini menunjukkan bahwa PP bersifat selektif terhadap pertumbuhan EPEC. Akan tetapi nilai
pertumbuhan masih menunjukkan nilai positif. Pertumbuhan patogen disebabkan adanya
gula-gula sederhana pada ekstrak pektin. Namun demikian, ekstrak pektin yang dihasilkan
mampu mendukung pertumbuhan BAL sehingga mampu mereduksi jumlah patogen. Meskipun
EPEC berada pada kondisi yang minim sumber karbon, akan tetapi EPEC memiliki kemampuan
dapat bertahan hidup pada kondisi minim nutrisi seperti perairan.
Pertumbuhan patogen disebabkan kemampuan untuk mendegradasi pektin menjadi
gula-gula sederhana. Namun demikian, ekstrak pektin yang dihasilkan mampu mendukung
pertumbuhan BAL sehingga mampu mereduksi jumlah patogen yang tumbuh.
Penurunan jumlah patogen pada uji kompetisi melawan BAL diakibatkan oleh aktivitas
dan metabolit yang dihasilkan oleh BAL. Menurut McCracken dan Gaskin [18], proses
penghambatan yang dilakukan oleh bakteri-bakteri baik terhadap bakteri patogen adalah dengan
melakukan kompetisi terhadap sumber nutrisi, pH, dan menghasilkan senyawa bakteriosin atau
peptida anti mikroba lainnya

Survival bakteri patogen Salmonella Typhimurium pada media yang mengandung PP
Salmonella Typhimurium merupakan salah satu jenis bakteri patogen yang dapat
menyebabkan penyakit demam tifoid atau tifus. Jay [19] menjelaskan bahwa habitat utama

Salmonella adalah saluran usus binatang dan manusia dan juga terdapat dibagian tubuh yang lain
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serta di udara terutama udara yang tercemar.Bakteri tersebut digunakan sebagai bakteri uji untuk
mengetahui potensi PP sebagai antibakteri berdasarkan survival pertumbuhannya pada media PP.
Hasil uji survival S. Typhimurium disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5 Survival bakteri patogen Salmonella Typhimurium pada media yang mengandung PP
kulit pisang
Gambar 5 menunjukkan bahwa pertumbuhan Salmonella Typhimurium tertinggi
terdapat pada sampel WSP dan terendah ASP jika dibandingkan dengan kontrol. Namun
pertumbuhannya masih bernilai positif. Oleh karena itu PP tidak dapat digunakan sebagai
antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan S. Typhimurium.

KESIMPULAN
Jenis pelarut (pelarut akuades, ammonium oksalat dan asam klorida) dapat
mempengaruhi rendemen pectic polysaccharides yang dihasilkan. PP yang diekstrak dengan
menggunakan pelarut asam (acid soluble pectin/ASP) lebih stabil terhadap hidrolisis asam
lambung artifisial pH 1,2,3,4,dan 5. Selain itu ASP mampu meningkatkan populasi Lactobacillus

acidophillus sebesar 30.40% serta menurunkan pertumbuhan eneteropatogenik Eschericia coli
(EPEC) sebesar 6.37% dan Salmonella Typhimurium sebesar 4.60%.
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ABSTRACT
Ripe banana chip (RBC) Musa sinensis is one type of ripe banana chip that can be
processed by using the vacuum frying technology combined with freezing process. This
technology could affect the prebiotic properties of the RBC product. Therefore, this research
aims to evaluate the prebiotic properties of ripe banana chip (RBC). Insoluble indigestible
fraction (IIF) was isolated from RBC by enzymatic method. using. The prebiotic properties of IIF
were based on their ability to increase probiotic population and decrease enterobactericeae
(Eschericia coli and Salmonella sp) population in the volunteers fecal, profile of short chain
fatty acids (SCFA) and the value of prebiotic index (IP). The results showed that Frozen
vacuum-RBC and vacuum-RBC were able to increase the probiotic growth about 1-2 log of the
bacterial population, but unable to decrease enterobactericeae population. Vacuum-RBC was
higher to produce butyric acid (3.46 mM) than frozen vacum-RBC and higher of IP (0.39) than
RBC frozen vacuum (0.04). It can be concluded that vacuum-RBC have better prebiotic
properties than frozen vacuum-RBC.
Keyword
Keyword: ripe banana chip (RBC), vacuum frying, freezing, short chain fattry acid, prebiotic
index
PENDAHULUAN
Pisang mas (Musa sinensis) merupakan salah satu jenis pisang meja yang banyak
mengandung gula sehingga memiliki rasa lebih manis jika dibandingkan dengan jenis pisang
yang lain. Pada umumnya pisang mengandung senyawa fruktooligosakarida (FOS) sebesar 0,3
% [1], inulin sebesar 3%. FOS ataupun inulin yang terdapat dalam buah pisang berperan sebagai
salah satu komponen prebiotik. Pengaruh utama konsumsi produk pangan berprebiotik terjadi
pada usus besar. Prebiotik akan difermentasi oleh mikroflora di dalam usus besar menghasilkan
senyawa asam lemak rantai pendek (SCFA) yang dapat memberikan efek menguntungkan
terhadap kesehatan antara lain memperbaiki metabolisme lipid dan mengurangi kadar kolesterol
darah, memperbaiki pencernaan, meningkatkan ketahanan alami terhadap infeksi di usus oleh
kuman patogen serta memperbaiki keluhan malabsorsi laktosa [2].
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Pisang sebagai salah satu jenis buah klimaterik yang bersifat mudah rusak. Untuk
mengurangi terjadinya kerusakan perlu diolah menjadi berbagai macam produk salah satunya
yaitu keripik pisang masak atau ripe banana chip (RBC) yang diproses dengan menggunakan
teknologi penggorengan vakum yang dikombinasi dengan pembekuan. Pembuatan RBC dengan
teknologi penggorengan vakum yang dikombinasi dengan pembekuan telah dilakukan oleh
Mahanani [3] yang menghasilkan produk RBC pisang mas dengan karakteristik yang disukai
oleh panelis.
Proses pengolahan dapat mempengaruhi suatu komponen bahan pangan. Salah satu
contoh proses pengolahan penggorengan vakum pada keripik pisang masak (RBC) dapat
menurunkan kadar vitamin C akibat mengalami degradasi maupun oksidasi selama proses
pengolahan. Selain itu, adanya perlakuan di dalam pengolahan (seperti pemanasan, pH, kondisi
reaksi maillard) juga dapat mempengaruhi sifat fungsional dari senyawa prebiotik pada bahan.
Huebner et al. [4] melaporkan bahwa pemanasan pada suhu 85oC selama 30 menit dalam
kondisi pH rendah dapat mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas prebiotik pada beberapa
produk komersial prebiotik (seperti produk FOS, inulin).

Keberadaan

komponen

prebiotik

pada produk RBC yang diproses dengan teknologi penggorengan vakum yang dikombinasi
dengan pembekuan ataupun tanpa pembekuan dikhawatirkan dapat mengalami perubahan
sehingga diduga dapat mempengaruhi sifat-sifat prebiotiknya. Oleh karena itu dalam penelitian
ini akan mengkaji sifat-sifat prebiotik RBC yang diproses dengan teknologi penggorengan
vakum (vacuum frying) yang dikombinasi dengan pembekuan (freezing) ataupun tanpa
pembekuan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi sifat-sifat prebiotik RBC pisang mas
yang diproses dengan penggorengan vakum (vacuum frying)

yang dikombinasi dengan

pembekuan (freezing) dan tanpa pembekuan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan citra
komoditas pisang mas sebagai salah satu komoditi unggul fungsional berprebiotik berupa
produk ripe banana chip (RBC).

METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisang mas masak yang
diperoleh dari pasar tradisional di Jember, produk ripe banana chip (RBC) yang diproses dengan
teknologi penggorengan vakum yang dikombinasi dengan pembekuan (RBC beku vakum) dan
tanpa pembekuan (RBC vakum) yang diperoleh dari hasil penelitian Mahanani [3]. Bahan
lainnya yang digunakan yaitu aquades, larutan buffer sodium asetat, enzim pankreatin, enzim
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amiloglukosidase, etanol 80% dan aseton. Media yang digunakan yaitu media de Mann Rogosa

Sharp Agar (MRSA), Nutrien Agar (NA) dan Chromogenic Agar. Alat yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu inkubator (Heraeus instrument D-63450 Hanau tipe B 6200) dan oven
(Memmert).
Tahap Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap persiapan penelitian dan tahap
analisis yang meliputi analisis kadar air dan kadar insoluble indigistible fractions (IIF) serta
mengevaluasi sifat-sifat prebiotik ripe banana chip (RBC).
a.

Persiapan Penelitian
Tahap persiapan pada penelitian ini dimulai dengan pengajuan ijin Etichal clearance

Kementerian Kesehatan RI. Pengajuan Etichal clearance dimulai dengan membuat proposal

Etichal clearance yang berisi tentang kriteria inklusif dan eksklusif relawan, cara pengujian
sampel RBC dan waktu penelitian. Tahap persiapan dilanjutkan dengan mempersiapkan bahan
(produk RBC) untuk analisis yang diperoleh dari hasil proses penggorengan vakum tanpa
pembekuan (RBC vakum) dan dengan proses pembekuan (RBC beku vakum). Selain itu juga
mempersiapkan pisang mas masak sebagai kontrol.
b.

Tahap Evaluasi Sifat-sifat Prebiotik
Tahap evaluasi sifat-sifat prebiotik dari RBC vakum beku, RBC vakum tanpa pembekuan

dan pisang mas masak dilakukan secara in vivo. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan
relawan manusia yang telah mendapat persetujuan etis (ethical approval) dari Kementerian
Kesehatan No. LB.03.04/KE/8320/2011. Relawan yang dipilih memiliki kriteria inklusif yaitu:
wanita dan laki-laki sehat berumur 18-50 tahun; memiliki indeks masa tubuh (IMT) dari 20-30
kg/m2. Kriteria eksklusif untuk relawan yaitu relawan tidak mengkonsumsi antibiotik dalam
kurun waktu 6 bulan sebelumnya, tidak memiliki gangguan saluran pencernaan dan selama masa
penelitian relawan tidak diizinkan mengkonsumsi produk prebiotik atau probiotik [5]. Jumlah
relawan yang digunakan adalah dua relawan manusia. Hal ini mengacu pada penelitian Gullon et

al. [5] yang telah mengevaluasi sifat-sifat prebiotik pektin oligosakarida buah apel dengan
menggunakan satu relawan saja.
Selanjutnya, relawan mengkonsumsi tiga macam produk pisang mas dengan kandungan
IIF RBC sebanyak 10 gram/hari selama tujuh hari (67,89 gram untuk pisang mas masak; 16,89
gram untuk RBC beku vakum; 20,62 gram untuk RBC vakum). Setiap produk dari pisang mas
masing-masing dikonsumsi selama tujuh hari. Kemudian dilakukan analisis profil mikroflora
feses pada hari ke-0 dan hari ke-7.
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Evaluasi sifat prebiotik ripe banana chip (RBC) meliputi analisis profil mikroflora feses
relawan [6], uji indeks prebiotik [8] serta analisis profil SCFA (Short Chain Fatty Acid) feses
relawan [8].

Uji Indeks Prebiotik [7]
Pengaruh prebiotik terhadap pertumbuhan probiotik dinyatakan sebagai indeks prebiotik
(IP) yang dihitung berdasarkan jumlah logaritmik pertumbuhan probiotik, dan mikroflora usus
lainnya seperti jumlah bakteri Enterobactericeae (E. coli dan Salmonella sp). Analisis tersebut
dilakukan dengan menumbuhkan mikroba dari feses relawan yang telah mengkonsumsi prebiotik
uji pada media MRSA (untuk populasi probiotik), media chromogenic agar (untuk populasi

Enterobactericeae) dan media NA (untuk total bakteri) [7]. Nilai indeks prebiotik dihitung
menggunakan persamaan berikut:

Keterangan: tx = waktu ke-24 jam; t0= waktu ke-0 jam

Analisis Profil SCFA (Short Chain Fatty Acid) Feses [8]
Analisis SCFA pada feses dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan
oleh Laboratorium Balai Penelitian Ternak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian RI Sebanyak 1 ml cairan feses (10% b/v) dimasukkan ke dalam tabung
eppendorf dan ditambahkan 0.003 g asam sulfo 5-salisilat dihidrat. Selanjutnya campuran
disentrifus selama 10 menit pada 12000 rpm suhu 7 oC. Supernatan diinjeksikan ke dalam
kromatografi gas Chrompack CP 9002 seri 946253. Konsentrasi asam lemak rantai pendek
dihitung berdasarkan luas peak sampel terhadap luas peak standar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi Probiotik Feses Relawan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi RBC vakum selama 7 hari mampu
meningkatkan jumlah populasi probiotik feses relawan sebesar 2 log CFU/ml dari populasi
awalnya (log 5,64 CFU/ml), sedangkan pada produk RBC beku vakum dan pisang mas masak
hanya mampu meningkatkan jumlah populasi probiotik feses relawan sebesar 1 log CFU/ml dari
populasi awalnya (log 5,64 CFU/ml). Populasi probiotik pada feses relawan yang mengkonsumsi
pisang mas masak dan produk olahannya (RBC beku vakum, RBC vakum) dapat dilihat pada
Gambar 1.
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Gambar 1.Populasi Probiotik Feses Relawan
Peningkatan probiotik sebesar 1 log CFU/ml pada feses relawan yang mengkonsumsi
pisang mas masak disebabkan karena terdapat kandungan prebiotik alami pada pisang tersebut
seperti inulin sebesar 3% [2].

fruktooligosakarida (FOS) sebesar 0,3 % dan serat pangan

(14,52%) [9].
Peningkatan jumlah probiotik sebesar 2 log CFU/ml pada feses relawan yang
mengkonsumsi RBC vakum disebabkan karena pada produk pisang mas mengalami proses
pemanasan (vacuum frying) yang akan mengakibatkan terjadinya katabolisme karbohidrat yaitu
proses pemecahan atau penghancuran molekul komplek menjadi molekul-molekul yang lebih
kecil seperti monosakarida (glukosa, fruktosa) dan disakarida (sukrosa, maltosa, laktosa)
sehingga dapat meningkatkan total gula dan gula reduksi pada bahan. Kandungan gula ini oleh
bakteri probiotik akan dimanfaatkan sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan selnya. Selain itu,
RBC vakum diduga masih mengandung senyawa prebiotik alami seperti inulin dan
fruktooligosakarida yang dapat dimanfaatkan oleh bakteri probiotik untuk pertumbuhan selnya.
Jumlah populasi probiotik pada feses relawan yang mengkonsumsi RBC beku vakum
(log 6,37 CFU/ml) lebih kecil daripada jumlah populasi probiotik pada feses relawan yang
mengkonsumsi RBC vakum (log 7,19 CFU/ml). Hal ini disebabkan pada produk RBC beku
vakum terjadi proses peningkatan pembentukan produk reaksi mailard (akrilamid). Reaksi

maillard merupakan reaksi yang terjadi antara karbohidrat khususnya gula pereduksi dengan
asam amino (gugus amina primer) yang terdapat dalam bahan pangan akibat proses pemanasan
[10]. Terjadinya proses pencoklatan non enzimatis menyebabkan bakteri probiotik (BAL) sulit
tumbuh sebab hanya sedikit kandungan gula yang dapat digunakan bakteri probiotik untuk
pertumbuhannya. Kandungan gula yang sedikit ini disebabkan karena gula-gula tersebut sudah
berinteraksi terlebih dahulu dengan senyawa asam amino membentuk produk reaksi maillard,
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akibatnya ketika sampai dikolon hanya sedikit kandungan gula yang dapat digunakan mikroba
untuk pertumbuhannya.
Populasi Enterobactericeae Feses Relawan
Jumlah populasi Enterobactericeae pada feses relawan setelah mengkonsumsi pisang
mas masak dan produk olahannya (RBC beku vakum, RBC vakum) disajikan pada Gambar 2.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah populasi Enterobactericeae
pada feses relawan sebesar 1-2 log CFU/ml setelah mengkonsumsi pisang mas masak dan
produk RBC selama 7 hari. Hal ini disebabkan adanya jumlah populasi awal bakteri

Enterobactericeae (log 6,90 CFU/ml) pada relawan jauh lebih besar jika dibandingkan pada
populasi awal bakteri probiotiknya (log 5,64 CFU/ml) sehingga bakteri probiotik tidak mampu
bersaing dengan bakteri Enterobactericeae walaupun telah mengkonsumsi produk RBC.

Gambar 2. Populasi Enterobactericeae Feses Relawan
Indeks Prebiotik
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks prebiotik pisang mas masak (1,51) lebih tinggi
daripada indeks prebiotik RBC beku vakum dan RBC vakum, namun indeks prebiotik pada RBC
vakum masih lebih baik (0,39) jika dibandingkan pada RBC beku vakum (0,04). Hal ini
disebabkan karena adanya proses pengolahan (pemanasan dan pembekuan) dapat mengurangi
aktivitas prebiotik dalam Bahan. Akibatnya kandungan prebiotik pada produk RBC tidak mampu
menyediakan kebutuhan sumber karbon secara optimal untuk proses pertumbuhan mikroba
didalam sistem pencernaan manusia. Adapun indeks prebiotik dari RBC dan pisang mas masak
dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Indeks Prebiotik (IP) Pisang Mas Masak, RBC Beku Vakum dan RBC Vakum
Profil Asam Lemak Rantai Pendek (Short Chain Fatty Acid / SCFA)
Tabel 1. menunjukkan bahwa pisang mas masak dan produk olahannya (RBC beku vakum,
RBC vakum) mampu menghasilkan asam lemak rantai pendek dengan konsentrasi asam asetat
paling tinggi kemudian diikuti oleh asam propionat dan butirat. Kandungan asam asetat paling
tinggi diduga karena jalur metabolismenya lebih singkat dari kedua SCFA yang lain (propionat
dan butirat).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk RBC vakum memiliki sifat fungsional lebih
baik daripada RBC beku vakum. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam memproduksi
SCFA yang mana jumlah konsentrasi SCFA pada RBC vakum lebih besar jika dibandingkan
dengan konsentrasi SCFA pada produk RBC beku vakum. Selain itu, RBC vakum juga mampu
menghasilkan asam butirat dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada RBC beku vakum.
Tabel 1. Profil Asam Lemak Rantai Pendek (SCFA) pisang mas masak, RBC beku vakum, dan
RBC vakum

Bahan
Pisang mas masak
RBC beku vakum
RBC vakum

Konsentarsi Asam Lemak Rantai Pendek (SCFA)
Asam Asetat Asam Propinat
Asam Butirat (mM)
(mM)
(mM)
(nC4)
(iC4)
45,70
2,01
2,04
0,67
83,22
2,14
2,19
0,11
79,84
5,85
3,46
0,25

KESIMPULAN
Proses penggorengan vakum (vacuum frying) yang dikombinasi dengan pembekuan dapat
meningkatkan kadar IIF (Insoluble Indigistible Fractions) pada produk pisang mas masak yaitu
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dari 14,73% bk menjadi 48,49% bk pada RBC vakum dan pada RBC beku vakum dari 14,73%
bk menjadi 59,19% bk .
Produk RBC yang diproses dengan teknologi penggorengan vakum yang dikombinasi
dengan pembekuan (RBC beku vakum) dan tanpa pembekuan (RBC vakum) mampu
meningkatkan pertumbuhan bakteri probiotik sebesar 1-2 log CFU/ml dari populasi awal, tetapi
tidak mampu menurunkan populasi bakteri Enterobactericeae di dalam feses relawan. Produk
RBC vakum memiliki nilai indeks prebiotik (IP) dan asam butirat lebih tinggi daripada produk
RBC beku vakum.
Pisang mas masak memiliki sifat fungsional lebih baik daripada produk RBC (RBC beku
vakum, RBC vakum) karena memiliki nilai indeks prebiotik (1,51) yang lebih tinggi
dibandingkan produk RBC.
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ABSTRACT
Extremely Low Frequency Magnetic Field (ELF-MF) is non-ionizing radiation with the
process uses magnetic field, through methods of ELF-MF can prevent food from contamination
of Salmonella Typhimurium. The purpose of the research was to determine the intensity of the
radiation dose and exposure time ELF magnetic fields appropriate to the prevalence of
Salmonella Typhimurium in food sample (gado-gado seasoning). Sample were treated using
magnetic field with different intensities and times. The result showed that the pH measurement
on sample no change significantly. Percentage of the deaths of Salmonella Typhimurium were
higher up to 36.37% by ELF treatment with intensity 646.7µT for 30 minutes, and can be
contracted the length and diameter of the cell of Salmonella Typhimurium. It can be concluded
that the radiation ELF-MF is able to inhibite growth of pathogenic bacteria Salmonella
Typhimurium.
Keywords
Keywords: non ionizing radiation, extremely low frequency, magnetic field, pH, Salmonella
Typhimurium
PENDAHULUAN
Di Indonesia diperkirakan antara 800-100.000 orang terkena penyakit tipes atau demam
tifoid sepanjang tahun [1]. Penyebab penyakit ini adalah adanya bakteri Salmonella
Typhimurium dalam tubuh. Penularan Salmonella Typhimurium terutama terjadi melalui
makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kontaminasi yang terjadi pada makanan dan
minuman dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit.
Penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang terkontaminasi disebut penyakit bawaan
makanan (food-borne diseases). Kasus keracunan makanan di Indonesia cukup sering terjadi dan
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 dari 53 kasus keracunan makanan,
72.2% disebabkan oleh bakteri [2].
Bumbu gado-gado merupakan salah satu jenis saus kacang. Bahan utama untuk membuat
bumbu gado-gado yaitu kacang tanah goreng yang digiling hingga lumat dan halus. Kacang
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tanah memiliki kandungan karbohidrat, protein dan lemak cukup tinggi. Kandungan zat gizi
tersebut sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Karena kondisinya yang optimum untuk
pertumbuhan mikroba, maka bakteri akan tumbuh dengan cepat sehingga menyebabkan bumbu
gado-gado akan mudah rusak dan busuk. Radiasi medan magnet Extremely Low Frequency (ELF)
merupakan radiasi non-ionizing yang mudah dan murah didapatkan. Sifat radiasi non-ionizing
pada medan magnet ELF tidak berdampak ionisasi pada materi yang teradiasi sehingga radiasi
medan magnet ELF tingkat keamanannya lebih terjamin. Oleh karena itu, melalui metode ELF
akan diuji radiasi yang tepat menghindarkan makanan dari kontaminasi Salmonella
Typhimurium.
Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan intensitas dan waktu paparan yang tepat
medan magnet ELF terhadap prevalensi Salmonella Typhimurium dalam bahan pangan contoh
(bumbu gado-gado), dan menganalisis perubahan morfologi sel Salmonella Typhimurium akibat
paparan radiasi medan magnet ELF.

METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu bumbu gado-gado. Pelarut yang
digunakan adalah akuades. Bakteri uji yang digunakan adalah kultur Salmonella Typhimurium.
Media yang digunakan adalah trypticase soy broth (TSB) dan salmonella chromogenic agar
(SCA). Bahan lainnya seperti NaCl dan pewarna safranin. Alat yang digunakan antara lain
Magnetic Field Sources, mikroskop, inkubator, otoklaf, pH-meter, dan seperangkat alat-alat
gelas.
Tahap Penelitian
Penelitian dilakukan dalam dua tahap. Pertama adalah tahap perlakuan ELF-MF terhadap

Salmonella Typhimurium pada bumbu gado-gado dan pada larutan fisiologis (kontrol positif).
Kontrol negatif dilakukan tanpa paparan medan magnet ELF. Kedua adalah penentuan dosis letal
medan magnet ELF terhadap Salmonella Typhimurium pada bumbu gado-gado. Salmonella
Typhimurium pada kultur stock diambil sebanyak satu ose dan dilakukan penyegaran pada
media Trypticase Soy Broth (TSB) cair, diinkubasi pada suhu 37oC selama 20 jam dan
dipperoleh kultur kerja. Tujuan penyegaran dan inkubasi yaitu untuk mengembalikan viabilitas
dari sel Salmonella Typhimurium. Setelah itu dari kultur kerja diinokulasi sebanyak 1% (v/v)
(108 CFU /ml) pada bumbu gado-gado dan larutan fisiologis (kontrol positif dan kontrol negatif).
Inokulasi dilakukan saat mikroba dalam fase log, dimana pada fase tersebut populasi mikroba
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108 CFU/ml Setelah itu diberi paparan ELF-MF pada bumbu gado-gado dan kontrol positif
dengan variasi intensitas paparan dan waktu. Setelah itu dilakukan pengamatan derajat keasaman
(pH), ukuran (diameter dan panjang) sel serta tingkat kematian Salmonella Typhimurium.

Derajat Keasaman (pH) [3]
Nilai derajat keasaman (pH) ditentukan dengan alat pH meter. Terlebih dahulu pH meter
dikalibrasi dengan menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7. Setelah dikalibrasi, kemudian 20
ml sampel dimasukkan dalam beaker glass 50 ml. selanjutnya probe pH meter dimasukkan ke
dalam sampel dan dibaca skala pengukuran pH pada pH meter.

Persentase Kematian Salmonella Typhimurium (metode cawan) [4]
Persen kematian bakteri Salmonella Typhimurium dilakukan dalam dua tahap. Pertama
perhitungan jumlah sel awal yaitu dengan cara mempersiapkan kultur kerja pada umur inkubasi
24 jam saat tercapai fase eksponensial. Kemudian kultur kerja diambil sebanyak 1 ml dan
dimasukkan pada bumbu gado-gado dan larutan fisiologis sebagai kontrol. Sebelum dilakukan
paparan medan magnet ELF dilakukan pengenceran dengan mengambil 1 ml pada bumbu gadogado dan larutan fisiologis, dimasukkan dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml aquadest steril dan
diencerkan hingga 106. Sampel dari tiga pengenceran tertinggi dipipet sebanyak 1 ml dan
dimasukkan kedalam cawan petri steril lalu dituang media SCA (Salmonella Chromogenic Agar)
cair, setelah itu diinkubasi pada suhu 37oC selama 48 jam. Perhitungan total mikroba
berdasarkan metode BAM [4]. Kedua adalah perhitungan jumlah sel setelah perlakuan medan
magnet ELF. Setelah bumbu gado-gado dan larutan fisiologis diberi perlakuan paparan medan
magnet ELF kemudian dilakukan pengenceran dengan mengambil 1 ml pada bumbu gado-gado
dan larutan fisiologis, dimasukkan dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml aquadest steril dan
diencerkan hingga 106. Sampel dari tiga pengenceran tertinggi dipipet sebanyak 1 ml dan
dimasukkan kedalam cawan petri steril lalu dituang media SCA (Salmonella Chromogenic Agar)
cair, setelah itu diinkubasi pada suhu 37oC selama 48 jam. Perhitungan total mikroba
berdasarkan metode BAM [4].

Ukuran Sel Bakteri (Panjang dan Diameter) dengan Pewarnaan Gram [5]
Salah satu teknik pewarnaan diferensial yang paling luas digunakan untuk bakteri ialah
pewarnaan gram. Sampel ditempatkan pada gelas objek, kemudian ditetesi dengan larutan
fisiologis/akuades 2-3 tetes dan dilakukan fiksasi diatas api. Setelah itu ditetesi dengan pewarna
safranin, dibiarkan sampai kering (1-2 menit) dan dicuci dengan air mengalir. Dilakukan
pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000x.
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Setelah sel bakteri terlihat, pengukuran sel bakteri dilakukan dengan menggunakan software
ImageJ. Adapun metoda pengolahan menggunakan software Image J, adalah:
a. Open membuka file:

Software ImageJ diaktifkan, kemudian diklik open untuk membuka file gambar yang
akan diukur, misal: picture 3.jpg

Gambar 1. Tahap Open file
b. Mengatur Skala pada Gambar
Tahap selanjutnya, mengatur skala pada gambar terhadap software ImageJ. Pada contoh
ini proses skala acuan dalam satuan mikrometer. Caranya dengan membuat garis lurus terhadap
gambar, kemudian klik Analyze; Set Scale. Pada windows set scale dimasukkan parameter di

know distance = 10 mikron; dan 10 mikron di kolom unit of length. Kolom global di klik untuk
mengatur skala tersebut menjadi default ukuran.

Gambar 2. Pengaturan Skala Awal
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c. Analyze
Proses pengukuran panjang dan diameter mikroba pada gambar dengan perintah Analyze;

Measure. Hasil pengukuran akan menampilkan sebuah window, yang memperlihatkan hasil
pengukuran mikroba yang diukur.

Gambar 3. Hasil Akhir Pengukuran

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Extremely Low Frequency Magnetic Field (ELF-MF) yang Digunakan
Penggunaan medan magnet dalam penelitian ini ditujukan untuk membunuh mikroba
patogen yang terdapat dalam bahan pangan. Pemberian medan magnet berpengaruh langsung
terhadap aktivitas metabolisme sel. Secara umum, medan magnet mempengaruhi arah migrasi
dan mengubah pertumbuhan, mengubah aliran ionik yang melalui membran sehingga
mengakibatkan perubahan kecepatan reproduksi sel [6].
Data paparan ELF-MF berisi data intensitas medan magnet yang dipancarkan oleh alat
ELF Magnetic Sources dengan berbagai variasi arus yang digunakan. Data ini diperoleh dari
hasil pengukuran peneliti sebelumnya pada bulan Oktober 2007 di Laboratorium Fisika Lanjut
Pendidikan Fisika FKIP UNEJ. Pengukuran besarnya medan magnet dilakukan dengan
menggunakan alat ELF survey meter. Karakteristik ELF-MF yang digunakan pada penelitian ini
tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1 Intensitas Medan Magnet
No.

Kuat arus
(Ampere)

Intensitas Medan Magnet
(µT)

Sumber

1.
2.
3.

500
700
900

409.7
536.3
646.7

ELF Magnetic Field Sources
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Medan magnet dihasilkan apabila ada arus listrik yang mengalir. Besarnya nilai medan
magnet yang diperoleh dipengaruhi oleh kuat arus listrik yang masuk. Semakin besar arus yang
mengalir semakin besar medan magnet dan nilainya bervariasi sesuai dengan daya yang diserap
oleh peralatan listrik. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai intensitas medan magnet sebesar
409.7µT untuk kuat arus 500A, 536.3µT untuk kuat arus 700A, dan 646.7µT untuk kuat arus
900A.
Karakteristik Sampel yang Digunakan
Sampel utama yang digunakan pada penelitian ini adalah bumbu gado-gado. Bumbu
gado-gado yang digunakan dalam penelitian ini telah dilarutkan dalam air sehingga memiliki
kandungan air yang cukup tinggi. Selain bumbu gado-gado, dalam penelitian ini sampel yang
digunakan adalah larutan fisiologis sebagai kontrol. Larutan fisiologis merupakan larutan yang
terbuat dari NaCl 0.85% dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ion dari mikroba. Kontrol
yang digunakan pada penelitian kali ini dibagi menjadi dua macam, yakni kontrol positif (larutan
fisiologis dengan penambahan kultur Salmonella Typhimurium dan diberi paparan ELF-MF) dan
kontrol negatif tanpa paparan ELF-MF.
Identifikasi Mikroba pada Sampel
Dalam penelitian ini media yang digunakan yaitu media Salmonella Chromogenic Agar
(SCA). SCA merupakan media kromogenik selektif, digunakan untuk mendeteksi dan
mengidentifikasi spesies Salmonella dari sampel klinis, makanan, dan air. Spesies Salmonella
akan menhasilkan koloni berwarna magenta, sedangkan spesies non-Salmonella akan
menghasilkan warna biru-hijau atau tidak berwarna pada media kromogenik. Secara detail warna
koloni mikroba yang tumbuh pada media SCA tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2 Warna Koloni Mikroorganisme pada Media SCA
Mikroorganisme

Warna Koloni

Escherichia coli ATCC 25922

Biru-hijau

Salmonella enteritidis ATCC 13076

Magenta

Salmonella typhi ATCC 19430

Magenta

Salmonella Typhimurium ATCC 14028

Magenta

Proteus vulgaris ATCC 13315

Tidak berwarna

Salmonella lactose(+)

Magenta
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Pengaruh Lama Paparan Extremely Low Frequency Magnetic Field (ELF-MF) terhadap
Persentase Kematian Bakteri Salmonella Typhimurium
Berdasarkan pengujian survival bakteri patogen, secara umum terjadi penurunan pada
semua perlakuan waktu. Pada paparan selama 30 menit persentase kematian populasi S.
Typhimurium rata-rata sebesar 33.34% dalam bumbu gado-gado dan 35.68% dalam kontrol.
Pada paparan selama 60 menit, persentase kematian sebesar 29.84% dalam bumbu gado-gado
dan 24.05% dalam kontrol, begitu juga pada paparan selama 90 menit persentase kematian
populasi S. Typhimurium sebesar 28.54% dalam bumbu gado-gado dan 22.32% dalam kontrol.
Hasil pengamatan persentase kematian populasi Salmonella Typhimurium pada sampel setelah
mendapat perlakuan paparan ELF-MF berdasarkan lama paparan tersaji pada Gambar 4.

Gambar 4. Persentase kematian Salmonella Typhimurium pada bumbu gado-gado (
positif ( ) setelah mendapat perlakuan paparan ELF-MF.

) dan kontrol

Dari gambar diatas diketahui kematian tertinggi pada semua perlakuan terjadi pada
paparan selama 30 menit. Nascimento et al. [7], menyatakan terjadi peningkatan pertumbuhan E.

coli setelah terpapar selama 8 jam dikarenakan medan magnet memperpendek fase lag dan lebih
mempercepat mulainya fase log. Akibatnya, pada akhirnya fase log akan terjadi lebih panjang
dan meningkatkan jumlah koloni untuk tumbuh. Efek medan magnet terhadap pertumbuhan
microbial dan reproduksi diklasifikasikan menjadi: (1) inhibitory, (2) stimulatory dan (3) none

observable [8].
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Pengaruh Intensitas Paparan Extremely Low Frequency Magnetic Field (ELF-MF)
terhadap Persentase Kematian Bakteri Salmonella Typhimurium
Berdasarkan pengujian survival bakteri patogen, pada perlakuan intensitas sebesar 409.7
µT persentase kematian populasi S. Typhimurium rata-rata sebesar 27.94% dalam bumbu gadogado dan 23.01% dalam kontrol. Pada perlakuan intensitas 536.3µT persentase kematian sebesar
31.21% dalam bumbu gado-gado dan 25.91% dalam kontrol, begitu juga pada pemberian
intensitas 646.7 µT, persentase kematian populasi S. Typhimurium tertinggi sebesar 32.57%
dalam bumbu gado-gado dan 33.14% dalam kontrol. Persentase kematian populasi Salmonella
Typhimurium setelah mendapat perlakuan paparan Extremely Low Frequency Magnetic Fields
(ELF-MF) berdasarkan intensitas paparan tersaji pada Gambar 5.

Gambar 5. Persentase kematian Salmonella Typhimurium pada bumbu gado-gado (
positif ( ) setelah mendapat perlakuan paparan ELF-MF.

) dan kontrol

Persentase kematian populasi S. Typhimurium tertinggi dari sampel yaitu bumbu gadogado, dan kontrol, ditunjukkan pada pemberian arus 900 A selama 30 menit. Hal ini berarti
bahwa persentase kematian populasi S. Typhimurium paling baik pada pemberian intensitas
646.7 µT, dimana semakin besar intensitas yang digunakan maka semakin besar pula kematian
jumlah mikroorganisme. Kematian mikroba dikarenakan medan magnet disebabkan oleh
rusaknya struktur sel pada mikroba seperti membran sel. Secara alamiah membran sel mikroba
dapat disintesis kembali, namun dengan intensitas paparan medan magnet yang tinggi kerusakan
berbentuk lubang tidak mampu diperbaiki sehingga menyebabkan kematian pada mikroba [9].
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Pengaruh Paparan Extremely Low Frequency Magnetic Field (ELF-MF) terhadap
Perubahan pH pada Sampel
Pada penelitian ini, pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh paparan ELF-MF terhadap perupahan pH pada sampel. Hal ini dapat mempengaruhi
pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba memiliki pH minimum, maksimum dan optimum untuk
berkembang biak. Sebagian besar mikroba tumbuh baik jika kisaran pH antara 4.5-7.5 [6].
Secara umum, perubahan nilai pH pada sampel sebelum terpapar dan setelah terpapar
tidak terjadi perubahan yang signifikan dan cenderung stabil. pH awal dalam rentang waktu 30
menit, 60 menit, dan 90 menit yaitu bumbu gado-gado sebesar 6.1-6.2 sedangkan pada kontrol
sebesar 6.8-7.4. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai pH pada sampel mendekati netral.
pH berpengaruh terhadap sel dengan mempengaruhi metabolisme. Mikroba pada umumnya
menyukai pH netral yaitu pH 7, akan tetapi setiap mikroba memiliki pH optimum bagi aktivitas
masing-masing dan pH optimum bagi Salmonella tumbuh yaitu berkisar 6.5-7.5 [10]. Nilai pH
pada sampel setelah terpapar medan magnet mengalami sedikit peningkatan dibanding sebelum
terpapar. pH sampel setelah terpapar medan magnet dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Perubahan nilai pH setelah terpapar Extremely Low Frequency Magnetic Field (ELF-MF):
Bumbu Gado-Gado (
) dan Kontrol Positif ( ).

Hasil pengukuran nilai pH menunjukkan pada perlakuan bahan pangan model yaitu
bumbu gado-gado terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebelum terpapar
sebesar 6.1-6.2 dan setelah terpapar rata-rata berkisar 6.5-6.7. Nilai pH yang semakin tinggi
menunjukkan bahwa sifatnya semakin basa. Kenaikan pH diperkirakan karena bakteri secara
aktif menghidrolisis protein dan melakukan deaminasi asam-asam amino [11], sedangkan hasil
pengukuran pH pada perlakuan kontrol tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan
yaitu sebelum terpapar berkisar 6.8-7.4 dan setelah terpapar berkisar 6.9-7.4. Pemberian
34
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perlakuan variasi waktu dan intensitas medan magnet tidak memberikan perubahan yang
signifikan terhadap nilai pH.
Pengaruh Paparan Extremely Low Frequency Magnetic Field (ELF-MF) terhadap
Morfologi (Panjang dan Diameter) Sel
Tujuan pengamatan morfologi Salmonella untuk mengetahui apakah medan magnet mampu
mengubah morfologi (panjang dan diameter) dari Salmonella. Pada pengamatan morfologi
bakteri Salmonella Typhimurium menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000x.
Pengukuran sel bakteri dilakukan dengan menggunakan software ImageJ. ImageJ membantu
untuk mengukur ukuran (panjang dan diameter) mikroba.
Ukuran (panjang dan diameter) sel Salmonella Typhimurium sebelum terpapar ELF-MF
dan setelah terpapar ELF-MF mengalami perubahan. Rata-rata ukuran panjang dan diameter sel
sebelum terpapar ELF-MF yaitu 6.312 µm (panjang) dan 1.535 µm (diameter), sedangkan
setelah terpapar ELF-MF sebesar 4.341 µm (panjang) dan 1.148 µm (diameter). Adapun ukuran
(panjang dan diameter) sel Salmonella Typhimurium sebelum dan setelah terpapar ELF-MF
tersaji dalam Gambar 7.

1

2

3

4

Gambar 7 Perubahan Ukuran Sel akibat ELF-MF: (1) Diameter Sel Normal, (2) Panjang Sel Normal, (3)
Panjang Sel setelah Terpapar ELF-MF, dan (4) Diameter Sel setelah Terpapar ELF-MF

Gaafar et al. [12] juga melakukan penelitian pada bakteri E. coli dimana terjadi penurunan
panjang sel e. coli setelah terpapar medan magnet selama 6 jam dan pada paparan selama 16 jam
sel memanjang dengan mengurangi ketebalan dinding sel disamping hilangnya sebagian besar
komponen sitoplasma.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa intensitas dan waktu
medan magnet ELF yang tepat terhadap prevalensi Salmonella Typhimurium pada bumbu gadogado yaitu pada intensitas 646.7µT selama 30 menit dengan efektivitas penghambatan rata-rata
sebesar 32.57%.
Terjadi pengecilan ukuran sel pada bakteri Salmonella Typhimurium setelah terpapar medan
magnet yakni rata-rata ukuran panjang dan diameter sel sebelum terpapar medan magnet ELF
6.312 µm (panjang) dan 1.535 µm (diameter), sedangkan setelah terpapar medan magnet ELF
sebesar 4.341 µm (panjang) dan 1.148 µm (diameter).
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KANDUNGAN BAKTERI ASAM LAKTAT DAN KOMPOSISI KIMIA
OYEK YANG DIPERKAYA ISOLAT PROTEIN KACANG TUNGGAK
LACTIC ACID BACTERIA AND CHEMICAL COMPOSITION OF OYEK
ENRICHED WITH PROTEIN ISOLATE OF COWPEAS
Sri Luwihana, Bayu Kanetro
Food Technology Department, Faculty of Agroindustry, Mercu Buana University of Yogyakarta
email: sri_luwihana@yahoo.com

ABSTRACT
Oyek was traditional food from Kulonprogo Yogyakarta that was produced by drying
growol. The main step process of growol was spontan fermentation of cassava so the product
contain lactic acid bacteria as probiotic for functional food. In the preliminary research was
known that the 30% protein isolate of cowpeas as source of protein could be added in oyek to
produce the high protein oyek. This reaearch was conducted to determine chemical composition
of the high protein oyek and its content of lactic acid bacteria during processing cassava to
produce oyek.
The result of this research showed The lactic acid bacteria number of the product was
lower than growol. The lactic acid bacteria of the high protein oyek was higher than control,
that were 5,50 x 103 and 4,0 x 101 respectively. The chemical composition of the high protein
oyek compared to oyek without addition of protein as the control were significant different,
esspecially the protein content. The protein of the product increased 5.9 times compared to
control.
Keywords: Oyek, Cassava, lactic acid bacteria, protein isolate, cowpeas

PENDAHULUAN
Upaya mewujudkan stabilitas ketahanan pangan dengan kebijakan dan strategi
diversifikasi pangan di Indonesia serta program aksi diversifikasi pangan, dan kemandirian
pangan ini merupakan beberapa kebijakan pemerintah yang terkait langsung maupun tidak
langsung. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap beras dan pangan
impor dengan meningkatkan

konsumsi pangan,

baik

nabati maupun

hewani

dengan

meningkatkan produksi pangan lokal dan produk olahannya (Suryana, 2005). Ketahanan
pangan yang terlalu bergantung pada satu komoditi beras, mengandung risiko yang sangat tinggi
untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan nasional. Oleh karena itu, perlu
terus diupayakan pengembangan pangan alternatif yang berbasis umbi-umbian, misalnya
singkong difermentasi menjadi growol. Namun kadar protein growol lebih rendah daripada
beras, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kadar proteinnya. Penelitian sebelumnya telah
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menunjukkan bahwa kacang tunggak merupakan sumber protein yang potensial dikembangkan,
karena merupakan kacang-kacangan lokal Indonesia dan kualitas proteinnya hampir sama
dengan kedelai (Kanetro dan Dewi, 2013).
Growol merupakan makanan hasil fermentasi tradisional dari singkong di Daerah
Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, telah diketahui memiliki efek fungsional dalam mencegah
diare (Lestari, 2009). Hal tersebut disebabkan adanya kandungan bakteri asam laktat (BAL).
Secara umum pangan fungsional didefinisikan sebagai pangan yang selain bergizi juga
mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan seseorang. Di dalam pangan tersebut
terkandung komponen atau zat- zat tertentu yang mempunyai aktivitas fisiologis memberikan
efek positif bagi kesehatan. Menurut beberapa ahli, pangan fungsional adalah makanan dan
minuman yang digunakan untuk mencegah atau menyembuhkan suatu penyakit atau untuk
mencapai kesehatan tubuh yang optimal (Hasier, 1995); untuk memperbaiki status kesehatan,
mencegah timbulnya penyakit serta memudahkan rehabilitasi (Weng dan Chen, 1995).
Sebenarnya bahan dasar growol tradisional adalah singkong, akan tetapi penelitian
Luwihana (2011) menunjukkan bahwa dengan modifikasi proses fermentasi, umbi-umbian lain
seperti ubijalar dan kimpul dapat dibuat growol dan oyek. Selanjutnya hasil pengujian
menunjukkan bahwa oyek singkong secara tradisional memiliki akseptabilitas yang paling tinggi
dibandingkan dengan umbi lainnya, namun karena kandungan protein oyek yang rendah (2,59%)
menyebabkan kurangnya perhatian dan minat masyarakat untuk mengkonsumsinya. Penelitian
penambahan protein pada pembuatan gari (farina) yang berbahan baku singkong sebagai
makanan pokok masyarakat Afrika Barat oleh Edem dkk., (2001).
Penelitian mengenai potensi bakteri probiotik yang diisolasi dari sumber lokal (probiotik

indigenous) di Indonesia menunjukkan bahwa bakteri asam laktat dari growol

adalah

Lactobacillus casei subsp. rhamnosus TGR2 mampu bertahan pada suasana asam di saluran
cerna, tahan dalam konsentrasi garam empedu, dan memiliki potensi aktivitas antimikrobia
(Rahayu dkk, 1996). Pada penelitian epidemiologi yang melibatkan sekitar 472 anak berusia 1-5
tahun di Kabupaten Kulonprogo menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara frekuensi
konsumsi growol dengan angka kejadian diare. Semakin tinggi frekuensi konsumsi growol,
semakin kecil kemungkinan terkena diare. Untuk dapat mencegah kejadian diare, frekuensi
konsumsi growol sebaiknya minimal 6,4 kali/minggu atau rutin setiap hari dikonsumsi.
Responden yang tidak mengkonsumsi growol mempunyai kemungkinan menderita diare sebesar
47,4% dibandingkan responden yang tidak mengkonsumsi growol (Lestari, 2009). Meskipun
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demikian, belum diketahui secara pasti bagaimana makanan tersebut dapat bertindak mengatasi
diare. Efek anti diare tersebut dapat disebabkan oleh aktivitas sel probiotik (bakteri asam laktat:

Streptococcus dan Lactobacillus) melawan sel bakteri patogen ataukah oleh metabolit sekunder
yang dihasilkan bakteri asam laktat seperti bakteriosin, hidrogen peroksida dan asam laktat yang
dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Pengeringan growol menjadi oyek diduga akan
menurunkan kandungan BAL. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perubahan BAL pada pembuatan growol menjadi oyek. Selain itu penelitian ini bertujuan
menentukan komposisi kimia oyek khususnya untuk mengetahui peningkatan kadar protein oyek
yang ditambah tepung kecambah kacang tunggak.

METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah singkong/ubi kayu segar jenis putih,
dengan kulit bagian dalam berwarna merah, yang diperoleh dari Pasar Karangkajen, Yogyakarta
dan Kacang Tunggak warna putih yang sudah tua dan tidak cacat diperoleh dari pasar
Beringharjo,Yogyakarta. Bahan kimia pro analisa seperti HCl (Merek), indikator MR-BCG,
H3BO3, H2SO4, Katalisator berupa campuran Na2SO4 dan HgO (20:1).
Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kompor listrik (Rinnai TL-200C),
Inkubator (Memmert), Cabinet dryer (Memmert), pH meter (Metrohm 620), Neraca analitik
(Sartorius, Ohaus), Almari pendingin (Modena), alat-alat gelas (Pirex), Loyang, blender (Kirin),
peralatan kukus (Miyako) peralatan ayak (BBS), Timbangan digital (Denver Instrumen M310),labu Mikro kjeldahl, alat Destruksi, alat Destilasi, Lovibond Tintometer model F, dan Lyod
Instrument.
Proses Pembuatan Growol Mentah
Proses ini diawali dengan sortasi bahan baku, yaitu pemilihan singkong yang masih segar,
dengan kondisi fisik yang masih utuh. Kemudian dilakukan pengupasan pada bahan Bahan yang
telah dikupas dipotong-potong dengan ukuran ± 5 cm, sehingga diperoleh ukuran bahan yang
seragam. Selanjutnya dilakukan pencucian hingga 2-3 kali dengan air mengalir. Singkong yang
telah bebas dari kontaminan direndam dengan menggunakan air sumur dengan perbandingan 1:3
(b/v) selama 4 hari. Selanjutnya dilakukan pemanenan yang meliputi proses pencucian,
penyaringan dan pemerasan bahan. Proses pembuatan growol mentah diakhiri dengan proses
pengayakan untuk mendapatkan butiran growol mentah yang seragam Luwihana (2011).
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Preparasi Protein Kacang Tunggak
Kacang tunggak dibagi 2, sebagian dikecambahkan selama 36 jam (Kanetro dan Dewi, 2009) dan
sisanya direndam selama 4 hari dalam air sumur dengan rasio 1:3 (b/v) pada suhu kamar. Protein kacang
tunggak yang dikecambahkan maupun yang difermentasi dalam selanjutnya ditepungkan dan dibuat
isolat protein dalam bentuk pasta. Tepung kecambah dan pasta protein digunakan untuk meningkatkan
kadar protein oyek.

Pembuatan isolat protein kecambah kacang tunggak mengacu pada penelitian

Kanetro dan Dewi (2010).

Pembuatan Produk Oyek Berprotein Dan Analisis Produk
Produk Oyek berprotein dihasilkan dari 300 g growol mentah yang ditambahkan dengan
tepung kacang tunggak dari hasil perkecambahan dengan konsentrasi penambahan 30%
merupakan perlakuan terbaik pada penelitian pendahuluan berdasarkan sifat inderawi produk
yang merupakan bagian awal dari penelitian ini. Kemudian dilakukan proses pencampuran
secara manual dan dikukus selama 10 menit hingga matang. Oyek berprotein yang telah matang
kemudian dikeringkan dengan menggunakan Cabinet dryer selama 8 jam pada suhu 50ºC.
Produk oyek berprotein dan kontrol (oyek tanpa penambahan kacang tunggak) dianalisis
komposisi kimia meliputi kadar air, abu, protein, lemak, pati, serat kasar menurut prosedur
AOAC (1995) dan kadar BAL.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan BAL Oyek Berprotein Tinggi
Potensi oyek berprotein tinggi sebagai pangan fungsional didukung oleh masih adanya
kandungan BAL, seperti terlihat pada Tabel 1. Bahkan kadar BAL oyek berprotein tinggi lebih
tinggi daripada kontrol. BAL telah diketahui sebagai probiotik, yaitu ingredient pangan berupa
mikrobia hidup yang dapat memberikan keuntungan untuk kesehatan (Muchtadi, 2012).
Tabel 1 juga menunjukkan bahwa selama proses pembuatan growol menjadi oyek terjadi
penurunan kadar BAL. Selama proses fermentasi ubi kayu pada pembuatan growol, bakteri asam
laktat yang paling dominan tumbuh dan jumlah bakteri asam laktat pada cairan fermentasi
mencapai 1,64 x108 CFU/ml sampel (Suharni, 1984). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa
pengukusan dan pengeringan growol menjadi oyek mengakibatkan penurunan BAL dari 1,70 3,70 x 107menjadi 5,00 x 102 pada oyek yang ditambah rendaman kecambah kacang tunggak dan
5,50 x 103 pada oyek yang ditambah protein rendaman kacang tunggak. Kadar BAL oyek yang
ditambah protein rendaman kacang tunggak lebih tinggi daripada kontrol. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa adanya protein yang lebih tinggi diduga berperan dalam mempercepat
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pertumbuhan BAL atau menghambat penurunan BAL selama proses pengeringan. Oleh
karenanya perlakuan penambahan isolat protein rendaman kacang tunggak dipilih untuk
dianalisis komposisi kimiannya.
Tabel 1. Kadar bakteri asam laktat (BAL) growol dan oyek pada sampel kontrol pada sampel
berprotein tinggi
Sampel
Oyek kontrol
Growol + isolat protein rendaman kacang tunggak (sebelum dikukus)
Oyek + isolat protein rendaman kacang tunggak
Growol + isolat protein kecambah kacang tunggak (sebelum dikukus)
Oyek + isolat protein kecambah kacang tunggak

Jumlah BAL
(CFU/g sampel)
4,0 x 101
1,70 x 107
5,50 x 103
3,70 x 107
5,00 x 102

Komposis Kimia Oyek Berprotein Tinggi
Berdasarkan kandungan BAL (Tabel 1) maka dipilih Oyek yang diperkaya dengan
rendaman tunggak untuk dianalisis kimia, karena kandungan BAL lebih tinggi daripada perlauan
oyek yang diperkaya kecambah kacang tunggak. Hasil analisis komposisi kimia terlihat pada
Tabel 2 yang menunjukkan bahwa kadar air, abu, protein, lemak, pati, dan serat kasar oyek
berprotein tinggi berbeda nyata dengan oyek tanpa penambahan tepung kacang tunggak (kontrol).
Penambahan isolat protein rendaman kacang tunggak dapat meingkatkan kadar protein oyek
sebesar 5,9kali terhadap kontrol, sehingga kadar proteinnya hampir sama dengan beras, yaitu
sekitar 6 - 8%. Oleh karena itu oyek hasil penelitian bisa memperbaiki kualitas gizi oyek dan
berpotensi digunakan sebagai pangan pokok alternatif pengganti beras.
Tabel 2. Komposisi kimia oyek berprotein tinggi dengan dan tanpa penambahan (kontrol)
tepung kecambah kacang tunggak*.
Komponen

Kontrol

Air
Abu
Protein
Lemak
Pati
Serat Kasar
Serat Pangan dan
gula (by
difference)

6,48
0,48
1,74
0,08
47,02
1,72
42.48
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Oyek Yang Diperkaya Isolat
Protein Rendaman Kacang
Tungak
13,39
0,94
9,47
0,66
34,86
1,35
39,33
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Peningkatan protein oyek ini diduga juga memperkuat potensi oyek sebagai pangan
fungsional. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Kanetro dan Dewi (2010) yang menunjukkan
bahwa protein kacang tunggak diketahui mampu menurunkan atau mencegah peningkat
kolesterol (hipokolesterolemik) dan mampu menurunkan gula darah (hipoglisemik). Namun dari
Tabel 2 diketahui bahwa kadar serat pangan oyek dari ubi kayu dan isolat protein kecambah
kacang tunggak lebih rendah

dibandingkan kontrol. Kadar serat pangan diperkirakan dari

perhitungan by difference atau sisa komponen yang tidak dianalisis dianggap sebagai serat
pangan dan gula. Serat pangan yang terkandung dalam kacang-kacangan antara lain adalah
oligosakarida yang diketahui merupakan senyawa prebiotik atau dapat menjadi substrat bagi
pertumbuhan bakteri asam laktat, sehingga bermanfaat bagi kesehatan kolon dan pencegahan
penyakit kanker (Muchtadi, 2012). Oligosakarida diketahui sebagai sumber karbon dan energi
bakteri-bakteri hidup Bifidobakteria di dalam usus besar, sehingga bermanfaat sebagai prebiotik
yaitu senyawa yang dapat mempertahankan jumlah dan viabilitas bakteri tersebut. Di dalam usus
besar Bifidobakteria mampu melawan bakteri-bakteri patogen, sehingga kondisi flora menjadi
baik dan tumbuh menjadi lebih sehat. Penurunan kadar serat pangan diduga akan berpengaruh
terhadap potensi oyek sebagai sumber prebiotik dan kemampuannya sebagai pangan fungsional.
Hal ini perlu dibuktikan melalui uji biologis in vivo.
KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa oyek berprotein tinggi dengan penambahan
isolat protein rendaman kacang tunggak

masih mengandung BAL dengan kadar lebih tinggi

daripada oyek dengan penambahan isolat protein kecambah kacang tunggak dan kontrol.
Penambahan isolat protein rendaman kacang tunggak dapat meingkatkan kadar protein oyek
sebesar 5,9kali terhadap kontrol, sehingga kadar proteinnya hampir sama dengan beras Hal ini
mengindikasikan bahwa oyek berprotein tinggi dengan penambahan isolat protein rendaman
kacang tunggak berprotensi sebagai pangan pokok alternatif yang bergizi dan sekaligus sebagai
pangan fungsional. Potensinya sebagai pangan fungsional ini akan dibuktikan pada penelitian
selanjutnya.
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ABSTRACT
Introduction: Anemia during preconceptional period was relatively neglected issues. The other
issue is the efficacy of single micronutrient versus multi-micronutrients supplementation.
Objective: This study aims to evaluate the effect of multi micronutrient (MMN) supplementation
during preconceptional period among the newly married women on hemoglobin level during
pregnancy.
Methods: A randomized double blind community-based trial had been conducted at Probolinggo
District, East Java. Newly married women were recruited as stydy subjects, and randomly
assigned into two group: Group I (MMN group) received mutlti micronutrient containing 14
micronutrients 2 other days during preconception, continue with daily dose during pregnancy.
Group II (IFA group) received placebo during preconception period and continue with daily
iron & folat during pregnancy. Total of 420 eliglible subjects were enrolled to meet
approximately 120 pregnancy. The outcome variables is level in week 12, week 28 and week 35
of pregnancy. Social economic background, body mass index, and blood pressure also being
assessed as base line data. Nutrients intake also been assesed in each trimester. Base line data
was analyzed by using independent-t test and multivariate analysis by general linear model to
compare mean differentiation between MMN group and IFA group. Statistical analysis to
hypothetical testing has been done to examine effect of treatment on hemoglobin level of MMN
group and IFA group.
Result: The baseline characteristic between two groups were not different, indicating that two
groups are comparable ( Box’s M value = 44.95 and p = 0.65; Hotelling's Trace T2 value =
0.094, F = 1.098 and p = 0.371). There were no significant different hemoglobin level in week
12 (p=0.191), week 28 (p=0,655), and week 35 (p=0,865) between MMN group and IFA group.
The average of hemoglobin level at last pregnancy (week 35) more than 11 g/dL in both groups.
Conclusion: Prolonging supplementation of MMN during preconception will protect anemia or
decreasing hemoglobin level less than 11 g/dL as affective as IFA supplementation at last
pregnancy, although it still can not increase the hemoglobin level for non anemic women before
pregnancy.
Keywords: anemia, hemoglobin, preconception nutrition, multi-micronutrients, pregnancy
INTRODUCTION
Anemia is the one of common nutritional problems among pregnant women and women
in reproductive age in developing countries, due to low micronutrient status. Most of anemia
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cases in developing countries, including in Indonesia, were suggested due to low intake of iron
from food, therefore the rational intervention to combat anemia was by iron supplementation. In
fact, as far as the universal distribution of iron pills program have been implemented to reduce
the prevalence of anemia in Indonesia, until now the reduce rate of the prevalence was not as
effective as the program planed. Even, this program have been supporting by other programs
such as diet modification, iron fortification, and parasite control (Gillspie et al, 1991).
Although there was a decrease prevalence of anemia in Indonesia, but the prevalence in
all age groups was still more than the trigger level of public health problem. There is an increase
trend of prevalence of anemia in Indonesia throughout along life cycle. The prevalence of
anemia among unmarried women in reproductive age was about 24,5%, and increase become
26,9% among married women, then increase twice become 50% when the women entering
pregnancy period, and the highest prevalence of anemia was found among children under five
years. Of children under five years, there was the evidence that the younger children were found
the higher prevalence of anemia. The anemia prevalence among babies less then 6 months was
61,3%, prevalence among babies 6-11 months was 64,8%, and prevalence begin to decline
among children more then 12 months (Atmarita, 2005; Murniningtyas and Atmawikarta, 2006).
The data trend of anemia seems to be viewed as a continuum of maternal micronutrient
status throughout life cycle, especially from the preconceptional period through lactation, and of
fetal and infant dependency on adequate maternal status through this time. It’s also reflects the
intergenerational cycle of anemia. The high anemia prevalence among pregnant women may be
caused by they were anemic before pregnant, and the high prevalence of anemia among less
then 12 months babies may due to low maternal iron status. It was suggested by De Pee et al
(2002), that highest prevalence of anemia was found among babies 3-5 months who delivered by
the anemic mother. Based on these data and according to Allen (2005), anemia in Indonesia
actually should be viewed as a continuum of 3 stages in life cycle: preconceptional, pregnancy
and postpartum periods. This data also emphasize the importance of iron status before pregnancy,
not just during pregnancy.
Beside of intergenerational cycle problems, it may indicate that anemia in Indonesia
does not caused by single nutrient deficiency. It is a rationale reason, because biosynthesis of
hemoglobin in the human body is not only need iron alone, but also need the other
micronutrients that involve in iron metabolism, such as vitamin A, zinc, vitamin B, vitamin C
and cuprum (Devlin, 2001). Vitamin A was needed to produce transferrin, an iron-binding
protein that transport iron into the body cells (Semba and Bloem, 2002). Zinc is an important
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compound of δ-aminolevulinic acid (ALA) synthase, an enzyme that involve in the first step of
sequence reaction of heme biosynthesis from glycine and succinyl-CoA which produced by three
carboxylic acid (TCA) cycle (Wolfson, 1978). Deficiencies of thus micronutrients can also cause
anemia, and iron supplementation alone does not effective to reduce the prevalence of anemia if
the other micronutrients deficiencies were not considered.
Based on thus issues, this research focus to evaluate the effect of multi micronutrient
(MMN) supplementation during preconceptional period on improving maternal iron status
during pregnancy.

METHODS
This is a randomized double blind community-based trial (Altman et al., 2001; Moher et

al., 2010). The study setting at District of Probolinggo East Java,

was chosen because

prevalence of anemia and adverse pregnancy outcome was high in this area (Sri Sumarmi et al.,
2008a; Sri Sumarmi et al, 2008b). Study subject were newly married women from selected 9
sub districts and randomly assigned into two group: Group I received mutlti micronutrient MMN
UNIMMAP formulation (Shankar et al., 2008), it’s containing 14 micronutrients 2 other days
during preconception, and continue with daily dose during pregnancy. Group II received placebo
during preconception period and continue with daily iron and folat (IFA), containing 60 mg iron
and 250 μg folic acid only during pregnancy.
Sample size was calculated base on a sample fomula (Pocock, 1983). A sample size of
46 was required for each group on the basis of mean size effect 3.7 g/L and SD 1.7 of
hemoglobin level (Muslimatun et al., 2001). By considering the proportion of newly married
women with time to pregnancy less than 7 months was 45% (Nurdiati, 2001), we need to enroll
102 subjects each group and when we allow 20% of loss of follow, then need 128 newly married
women are required in each group. Total eliglible subjects enrolled in this study were 256.
Randomization has been carried out by using a random permuted blokcs method with block size
of 10, and allocation ratio 1:1, then we have equal subjects of 128 each group (Meinert, 1986).
The primary outcome variable is maternal hemoglobin level, at week-12, week-28 and
week 36. Hemoglobin was determined from sample of approximately 10 μL capilary whole
blood that drawn with HemoCue Hb 201 microcuvettes, analyzed using a protable hemoglobin
meter kid HemoCue® AB, Anglehome, Sweden).

Hemoglobin concentration being colected

fourtimes, at enrollement of participants as baseline data, early pregnancy (week 12th) and week
28th of pregnancy as midline data and week 36th of pregnancy as endline data. Variable of Hb
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then categorized as dichotomous data using single cut off point 12 g/dL (before pregnancy) and
11 g/dL (during pregnancy). Social economic background, nutritional status including body mass
index and mid uper arms circumferences (MUAC), dietary intake, and blood pressure also being
assessed as base line data. BMI was expressed as weight (kg) divided by the square of height
(m). Body weight is measured by using digital body scale Seca® type 803, with increment of
100 g. Height or stature is measured by using microtoise with 0.1 cm increment. MUAC was
measured by using fiber tape (Unicef), with increment of

0.1 cm.

Dietary intake was

determined using 24 hours dietetic recall to calculate the daily intake of energy, protein, some
vitamin and minerals. Interview using questionares and supporting tools such as food model and
house hold utensil will be carried out four times at enrollement of participants as baseline data,
early pregnancy (week 12th), week 28th of pregnancy and week 36th of pregnancy. Data of
nutrient intake was analyzed using sofware Nutrisurvey, and the intake value then being
compared to the Indonesian recommended dietary allowance.
Base line data was analyzed by using independent-t test to compare mean differentiation
between treatment group and control group. Statistical analysis using t test to hypothetical testing
has also been done to examine effect of treatment on hemoglobin level at week-12, week-28 and
week-36 using.

RESULTS
Subjects Enrollment
To cover 256 eligible subjects, we screened out of 978 newly married women. Of the
entire subjects who screened, there were 519 newly married women who did not desire to have a
child in the first year and use contraception were excluded. Then 459 newly married women
who want to have a child in the first year of marriage were continue to the next phase. In the
early selection by midwives, 123 married women were not eligible for next phase because they
getting pregnant base on rapid test for human chorionic gonadotropin in urine for detecting
pregnancy (77) or did not stay at study areas (46). The next step then 336 married women had
physical examination and pregnancy test. Of subjects who continued to physical examination,
there were 80 women were not eligible since 3 women had tuberculosis infection, 2 women
suspect of diabetes mellitus and 75 women were already pregnant. Therefore 258 women were
eligible to enroll the study (Figur 1).
All the eligible subjects then randomly assigned into two groups (MMN group and IFA
group). In MMN group there were total of 95 pregnant subjects, which are 38 subjects getting
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pregnant before 2 months of intervention, and 57 subjects were pregnant after received 2 months
of intervention. Total pregnant subjects in control group were 106, which are 48 subjects getting
pregnant before 2 months of intervention, and 58 subjects were pregnant after received 2 months
of intervention. Subjects who pregnant before 2 months of intervention were not intensively
follow up, and subjects who pregnant after received 2 months of intervention were intensively
follow up. Figure 1 performs the flow chart of entire eligible subjects who enrolled and
randomized into two groups.
Characteristics of Treatment (MMN) Group and Control (IFA) Group
The social economic characteristic of the subjects were social economic status, marriage
status, such as age, education level, occupation and income. Data will be discussed descriptively
and compared between MMN group and IFA group.
Tabel 1. Social economic characteristic of MMN group and IFA group
MMN Group
(n = 57)

IFAGroup
(n = 58)

25 (43.9%)
25 (43.9%)
7 (12.3%)

15 (25.9%)
30 (51.7%)
13 (22.4%)

Education level
No schooling at all
Elementry school
Junior High school
Senior High school
Graduate of university/collage

1 (1.8%)
8 (14.0%)
13 (22.8%)
29 (50.9%)
6 (10.5%)

0 (0%)
9 (15.5%)
16 (27.6%)
19 (32.8%)
14 (24.1%)

Occupation
No occupation
Teacher
Health practices
Civil servant
Industrial worker
Others

39 (68.4%)
4 (7.0%)
2 (3.5%)
1 (1.8%)
8(14.0%)
3 (5.4%)

37 (63.8%)
12 (20.7%)
1 (1.7%)
0 (0.0%)
5 (8.6%)
3 (5.1%)

Income
< 500,000
500,000 – 1,000,000
> 1,000,000 - 2,000,000
> 2,000,000

9 (50.0%)
5 (27.8%)
3 (16.7%)
1 (5.6%)

13 (61.9%)
8 (38.1%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)

Characteristics
Age
< 20 years
20 – 25 years
> 25 years
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Screening for eligibility
(n = 976, from 9 subdistrict areas)
Excluded because didn’t want to have
child in 1st year / contraceptive use
(n = 519)

.
Subjects who desire to have child in 1st years were
continued in screening process
(n= 459)
Excluded in early selection by midwives
in village level (n = 123)
Getting pregnant (n=77)
Move out from research area (n=46)

Physical and pregnancy test
(n = 336)
Excluded (n = 80)
Pregnant (n=75)
Suspect to Diabetes Millitus (n=2)
Detected Tubercolusis infection (n=3)

Randomized
(n = 256)
Preconception
Period

Allocated into treatment Group
Received MMN 1 day intermittent
(n = 128)

Pregnant < 2 mo
intervention
(n = 38)

Non Intensive
follow up
Continue receive
Iron & folic acid
pill from program

Allocated into control group
Received placebo 1 day intermittent
(n = 128)

Pregnant ≥ 2 mo
intervention
(n = 57)

Pregnant ≥ 2 mo
intervention
(n = 58)

Intensive follow up
Continue recieve MMN
daily

Intensive follow up
Continue recieve IFA
daily

Week-12
(n = 56)

Week-12
(n = 55)

Preconception
Period

Pregnant < 2 mo
intervention
(n = 48)

Non Intensive
follow up
Continue receive
Iron & folic acid
pill from program
Fetal loss
(n = 2)

Week-28
(n = 56)

Week-28
(n = 53)

Premature (n = 1)
Loss of follow up (n= 1)
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Premature (n = 2)
Loss of follow up (n= 6)

Week-36
(n = 54)

Week-36
(n = 45)

Figure 1. Flow chart of subjects
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Baseline Data of MMN Group and IFA Group
The baseline data of primary variable between MMN group and IFA group are compared
descriptively. The primary variables discussed are nutritional status including body size such as
body weight, height, MUAC, as well as blood pressure and blood glucose and hemoglobin level.
Those data represent preconceptional condition among MMN group and IFA group. More
detailed data are performed in table 2.
Table 2. Baseline data of MMN group and IFA group
Nutritional Status
BMI
Under weight
Normal weight
Over weight
Obese
Body Weight
< 40 kg
≥ 40 kg
Height
< 145 cm
≥ 145 cm
MUAC
< 23.5 cm
≥ 23.5 cm
Hemoglobin
< 12 g/dL
≥ 12 g/dL

MMN Group n=57

IFA Group n=58

13 (22.8%)
39 (68.4%)
4 (7.0%)
1 (1.8%)

14 (24.1%)
35 (60.3%)
7 (12.1%)
2 (3.4%)

11 (19.3%)
46 (80.7%)

10 (17.2%)
48 (82.8%)

8 (14.0%)
49 (86.0%)

10 (17,2%)
48 (82.8%)

18 (31,6%)
39 (68.4%)

19 (32.8%)
39 (67.2%)

21 (36.8%)
36 (63.2%)

17 (29.3%)
41 (70.7%)

Statistical test to compare the homogenity of preconception data between MMN group and
IFA group
Univariate analysis for mean comparation between treatment group and control was done
using independent sample t test. All preconception data which reflect the initial condition
between two groups were tested. Result showed in table 3.
Table 3. Univariate analysis to compare the mean value of several preconception data between
MMN group and IFA group using independent t test.
Variables
Age
Body Weight
Stature
MUAC
BMI
Systole
Diastole
Hb

ISBN: 978-602-18580-2-8

MMN Group
n=57
20.9 ± 3.3
47.4 ± 8.1
150.9 ± 5.6
25.2 ± 3.3
20.8 ± 3.5
106.2 ± 8.9
70.7 ± 8.7
12.2 ± 1.1

IFA Group
n=58
22.4 ± 3.9
47.3 ± 9.2
149.9 ± 5.7
25.3 ± 3.8
21.0 ± 3.8
106.2 ± 9.9
70.1 ± 8.4
12.6 ± 1.2

p value
0.026
0.920
0.308
0.833
0.805
0.978
0.727
0.112
51

Nutrient intake was analyzed separately. Comparation of nutrient intake between MMN
group and IFA group is performed in Table 4.
Table 4. Univariate analysis to compare the mean value of preconception nutrients intake
between MMN group and IFA group using independent t test.

Nutrient
Energy (cal)
Protein (g)
Fat (g)
Carbohidrate (g)
Dietary fiber (g)
Vit A (µg)
Thiamin (mg)
Ribovlavin (mg)
Piridoxine (mg)
Folic acid (μg)
Vitamin C (mg)
Iron (mg)
Zinc (mg)

MMN Group
n=57
1575 ± 375
59.4 ± 17.7
65.5 ± 21.3
188 ± 59
8.2 ± 3.6
864 ± 885
0.6 ± 0.2
0.7 ± 0.3
0.9 ± 0.3
118 ± 55
29.5 ± 30.4
7.8 ± 2.9
7.3 ± 2.0

IFA Group
n=58
1576 ± 478
59.8 ± 22
66.7 ± 27.7
181 ± 76
7.3 ± 3.7
845 ± 744
0.6 ± 0.3
0.6 ± 0.3
1.0 ± 0.4
115 ± 63
22.6 ± 30.4
7.6 ± 3.5
7.6 ± 3.0

p value
0.996
0.921
0.801
0.542
0.179
0.897
0.750
0.334
0.866
0.828
0.188
0.795
0.571

Nutrient intake is also similar between treatment group and control group. There is no
significant difference of preconception energy protein intake and other macronutrients intake
such as carbohydrate, total fat and dietary fiber between two groups (table 4). The mean value of
several micronutrients intake is also demonstrated similar result (p > 0.05).
Effect of Treatment on Maternal Hemoglobin Level
In this sub section, we start to discuss the effect of supplementation on maternal nutrition,
and compare it between MMN group and IFA group. Treatment group received MMN during
preconception period then continue during pregnancy (preconceptional MMN group) and control
group received placebo during preconception period then continue with iron folic acid (IFA)
during pregnancy (placebo-IFA group). Time series data of selected variables were performed in
table 5.
A sequence of observation had been done in week-12, week-28 and week-35/36 to assess
several data of subjects within MMN group and IFA group. The average of body weight in
treatment group is increase from 47.42 kg before conception to 56.99 kg in week 35 -36, and
provide weight gain of 9,57 kg in last trimester. Weight gain of subjects in MMN group is
slightly higher compare to control group. The average of body weight in IFA group is increase
from 47.26 kg before conception to 56.40 kg in week 35-36, weight of 9.14 kg.
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Table 5. Times series data of subjects within MMN group and IFA group
Variables
MMN Group
Body weight (kg)
MUAC (cm)
Systole (mmHg)
Diastole (mmHg)
Hb level (g/dL)

Preconception
n=57

Week-12
n=56

Week-28
n=56

Week-35/36
n=54

d

47.4 ± 8.1
25.2 ± 3.3
106.2 ± 8.9
70.7 ± 8.7
12.2 ± 1.1

49.3 ± 8.3
25.4 ± 3.2
112.5 ± 5.5
74.1 ± 5.9
12.1 ± 0.7

52.9 ± 7.9
25.9 ± 3.1
110.7 ± 6.6
75.2 ± 7.6
11.8 ± 0.6

57.0 ± 8.2
26.2 ± 3.3
111.7 ± 6.1
73.9 ± 5.9
11.9 ± 0.3

+ 9.6
+1
+ 5.5
+ 3.2
- 0.3

47.3 ± 9.2
25.3 ± 3.8
106.2 ± 9.9
70.1 ± 8.4
12.6 ± 1.2

49.0 ± 8.9
25.4 ± 3.5
112.9 ± 6.6
76.4 ± 6.2
12.3 ± 0.8

53.6 ± 8.9
26.1 ± 3.59
110.7 ± 7.1
76.6 ± 5.9
11.9 ± 0.8

56.4 ± 0.1
26.3 ± 3.2
112.3 ± 7.9
75.5 ± 5.8
11.9 ± 0.8

+ 9.1
+1
+ 6.1
+ 5.4
- 0.7

IFA Group

Body weight (kg)
MUAC (cm)
Systole (mmHg)
Diastole (mmHg)
Hb level (g/dL)

Effect of intervention on hemoglobin level is demonstrated in figure 2. Average of
hemoglobin concentration tends to decrease in both groups. The initial Hb level of subjects
within IFA group (control group) is higher compare to those in MMN group (treatment group),
with the mean difference of 0.4 g/dL, then decrease in week-12 with mean difference of 0.2 g/dL,
continue decrease until week-28, with mean difference of 0.1 g/dL.

Figure 2. Average of hemoglobin concentration along gestation age between treatment (MMN)
group and control (IFA) group.
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Table 6. Statistical analysis using independent t test for hypothetical testing of effect of
treatment on hemoglobin level at baseline, week-12, week-28 and week-36 between
MMN group and IFA group.
Parameter

t

df

Mean difference

Sig.(two tailed)

Hb level Baseline

-1.601

113

-0.337

0.112

Hb level in week-12

-1.315

109

-0.195

0.191

Hb level in week-28

-0.447

107

-0.062

0.655

Hb level in week-28

-0.171

97

-0.026

0.865

Figure 3. Average of hemoglobin concentration along gestation age among anemic and non
anemic subject within MMN group and IFA group.
Base on statistical analysis, there were no significant different hemoglobin level in week
12 (p=0.191), week 28 (p=0,655), and week 35 (p=0,865) between MMN group and IFA group.
The average of hemoglobin level at last pregnancy (week 35) more than 11 g/dL in both groups
(table 6). Figur 3 shows the comparation of Hb level among anemic subjects and non anemic
subject in in MMN group and IFA group.
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DISCUSSION
Statistical analysis using independet t test demonstrated that there is no significant
differences of each variable between two groups. The mean value of most variables such as
preconception body mass index and several body size including body weight, height, mid upper
arms circumference, as well as hemoglobin level and blood pressure are comparable between
subjects within treatment and control group (p > 0.05), unless age (p=0.026) is significantly
different between two groups.
The average of energy intake in both group was less than dietary recommendation for
Indonesian reference population, especially for women 16-29 years age (1900–2200 kcal/day).
Energy intake among subjects in two groups is only reach of 70%-80% of the Indonesian
recommended dietary allowences (RDA).

Protein intake was adequate to meet their body

requirement, because the average of protein consumption among subjects in treatment and
control groups was 59.4 g and 59.8 g, respectively. This intake is higher than protein
recommendation for these reference group (50 g/day). Most of micronutrients intake were less
than dietary recommendation. Base on statistical evidence, it indicates that no significant
differences of preconception characteristic of subjects between treatment group and control
group. Therefore, it can be concluded that the two groups are comparable. We expect that any
differences on several prospective outcomes it would be effect of the intervention.
From figure 2, we can see that the decreasing pattern of hemoglobin concetration is very
interesting, because the mean difference between two group is tend to smaller according to
gestation age, and finally no difference Hb level in week-35. These findings indicate that
compare to iron folate, MMN supplementation provide efective elevation of Hb level particularly
in last trimester. The decrease of hemoglobin concentration is follow the pattern of expansion in
blood volume, but negatively corelated.

In normal pregnancy, progressive decrease of

hemoglobin concentration in second trimester (week 12-week 28), as physiological effect of
progressive increase in plasma volume, and has usually reached a plateau by week 28 (Carriaga

et al., 1991). Our data demonstrate that Hb concentartion in control group is similar with
Carriaga findings, that Hb level reached a plateau by week-28 and after. But in our treatment
group, Hb level tends to increase by week-28. This elevation must be as the effect of MMN
supplementaion.
When we focus in effect of treatment within group or before and after treatment, our
result demonstrated a different evidence with the finding from study at West Java. This study
revealed that at near term pregnant women who received weekly vitamin A and iron had
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significantly higher hemoglobin concentration compared with baseline. The hemoglobin
concentration of anemic subjects (hemoglobin < 11 g/dL) increased from baseline by 1.07 g/dL
in the weekly vitamin A and iron group, by 0.66 g/dL in the weekly iron group (p< 0.01) and by
0.34 g/dL in the daily group (p< 0.05). The increase of hemoglobin concentration in anemic
subjects in the weekly vitamin A and iron group was significantly higher than in the daily group
(p< 0.05). The hemoglobin concentration in nonanemic subjects did not change, and decreased
from baseline by 0.41 g/dL in the daily group (Muslimatun et al. (2001). Our data more likely
support a part of this finding. On the basis of initial hemoglobin concentration of our subjects at
preconception, it was categorized non anemic (>12 g/dL), thus hemoglobin did not increase but
decrease from baseline by 0.48 g/dL in both groups.
Figur 3 performs the interesting evidence that supplementation only works for anemic
subjects, both of MMN and also IFA. During preconception period until week-12 of pregnancy,
hemoglobin level of the anemic subjects increases progressively in both groups. Among anemic
subject in MMN group, at week-12 there is increasing hemoglobin level of 0,76 g/dL from
baseline, and increasing of 0.54 g/dL among IFA group. The interesting evidence is hemoglobin
level among anemic subjects in IFA group after week-12 decrease until week-28 and then get
plateau. On the other hand hemoglobin level among anemic subjects in MMN group after week12 get plateau until week-28 and the slightly increase at week-36.
Base on statistical result in table 6, it implies that the eficacy of MMN preconception on
iron status as efective as iron folic acid (IFA). More over, we have more detailed explanation
descriptively, that in last terimester when hemoglobin concentration generally reached plateau in
control group who recieved IFA, meanwhile subjects in treatment group who recieved MMN
have increasing hemoglobin. It mean that process of erythropeisis during last trimester more
efective in subject who received MMN. This condition more likely due to increasing iron
mobilization which indicated by greater elevation of sTfR in treatmeant group rather than in
control group. The increasing of iron mobilization might due to better vitamin A status among
subjects within treatment group.

CONCLUSION
Prolonging supplementation of MMN during preconception will protect anemia or
hemoglobin level less than 11 g/dL as affective as IFA supplementation during pregnancy which
are represented by hemoglobin level at week-12, week-28 and week-36 of pregnancy. Both of
intervention, whether supplementation of MMN or IFA, only works to increase hemoglobin level
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for the anemic subject before pregnancy, but it still can not increase the hemoglobin level for non
anemic women before pregnancy.
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AKTIVITAS PENGHAMBATAN KOMBUCHA TEH DAN KAWA
TERHADAP PERTUMBUHAN Staphylococcus aureus
DAN Salmonella typhi
Reza Ayu Fitria, Tjahjadi Purwoko, Ratna Setyaningsih
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

ABSTRAK
Kombucha adalah minuman fermentasi yang dihasilkan oleh aktivitas bakteri dan khamir
dengan media teh. Kombucha merupakan minuman fungsional mengandung asam asetat yang
bersifat antibakteri. Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dikenal minuman khas yang
disebut kawa, dibuat dari seduhan daun kopi kering. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
potensi minuman kawa untuk dijadikan media pembuatan kombucha dan mengkaji pengaruh
jenis media kombucha teh dan kawa terhadap pertumbuhan bakteri patogen S. aureus dan S.
typhi.
Media teh dan kawa dibuat dengan menyeduh masing-masing daun teh dan daun kopi
kering menggunakan air mendidih dengan konsentrasi 5% (b/v) dan ditambah gula 10% (b/v).
Starter kombucha ditambahkan sebanyak 10% (b/v). Pengamatan dilakukan terhadap pH,
ketebalan nata dan total asam asetat media kombucha teh dan kawa serta aktivitas antibakteri
kombucha terhadap Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi dengan metode sumuran. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kawa dapat dijadikan sebagai media pembuatan kombucha.
Kombucha kawa lebih asam dengan ketebalan nata lebih kecil dibandingkan kombucha teh.
Kombucha teh dan kawa 50% sudah mulai menghambat pertumbuhan S.aureus dan S.typhi
sedangkan pada konsentrasi 25% belum menghambat.
Kata kunci
kunci: kombucha, kawa, teh, antibakteri

PENDAHULUAN
Kombucha adalah minuman penyegar yang dibuat dari air teh ditambah gula, didapatkan
melalui proses fermentasi oleh bakteri asam asetat dan fungi, dikonsumsi karena manfaatnya
terhadap kesehatan. Kombucha dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap kanker,
menghindari penyakit kardioaskuler, meningkatkan fungsi pencernaan, meningkatkan sistem
kekebalan tubuh dan mengurangi terjadinya radang (Dufresne dan Farnworth, 2000). Teh
kombucha merupakan minuman fungsional yang menempati posisi di antara minuman
konvensional dan obat, sehingga dapat digunakan dalam pencegahan suatu penyakit. Menurut
Simpson dan Abraham (2005) minuman fungsional adalah minuman yang memberikan pengaruh
menguntungkan terhadap satu atau lebih fungsi tubuh selain oleh kandungan nutrisinya,
bermanfaat meningkatkan status kesehatan dan atau mereduksi resiko penyakit. Di pasaran,
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minuman fungsional dapat berupa misalnya minuman energi dan untuk olahraga, minuman yang
ditambah dengan vitamin dan mineral, minuman herbal, probiotik.
Senyawa asam yang dihasilkan pada proses fermentasi dalam pembuatan kombucha
berupa asam-asam organik. Asam organik yang banyak terdapat dalam kombucha adalah asam
asetat yang dapat dimanfaatkan

sebagai

senyawa

antibakteri

karena

kemampuannya

menghambat pertumbuhan bakteri patogen dengan cara menonaktifkan atau mempengaruhi
sistem kerja sel seperti dinding sel, membran sel, enzim-enzim metabolik dan sistem sintesis
protein (Barbosa-Canovas et al., 1998). Aktivitas antibakteri kombucha yang berasal dari asam
organik yang terbentuk selama proses fermentasi, dapat menghambat beberapa jenis bakteri
patogen terhadap manusia seperti bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, Vibrio cholera dan

Bacillus cereus (Greenwalt, 1998; Afifah, 2010).

Bakteri asam asetat yang pernah diteliti

tumbuh dalam kombucha adalah Acetobacter xylinum, A. xylinoides, Bacterium gluconicum, A.

aceti dan A. pasteurianus. A. xylinum memiliki kemampuan menghasilkan jaring-jaring selulosa
yang terapung-apung yang meningkatkan asosiasi bakteri dengan fungi (Dufresne dan Farnworth,
2000) yang dikenal sebagai nata.
Air kawa merupakan minuman khas Sumatera Barat yang terbuat dari daun kopi yang
sudah dikeringkan dan diseduh dengan menambahkan gula merah di dalamnya. Air kawa
disantap hampir setiap hari untuk mengisi keseharian warga Minang (Honesty, 2010). Air kawa
ini memiliki kenampakan hampir sama dengan air teh, sehingga pada penelitian ini akan
dilakukan pembuatan kombucha dengan medium air kawa.
Mikroorganisme yang bersifat patogen terhadap manusia di antaranya adalah bakteri

Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. Proses penyebaran kedua bakteri ini sangat
mudah yakni dengan perantara air dan makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
potensi minuman kawa untuk dijadikan media pembuatan kombucha dan mengkaji pengaruh
jenis media kombucha teh dan kawa terhadap pertumbuhan bakteri patogen S. aureus dan S.

typhi.
BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kultur kombucha yang diperoleh
dari Gadingan Sukoharjo, gula pasir, teh, daun kopi arabika kering siap seduh didapat dari
Kabupaten Tanah Datar, kultur murni bakteri S. aureus dan S. typhi, media nutrient agar (NA)
dan nutrient broth (NB).
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Metode

Pembuatan Starter Kombucha. Akuades sebanyak 100 mL dipanaskan, kemudian
ditambahkan teh (5% b/v) dan diseduh selama 15 menit. Gula ditambahkan sebanyak 10 % (b/v)
dalam larutan teh yang telah diseduh kemudian disaring. Media kemudian didinginkan sampai
suhu ruang dan ditambahkan kultur kombucha sebanyak 10% (b/v) ke dalam seduhan teh
yang ditempatkan di dalam wadah kaca steril dan ditutup dengan kain kemudian diikat
dengan karet gelang. Inkubasi selama 12 hari.

Pembuatan Kombucha. Teh dan Kawa. Akuades sebanyak 500 mL dididihkan selama 10
menit, kemudian akuades yang telah dididihkan masing-masing sebanyak 150 mL dituangkan ke
dua gelas piala steril ukuran 250 mL, gelas piala pertama ditambahkan teh (5% b/v) dan gelas
piala kedua ditambahkan daun kopi kering (5% b/v) lalu diseduh selama 15 menit. Gula
ditambahkan sebanyak 10% (b/v). Teh dan kawa kemudian disaring, dipisahkan dari ampasnya
dan didinginkan sampai suhu ruang. Larutan teh dan kawa dimasukkan dalam wadah kaca steril,
setiap larutan dibagi tiga bagian menjadi 50 mL lalu ditambahkan starter kombucha (10% b/v)
ke dalam larutan teh dan kawa. Masing-masing wadah larutan teh dan kawa yang sudah
ditambah kultur kombucha ditutup rapat dengan kain bersih. Larutan teh dan kawa difermentasi
selama 12 hari.

Analisis pH, Ketebalan Nata dan Total Asam Asetat. Setelah fermentasi selama 12 hari
dilakukan pengukuran pH, ketebalan nata dan total asam asetat. Ketebalan nata diukur
menggunakan jangka sorong pada tiga sisi nata kemudian dihitung rata-rata hasil pengukuran.
Kadar asam asetat dianalisis dengan metode titrasi menggunakan NaOH menurut Cappuccino
dan Sherman (1987).

Uji Antibakteri Kombucha dengan Metode Difusi Sumuran. Metode difusi sumuran
dilakukan dengan menggunakan media NA yang bercampur dengan bakteri uji di dalamnya dan
dibuat sumuran. Sumuran diisi dengan larutan kombucha teh dan kawa yang telah
difermentasikan selama 12 hari dengan konsentrasi berbeda masing-masing 100, 75, 50, 25 dan
0% sebagai kontrol. Larutan uji diisikan sebanyak 25 µL ke dalam sumuran yang terdapat
pada cawan petri yang berisi 10 mL media NA bercampur bakteri, dan dilakukan inkubasi
selama 24-48 jam suhu 37ºC dalam inkubator. Pengamatan penghambatan pertumbuhan
bakteri dilakukan dengan mengukur diameter zona bening di sekitar sumuran menggunakan
jangka sorong. Luas zona penghambatan dihitung dengan rumus:
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L= π ( d2-c2) mm
4
Keterangan :

L= Luas zona penghambatan
d= diameter zona penghambatan
c= diameter sumuran
(Brooks et al., 2005).

π= 3,14

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kawa memiliki pH awal lebih rendah dari pada teh (Tabel 1). Setelah fermentasi selama
12 hari terjadi penurunan pH kombucha, baik kombucha teh maupun kombucha kawa.
Penurunan pH kombucha disebabkan oleh produksi asam selama proses fermentasi terutama
asam asetat.
Tabel 1. Nilai pH awal dan akhir pada pembuatan kombucha teh dan kawa
Media

pH Awal

Teh

6,34

Kawa

5,08

pH Akhir

Selisih pH

4,64

1,69

2,57

2,50

Selama pertumbuhannya dalam medium teh dan kawa, bakteri A. xylinum menghasilkan
nata yang semakin hari semakin tebal. Nata yang dihasilkan berwarna putih agak transparan.
Nata pada kombucha teh lebih tebal dibandingkan kombucha kawa pada hari ke-12. (Tabel 2).
Kombucha kawa lebih asam dibandingkan kombucha teh. Rendahnya pH pada kombucha kawa
kemungkinan mengganggu pembentukan nata kombucha oleh A.xylinum. Menurut Nadiyah et al.
(2005) aktivitas pembentukan nata hanya terjadi pada kisaran pH antara 3,5-7,5 dengan pH
optimum untuk pembentukan nata adalah 4.
Tabel 2. Ketebalan nata pada kombucha teh dan kawa
Media

Ketebalan Nata (cm)

Teh

1,34

Kawa

1,15
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Total asam asetat pada akhir fermentasi jauh lebih tinggi pada kombucha kawa
dibandingkan dengan kombucha teh. Fermentasi kombucha pada penelitian ini dilakukan selama
12 hari. Menurut penelitian Afifah (2010), jumlah total asam asetat pada hari ke 12 merupakan
angka tertinggi.
Tabel 3. Total asam asetat kombucha teh dan kawa
Media

Total Asam Asetat (%)

Teh

1,41

Kawa

6,57

Bakteri A. xylinum bekerja optimum pada pH 4 (Nadiyah et al., 2005; Arviyanti dan
Yulimartani, 2009). pH awal larutan kawa 5,08 lebih mendekati pH optimum yang diperlukan
untuk metabolisme bakteri A. xylinum dan mempercepat pembentukan asam asetat pada larutan
kombucha.
Luas zona bening yang terbentuk oleh kombucha teh dan kawa dengan konsentrasi 25%
tidak berbeda signifikan dengan luas zona bening kontrol (Tabel 4). Konsentrasi kombucha teh
dan kawa 50-100% menunjukkan satu dengan yang lain berbeda signifikan dalam menghambat
bakteri S. aureus. Menurut Notermans dan Heuvelman (2006) pada pH 4,3 tidak terjadi
pertumbuhan pada bakteri S.aureus. Pada penelitian ini pH kombucha teh dan kawa berkisar
antara 2,6-4,6 sehingga tidak memungkinkan untuk S.aureus bertahan hidup.
Tabel 4. Luas zona bening bakteri S. aureus
Luas Zona Bening (mm2)
Kawa
Rata-rata

Konsentrasi
Kombucha
(%)
0

0

0

0a

25

1,4

0,6

1a

50

3,8

3,2

3,5b

75

10,6

8,9

9,75c

100

11,7

12,9

12,3d

Teh

Luas zona penghambatan terhadap S. typhi pada konsentrasi kombucha teh dan kawa 0
dan 25% tidak berbeda nyata (Tabel 5). Menurut Naidu (2000) asam asetat bekerja sebagai
senyawa antibakteri kombucha yang mempengaruhi membran luarnya. Asam asetat yang tidak
terdisosiasi dapat melalui lipid bilayer bakteri serta melepaskan proton dalam sitoplasma,
ini menyebabkan sitoplasma menjadi asam.
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Tabel 5. Luas zona bening bakteri S. typhi
Luas Zona Bening (mm2)

Konsentrasi
Kombucha (%)

The

Kawa

Rata-rata

0

0

0

0a

25

0,80

2,20

1,50a

50

7,10

7,60

7,35b

75

9

13,70

11,37c

100

10,70

16,80

13,75d

Keterangan:
Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang
signifikan pada uji DMRT 5%

Kemampuan mempertahankan diri bakteri S. aureus lebih tinggi dibandingkan S. typhi.
Zona bening yang terluas terjadi pada konsentrasi bakteri S.typhi dalam media kawa dengan
konsentrasi 100% (Gambar 1)

Gambar 1. Perbandingan luas zona bening S.aureus dan S.typhi

KESIMPULAN
Kawa dapat dijadikan sebagai media pembuatan kombucha. Kombucha kawa lebih asam
dengan ketebalan nata lebih kecil dibandingkan kombucha teh. Kombucha teh dan kawa 50%
sudah mulai menghambat pertumbuhan S.aureus dan S.typhi sedangkan pada konsentrasi 25%
belum menghambat.
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KODE: A-9
PEMERIKSAAN KANDUNGAN FORMALDEHID PADA MANGKUK
MAKANAN DARI BAHAN MELAMIN YANG BEREDAR
DI KOTA SURAKARTA
Ahmad Ainurofiq dan Nofi Tri Juni Awanti
Jurusan Farmasi FMIPA Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK
Saat ini banyak beredar mangkuk makanan yang terbuat dari melamin yang dapat
membahayakan kesehatan. Kombinasi antara melamin dengan formaldehid menghasilkan
melamin resin, yaitu suatu polimer yang tahan panas dengan stabilitas dimensi yang sempurna.
Melamin resin biasanya dikenal dengan nama Thermoset Plastik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kadar formaldehida dari mangkuk makanan yang terbuat dari melamin dan kadar
formaldehid yang terlepas pada air dengan suhu kamar 28oC dan 800 C yang ditambahkan ke
dalam mangkuk melamin yang beredar di kota Surakarta. Pemeriksaan kualitatif dilakukan
menggunakan pereaksi asam kromatropat, pengujian akan menunjukkan hasil positif jika reaksi
menunjukkan warna ungu, sedangkan pemeriksaan kuantitatif dilakukan dengan metode titrasi
asam basa dengan menggunakan larutan baku primer HCl 1 N, titrasi dihentikan ketika titran
menunjukkan perubahan warna menjadi merah jambu. Hasil penelitian dengan sampel mangkuk
melamin menunjukkan semua merek mangkuk melamin positif mengandung formaldehida dan
kadarnya bervariasi untuk setiap merek mangkuk Ms (3,4 ±0,001ppm), Vs (2,30±0,001 ppm), Hr
(1,2±0,000 ppm), Sv (0,90±0,006 ppm), Ox (0,7±0,001 ppm). Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa suhu air 80oC mempengaruhi pelepasan formaldehida dari mangkuk melamin. Dengan
penambahan air 80ºC semua merek mangkuk positif melepas formaldehida Ms (3,1±0,000 ppm),
Vs (2,30 ± 0,006 ppm), Hr (0,8 ±0,001ppm), Sv (0,75 ± 0,009 ppm), Ox (0,15 ± 0,000 ppm),
sedangkan penambahan air pada suhu kamar 28oC menunjukkan hasil yang negatif.
Kata kunci : mangkuk melamin, formaldehid, titrasi asam basa.

PENDAHULUAN
Peralatan rumah tangga yang banyak dijumpai dalam kehidupan hari-hari terbuat dari
berbagai jenis bahan, salah satunya adalah melamin. Dengan segala kelebihan melamin sebagian
orang tidak menyadari bahwa melamin menyimpan potensi membahayakan bagi kesehatan
manusia (Harjono, 2006). Formaldehid di dalam senyawa melamin dapat muncul kembali karena
adanya peristiwa yang dinamakan depolimerisasi (degradasi). Dalam peristiwa itu, partikelpartikel formaldehid kembali muncul sebagai monomer-monomer yang dapat berpindah ke
dalam makanan yang bersentuhan dengannya, dan akan menghasilkan racun (Anonim, 2005).
Beberapa zat dapat berpindah dari wadah makanan ke makanan yang ada di dalamnya.
Kebanyakan zat kimia yang dapat berpindah dari bahan pengemas terbuat dari bahan polimer.
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Polimer sendiri biasanya bersifat inert (komposisi aman), tetapi komponen-komponen monomer
yang terdapat dalam jumlah tertentu, sisa reaktan, zat antara, bahan bantu pengolahan, pelarut,
dan zat tambahan plastik, serta reaksi sampingan dan degradasi kimia dapat berpindah ke dalam
makanan yang bersentuhan dengannya (Lu, 1995). Jika terkena bahan atau cairan yang panas
melamin dapat melebur. Oleh karena itu peralatan melamin sebaiknya tidak digunakan pada suhu
yang tinggi seperti dalam oven dan microwave (Wildholz, 1976).
Gesekan-gesekan dan abrasi terhadap permukaan melamin juga dapat mengakibatkan
lepasnya partikel formaldehid. Selain itu persenyawaan yang kurang sempurna dalam proses
pembuatan melamin mengakibatkan terjadinya residu dimana sisa formaldehid dan fenol yang
tidak bersenyawa akan terjebak dalam materi melamin. Formaldehid yang terjebak dalam materi
melamin bisa mengancam kesehatan apabila masuk ke dalam tubuh manusia (Gennaro, 1990).
Melamin resin diproduksi dengan cara mencampurkan melamin dan formaldehid dalam
suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Bahan-bahan ini dipolimerisasi, kemudian dilanjutkan
dengan proses pengeringan dan pendinginan. Material yang telah didinginkan, digiling untuk
menghasilkan bahan yang lunak. Pada proses ini dimasukkan bahan pengawet, minyak pelumas,
dan zat warna. Setelah proses penggilingan selesai, dilanjutkan dengan granulasi yaitu
membentuk bahan menjadi butiran-butiran kecil kembudian bahan dicetak sesuai dengan bentuk
yang diinginkan (Shreve, 1956).
Formaldehid masuk ke dalam tubuh manusia dapat terjadi dengan berbagai cara misalnya
lewat udara, saluran pencernaan, dan kontak langsung dengan kulit. Berikut ini adalah efek yang
ditimbulkan formaldehid pada tubuh manusia berdasarkan dosis pemaparannya (Anonim, 2005).
Tabel 1. Efek Formaldehid Terhadap Kesehatan Manusia Berdarkan Dosis Pemaparan
No
No. Dosis Pemaparan
1
0-0,5 ppm
2
0,05-1,5 ppm
3
0,01-2,0 ppm
4
0,1-2,5 ppm
5
5-30 ppm
50-100
6
Ppm
7
>-100 ppm
Sumber : Anonim, 2005

Efek Terhadap Kesehatan
Efek pada syaraf (neorophysiological)
Iritasi pada mata
Iritasi tinggi pada organ luar
Efek pada paru-paru
Radang dan pneumonia
Kematian

Begitu bahayanya akibat yang ditimbulkan formaldehid bagi kesehatan manusia maka
perlu melakukan pemeriksaan terhadap kadar formaldehid pada beberapa merek mangkuk
melamin dengan beberapa perlakuan yang beredar di Kota Surakarta.
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METODOLOGI PENELITIAN
Alat Dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Labu Kjeldahl, alat-alat gelas,
buret, mortir dan stamper, timbangan digital, alat penangas air, termometer, pipet volume, kertas,
seperangkat alat destilasi, statif dan klem.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Mangkuk makan melamin 5
merek, Asam Kromatropat 0,5%, Asam Sulfat 60,0 % (p), Aquadest, NaOH 1 N, Indikator
Fenolftalein 0,2 %, Asam fosfat (p) 10,0%, Asam Klorida 1 N, Hidrogen Peroksida 6,0%,
Natrium Hidroksida 1 N.
Pemeriksaan Kualitatif Formaldehid pada Sampel Dan Pemeriksaan Kualitatif
Formaldehid yang Terlepas dari Sampel pada Penambahan Air dengan Suhu Normal
(28oC) dan Suhu 80oC
Untuk Sampel Mangkuk melamin dihaluskan, lalu diayak. Serbuk sampel kemudian
ditimbang sebanyak 200 g untuk setiap merek mangkuk melamin.Sejumlah 200 g cuplikan
dimasukkaan ke dalam labu Kjeldahl 800 ml yang telah berisi air 100-200 ml. Sedangkan
pemeriksaan kualitatif formaldehid yang terlepas dari sampel pada penambahan air dengan suhu
80oC yaitu air suling dipanaskan sebanyak 200 ml hingga suhunya 80ºC, dimasukkan ke dalam
sampel, ditutup dengan gelas arloji, dan dibiarkan hingga mencapai suhu kamar (air suhu 80ºC
dibiarkan selama 4 jam). Kedua jenis perlakuan tersebut diasamkan dengan 5 ml asam fosfat
10,0%. Selanjutnya didestilasi perlahan-lahan hingga diperoleh 90 ml destilat yang ditampung
dalam gelas ukur yang telah berisi 10 ml air. Memasukkan 1-2 ml destilat ke dalam telang reaksi,
ditambah 5 ml larutan asam kromatofat 0,5% dalam asam sulfat 60,0% yang dibuat segar dan
dimasukkan ke dalam tangas air yang mendidih selama 15 menit. Larutan akan berwarna ungu
jika mengandung formaldehid (Helrich, 1990).
Untuk air suhu kamar (28ºC), air suling sebanyak 200 ml langsung dimasukkan ke dalam
sampel, ditutup dengan gelas arloji, dan dibiarkan selama 15 menit. Kemudian diambil air
sebanyak 1 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 5 ml larutan asam
kromatropat 0,5% b/v. Larutan kemudian dipanaskan di dalam penangas air yang mendidih
selama 15 menit dan diamati selama pemanasan. Warna ungu yang terbentuk menunjukkan
adanya formaldehid (Helrich, 1990).
Pemeriksaan Kuantitatif Formaldehid pada Sampel Dan Pemeriksaan Kuantitatif
Formaldehid yang Terlepas dari Sampel pada Penambahan Air dengan Suhu 80oC
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Kedua perlakuan yang berbeda pada awalnya yang dilajutkan dengan proses yang sama.
Hasil destilat sebanyak 10 ml pada pemeriksaan kualitatif ditambahkan dengan campuran 25 ml
Hidrogen Peroksida encer dan 50 ml Natrium Hidroksida 1N. Dihangatkan di atas tangas air
hingga pembuihan berhenti. Dititrasi dengan asam klorida 1 N menggunakan indikator
fenolftalein. Blangko 1 ml larutan natrium hidroksida 1 N setara dengan 30,03 mg CH2O
(Anonim, 1979).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitatif dan kuantitatif kandungan
formaldehid pada beberapa merek mangkuk melamin yang beredar di Kota Surakarta tahun 2013.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitatif formaldehida pada sampel dengan pereaksi asam
kromotropat 0,5% , diperoleh data seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabe
Tabell 2. Hasil Analisa Kualitatif Formaldehid pada Sampel
No Merk Sampel
1
2
3
4
5
+
-

Meishing
VT SR 23
Onyx
Seiv
Hoover

Hasil Sampel
Ungu
Ungu
Ungu
Ungu
Ungu

Keterangan
+
+
+
+
+

: Sampel yang positif mengandung formalin
: Sampel yang tidak mengandung formalin
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua merek sampel memberikan hasil yang positif

dengan terbentuknya warna ungu jika direaksikan dengan pereaksi asam kromatropat 0,5% b/v.
Hal ini menunjukkan bahwa semua merek sampel mengandung formaldehida. Hasil pemeriksaan
kuantitatif formaldehida berbagai merek sampel dapat dilihat Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Formaldehida pada Sampel
No
1.
2.
3.
4.
5.

Merk Sampel
Meishing
VT SR 23
Onyx
Seiv
Hoover

Kandungan Formaldehid (ppm)
3,45
2,30
0,70
1,05
1,27

Harga
Rp 2.000,00
Rp 4.600,00
Rp 9.000,00
Rp 8.560,00
Rp. 5.700,00

Keterangan : Untuk setiap merek sampel dilakukan tiga kali perulangan titrasi
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Hasil pemeriksaan secara kuantitatif pada sampel yang positif mengandung formaldehid
diketahui bahwa untuk sampel mangkuk dari formaldehid tertinggi terdapat pada sampel merek
Meishing dengan kandungan formaldehid sebesar 3,45 ppm artinya adalah bahwa dalam 1 kg
sampel peralatan makan melamin yang diperiksa terdapat kandungan formaldehid sebanyak 3,45
mg. Kadar formaldehid terendah terdapat pada mangkuk merek Onyx dengan kadar formaldehid
sebesar 0,70 ppm artinya dalam 1 kg sampel peralatan makan melamin yang diperiksa terdapat
kandungan formaldehid sebanyak 0,70 ppm. Jika dilihat dari segi harga menunjukkan semakin
tinggi harga semakin rendah kandungan formaldehid yang terkandung dari mangkuk, hal ini
menunjukkan harga berpengaruh pada kualitas mangkuk melamin.
Kadar formadehid yang terkandung pada sampel mangkuk merek Meishing (3,45 ppm)
melebihi standar kandungan formaldehid yang diperbolehkan ISO 14528-3 Tahun 1999, Pacific-

Melamine Formaldehyde PowderMolding Compounds yang menyatakan jumlah kandungan
formaldehid yang diperbolehkan terdapat pada peralatan makan melamin adalah sebesar 3 ppm.
Untuk merek sampel yang lain masih di bawah standar yang diperbolehkan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitatif formaldehida yang terlepas dari sampel dengan
menggunakan pereaksi asam kromotropat 0,5% b/v, maka diperoleh data seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Kualitatif Formaldehida yang Terlepas dari Sampel pada
Penambahan Air dengan Suhu kamar (28o C) dan Suhu 80o C
No.

Merk Sampel

Hasil
o

1
2
3
4
5

Meishing
VT SR 23
Onyx
Seiv
Hoover

Suhu 80 C
Ungu
Ungu
Ungu
Ungu
Ungu

Suhu 28o C
Bening
Bening
Bening
Bening
Bening

Keterangan :
Ungu : Sampel yang positif mengandung formalin
Bening : Sampel yang tidak mengandung formalin
0

Dari data di atas dapat dilihat bahwa air suhu 80 C yang dimasukkan ke dalam semua sampel
memberikan hasil yang positif jika direaksikan dengan pereaksi asam kromatropat 0,5 % b/v
dengan terbentuknya warna ungu. Hal ini menunjukkan adanya formaldehida yang terlepas dari
sampel.
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Pada air suhu normal (28ºC) semua sampel memberikan hasil negatif dengan tidak
berubahnya warna pada sampel yang diuji (tetap berwarna bening). Hal ini menunjukkan bahwa
formaldehida tidak terlepas dari sampel, sehingga pemeriksaan kuantitatifnya tidak dilanjutkan.
Hasil pemeriksaan kuantitatif formaldehida yang terlepas dari sampel pada penambahan air
pada air dengan suhu Suhu 80o C dapat dilihat di Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Pemeriksaan Kuantitatif Formaldehida yang Terlepas dari Sampel pada
penambahan Air dengan Suhu 80oC
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Merk Sampel
Meishing
VT SR 23
Onyx
Seiv
Hoover

Kandungan Formaldehid (ppm)
3,20±0,000
1,50±0,006
0,20±0,000
0,60±0,009
0,80±0,001

Harga
Rp 2.000,00
Rp 4.600,00
Rp 9.000,00
Rp 8.560,00
Rp 5.700,00

Keterangan : Untuk setiap merek sampel dilakukan tiga kali perulangan titrasi

Tabel 5 menunjukkan kandungan formaldehid yang bervariasi pada berbagai merek
mangkuk melamin. Kandungan formaldehid tertinggi terdapat pada mangkuk melamin dengan
merek Meishing yaitu sebesar 3,20 ppm dan kandungan formaldehid terendah terdapat pada
mangkuk melamin dengan merek onyx yaitu sebesar 0,20 ppm. Artinya setiap 1 L kadar
formadehid yang terkandung pada sampel mangkuk merek Meishing (3,20 ppm) dan VT SR 23
melebihi standar kandungan formaldehid yang ditetapkan IPCS (International Programme on

Chemical Safety) secara umum ambang batas aman formaldehid dalam tubuh kita adalah 1 ppm
(Kurniangsih, 2006).
Kandungan formaldehid yang bervariasi terdapat pada peralatan makan melamin berasal
dari pengaruh suhu air yang ditambahkan pada mangkuk melamin, yaitu suhu 80oC, dimana suhu
tersebut adalah suhu umum makanan berkuah panas yang biasa dimasukkan pada mangkuk.
Panas menyebabkan depolimerisasi yang menyebabkan adanya residu formaldehida sehingga
formaldehid dapat kembali muncul dalam makanan dan dapat masuk ke dalam tubuh jika
makanan tersebut berinteraksi langsung dengan mangkuk.

KESIMPULAN
Pada uji kualitatif sampel mangkuk melamin semua sampel positif mengandung
formaldehid. Sedangkan pada uji kualitatif air panas (80oC) yang dimasukkan mangkuk melamin
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semua sampel positif mengandung formaldehid dan menunjukkan hasil negatif air pada suhu
kamar (28ºC). Hasil kuantitatif pada sampel

mangkuk melamin kandungan terekstrak

formaldehid maupun hasil kuantitatif pada sampel air panas (80oC) yang dimasukkan ke dalam
mangkuk melamin mengandung formaldehid kandungan formaldehid cukup bervariasi, yang
secara umum kandungannya lebih besar dengan sampel yang terekstrak formaldehid
dibandingkan dengan sampel air panas (80oC).

Daftar Pustaka
[1] Anonim, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departeman Kesehatan Republik Indonesia,
Jakarta. Hal 259-260, 589-590, 650, 675, 748.
[2] Anonim, 2005, Bahaya Kanker di Balik Melamin Murah, http://www.depkes.go.id, 16 Juni
2013
[3] Gennaro, 1990, Remington's Pharmaceutical Science, Eighteenth Edition. Easton : Mack
Publishing Company.
[4] Harjono, 2006, Makan Sehat Hidup Sehat, Kompas, Jakarta.
[5] Helrich, K., 1970, Official Method of Analysis, Fifteenth Edition. Station Washington D.C.
AOAC Inc. Pages 934, 1149
[6] Kurniangsih, 2006, Formalin Ada pada Melamin, Pustaka Cendekia, Bandung.
[7] Lu. F.C., 1994, Teknologi Dasar, Asas, Organ Sasaran, dan Penilaian Resiko,Edisi Kedua,
UI Press, Jakarta.
[8] Shreve, N., 1956, Chemical Process Industries, Edisi Keempat, Mc. Graw Hill International
Book Company, Kogakusha.
[9] Windholz, 1976, The Merck An Encylopediaa of Chemicals and Drugs, Ninth Edition.
Rahway USA : Merck & CO., Inc.

ISBN: 978-602-18580-2-8

72

KODE: B-1
PROSES PERKECAMBAHAN BIJI KECIPIR UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS YOGURT SUSU KECIPIR SEBAGAI PANGAN
FUNGSIONAL PENURUN KOLESTEROL
Agus Slamet 1) dan Siti Tamaroh 2)
1, 2)

Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Agroindustri
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Alamat e-mail : agusumby@yahoo.com

ABSTRAK
Yogurt adalah minuman probiotik yang bermanfaat menurunkan kolesterol, melindungi
infeksi intestin, kanker kolon, antikarsinogenik, antihipertensi dan meningkatkan HDL kolesterol.
Penelitian ini membuat yogurt berbahan baku susu kecambah kecipir. Tujuan perkecambahan
adalah untuk mengurangi bau langu biji kecipir.
Perlakuan pada penelitian ini adalah lama perkecambahan biji kecipir (12 jam, 24 jam
dan 36 jam) dan rasio inokulum Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus = LB :
ST = 1:1, 1:2, 2:1). Yogurt yang dihasilkan diuji kimia kadar air, kadar abu, kadar protein, N
terlarut, PH, ZPT dan kadar asam. Data yang diperoleh diuji statistik, apabila ada beda nyata
dilakukan uji DNMRT pada tingkat kepercayaan 5%. Yogurt juga diuji potensi hipokolesteronya
menggunakan hewan uji tikus SD.
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan perkecambahan 12 jam dan rasio LB:ST 1:1,
menghasilkan yogurt yang disukai dan hipokolesterol. Karakteristik yogurt sebagai berikut :
kadar air 89%, kadar abu 5%, kadar protein 3%, kadar N terlarut 6%, pH 3,2 , kadar zat
padat terlarut 8%, kadar asam (sebagai asam laktat) 0,8% dan uji kesukaan nilai = 3, disukai.
Yogurt susu kecambah kecipir sebagai pangan fungsional hipokolesterol, dengan hewan uji tikus.
Pemberian yogurt susu kecambah kecipir akan menurunkan total kolesterol, LDL, trigliserida
dan meningkatkan HDL lipoprotein tikus percobaan. Pemberian yogurt 2 g/hari akan
menurunkan kolesterol darah (38 %), trigliserida darah (66%), LDL (46% ) dan meningkatkan
HDL (54% ).
Kata kunci : kecambah kecipir, yogurt, hipokolesterol
PENDAHULUAN
Peningkatan taraf hidup masyarakat, diikuti dengan perubahan pola konsumsi makanan
berlemak. Konsumsi tinggi lemak berakibat kolesterol darah meningkat, memungkinkan
tertimbun di dinding pembuluh darah dan arterosklerosis yang memicu terjadi penyakit jantung
koroner/stroke (Samuel Oetoro, 2007). Sudomo (2007), menyatakan Indonesia merupakan
negara dengan jumlah penderita stroke terbesar di Asia. Angka kejadian stroke selalu meningkat
setiap tahun.
Yogurt adalah minuman probiotik yang bermanfaat menurunkan kolesterol, melindungi
infeksi intestin, kanker kolon, antikarsinogenik, antihipertensi dan meningkatkan HDL kolesterol
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(Drake, dkk. 2000; Donkor, dkk. 2005; Rossi, dkk.2007). Murti (2006), menyatakan bahwa
yogurt susu kedelai yang difermentasi dengan S. thermopillus dan L. bulgaricus akan diperoleh
yogurt dengan tolal bakteri asam laktat 1,5X106 sel/g yang berpotensi sebagai minuman
probiotik/pangan fungsional.
Harga kedelai saat ini mengalami peningkatan, sehingga produk olahan kedelai menjadi
mahal. Potensi kacang-kacangan di Indonesia beragam, diantaranya adalah kecipir. Biji kecipir
(Psophocarpus tetragonolobus), berkadar protein tinggi (32,8%) setara dengan kadar protein
kedelai (35,1%) (Haryoto, 2002). Komponen asam amino protein biji kecipir terdapat lengkap,
setara dengan asam amino pada protein kedelai (Nurchasanah, 2004). Biji kecipir di Indonesia
mudah diperoleh, tanamannya bersifat tahan kekeringan, harganya murah dan berpotensi sebagai
bahan baku yogurt nabati.
Berdasarkan hal tersebut biji kecipir dapat dibuat menjadi susu nabati dan digunakan
untuk pembuatan yogurt yang berpotensi sebagai probiotik. Yogurt susu kecipir berpotensi
sebagai probiotik yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Namun pada umumnya
kacang-kacangan mempunyai flavour langu atau disebut beany flavour (Liu, 1999). Flavour
langu pada produk olahan kacang termasuk pada kecipir menjadi masalah dalam
pemanfaatannya untuk sumber protein nabati (Kanetro dan Setyo Hastuti, 2006). Salah satu cara
menghilangkan bau langu pada kacang-kacangan adalah dengan proses perkecambahan. Suhardi
(1984) melaporkan bahwa proses perkecambahan selama 36 jam dapat menghilangkan flavour
langu pada biji kecipir.

N
METODE PENELITIA
PENELITIAN
Bahan Penelitian
Bahan penelitian adalah biji kecipir yang diperoleh dari Pasar Beringharjo Yogyakarta.
Starter untuk pembuatan yoghurt adalah mikrobia Lactobacillus bulgaricus FNCC-041 dan

Streptococcus thermophillus FNCC-040 dari Laboratorium Mikrobiologi PAU Pangan Gizi
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Susu skim dan bahan tambahan lain diperoleh dari toko
di daerah kota Yogyakarta.
Peralatan
Autoklaf (Rinnai TL-200C), inkubator (Memmert), oven (Memmert), pH meter
(Metrohm 620), neraca analitik (Sartorius, Ohaus), enkas, almari pendingin, magnetik stirer,
vortex, , peralatan gelas (erlemeyer, petridish).
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Cara Penelitian
Pembuatan yoghurt susu kecipir diawali dengan pembuatan susu kecambah biji kecipir.
Biji kecipir dikecambahkan dengan variasi waktu 12 jam, 24 jam dan 36 jam. Pembuatan susu
kacang kecipir adalah sebagai berikut : Tiga variasi perendaman kacang kecipir , masing-masing
dilakukan perebusan selama 15 menit dengan ditambahkan 2 gram

NaHCO3, penirisan,

penghancuran, penyaringan dan pemanasan pada suhu 70-80oC selama 15 menit dan penyaringan.
Proses pembuatan yoghurt susu kecipir adalah sebagai berikut : homogenisasi dengan
ditambahkan gula pasir 4%, perlakuan penambahan susu skim 6 , pasteurisasi pada suhu 90oC
selama 15 menit, pendinginan pada suhu kamar, inokulasi dengan Starter 5% L. bulgaricus dan S.

thermophillus dengan variasi 1:1; 1:2 dan 2:1, Inkubasi 37oC, 17 jam. Yoghurt susu kecipir
dianalisis kadar air, pH, keasaman total,kadar abu,kadar protein, zat padat terlarut dan potensi
hipokolesterol dengan hewan uji tikus SD.
Rancangan Percobaan Dan Analisis
Pembuatan yoghurt susu kecambah kacang kecipir : Rancangan percobaan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Blok Lengkap, terdiri dari 2 faktor perlakuan, yaitu lama
perkecambahan (12 jam, 24 jam dan 36 jam) dan konsentrasi starter yang ditambahkan

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dengan variasi 1:1, 1:2 dan 2:1. Data
yang diperoleh diuji statistik dan apabila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji “Duncant New

Multiple Range Test” (DMRT) pada derajat kepercayaan 5%.
Analisis yang dilakukan meliputi : Uji kadar air metode termografimetri (AOAC, 1990),
pH (pH-meter), kadar protein metode mikrokjeldahl (AOAC, 1990) dan zat padat
terlarut ,metode penguapan (AOAC, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kimia Yogurt Susu Kecambah Kecipir
Uji yang dilakukan pada yogurt susu kecambah kecipir adalah uji kadar air, kadar abu,
kadar protein, N terlarut, pH , Zat Padat Terlarut (ZPT) dan keasaman (sebagai asam laktat).
Kadar air yogurt susu kecambah kecipir disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kadar Air (% wb) Yogurt Susu Kecambah Kecipir
Rasio jenis bakteri LB:ST
1:1
1:2
2:1
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12
89,22bc
89,22bc
89,19bc

Waktu perkecambahan (jam)
24
36
b
88,99
89,19bc
a
88,76
89,24c
88,55a
89,32c
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Pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa perlakuan perkecambahan dan rasio inokulum

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus berpengaruh nyata pada yogurt yang
dihasilkan. Yogurt yang dihasilkan pada penelitian ini berbentuk semi solid. Kadar air yogurt
waktu perkecambahan perlakuan perkecambahan 24 jam dan perbandingan LB:ST 1:2 dan 2:1
menunjukkan kadar air yang lebih kecil dibandingkan perlakuan yang lain. Hal ini dapat
dijelaskan bahwa mikrobia yang ditambahkan pada proses inokulasi lebih banyak, sehingga
aktivitasnya juga lebih efektif, sehingga protein yang berasal dari skim yang ditambahkan
menggumpal lebih sempurna untk menyusun tekstur yogurt.
Tabel 2. menunjukkan hasil uji kadar abu dari yogurt susu kecambah kecipir. Hasil uji
statistik menunjukkan perlakuan penelitian tidak mempengaruhi konsentrasi kadar abu yogurt.
Tabel 2. Kadar Abu (% db) Yogurt Susu Kecambah Kecipir
Rasio jenis bakteri LB:ST
12
4,89a
4,76a
4,83a

1:1
1:2
2:1

Waktu perkecambahan (jam)
24
36
a
4,69
4, 65a
a
4,39
4,77a
4,79a
5,063a

Menurut SNI, kadar abu yogurt dipersyaratkan minimal 3,4% (b/b), berarti ditinjau dari
SNI, yogurt susu kecambah kecipir hasil penelitian ini sesuai dengan persyaratan kadar abu.
Tabel 3. Menunjukkan kadar protein yogurt susu kecambah kecipir. Dari data yang
terlihat menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antar perlakuan terhadap kadar protein yogurt.
Masing-masing

perlakuan

berpengaruh

terhadap

kadar

protein

yogurt.

Waktu

perendaman/perkecambahan kecipir berpengaruh terhadap kadar protein yogurt susu kecambah
kecipir. Waktu perendaman semakin lama, kadar proteinnya semakin meningkat. Hal ini dapat
dijelaskan proses perendaman/perkecambahan akan terjadi peningkatan protein disebabkan oleh
adanya penurunan persentase karbohidrat dan lemak lebih cepat daripada protein, bukan
disebabkan oleh sintesis protein (Kanetro dan Hastuti, 2006).
Tabel 3. Kadar Protein (% wb) yogurt Susu Kecambah Kecipir
Rasio jenis bakteri LB:ST
1:1
1:2
2:1
Rata-rata
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12
2,79
2,97
3,06
2,94a

Waktu perkecambahan (jam)
24
36
3,17
3,07
3,07
2,99
3,03
3,22
b
3,09
3,29c

Rata-rata
3,00p
3,08q
3,24r
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Rasio bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus

berpengaruh

pada kadar protein yogurt susu kecambah kecipir. Kadar protein perlakuan rasio LB:ST, 1:2 dan
2:1 lebih tinggi dibanding kadar protein yogurt susu kecipir dengan inokulum LB:ST, 1:1. Hal
ini dimungkinkan oleh adanya asam yang terbentuk oleh perlakuan rasio bakteri LB:ST (1:1)
lebih banyak, sehingga sebagian besar protein pada perlakuan ini akan menggumpal, akibatnya
saat dilakukan uji protein nilainya lebih rendah.
Tabel 4. menunjukkan hasil uji statistik kadar N terlarut yogurt susu kecambah kecipir.
Ada interaksi antar perlakuan lama perkecambahan dan rasio bakteri pada kadar N terlarut
yogurt.
Tabel 4. Kadar N Terlarut (%) Yogurt Susu Kecambah Kecipir
Rasio jenis bakteri LB:ST
1:1
1:2
2:1

Waktu perkecambahan (jam)
12
24
36
c
d
5,94
6,53
7,44ef
ab
bc
5,71
5,77
5,55a
7,29e
5,81bc
7,63f

Waktu perkecambahan 36 jam dan rasio bakteri LB:ST (2:1), menunjukkan kadar N
terlarut yang tinggi, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut rasio LB:ST (2:1), merupakan
kondisi yang efektif untuk aktifitas perombakan komponen penyusun bahan pembuatan yogurt
susu kecambah kecipir, demikian pula waktu perkecambahan 36 jam akan meningkatkan bahan
organik larut dalam jumlah yang besar, sehingga kadar N terlarut menjadi besar
Tabel 5. menunjukkan hasil uji statistik pH yogurt susu kecambah kecipir. Ada interaksi
antar perlakuan lama perkecambahan dan rasio bakteri pada pH yogurt.
Tabel 5. pH Yogurt Susu Kecambah Kecipir
Rasio jenis bakteri LB:ST
1:1
1:2
2:1

Waktu perkecambahan (jam)
12
24
36
3,26e
3,09a
3,23d
3,19c
3,14b
3,26e
e
d
3,26
3,23
3,31f

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada interaksi antar perlakuan terhadap pH yogurt.
Secara umum dapat dikatakan perlakuan rasio bakteri LB:ST , 1:2 dan 2:1 serta lama
perkecambahan akan meningkatkan pH yogurt. Tamime dan Robinson (1983), menyebutkan
bahwa bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus adalah

bersifat

simbiosis dalam menghasilkan asam selama proses fermentasi.
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Pada saat perbandingan bakteri yang digunakan sebagai starter (LB : ST) 1: 2 dan 2:1
dimungkinkan produksi asam tidak seefektif saat perbandingan bakteri yang digunakan sebagai
starter (LB : ST) 1: 1.
Menurut Salji dan Ismail (1983), pH yogurt komersial 3,27 – 4,10. Sehingga pH yogurt
susu kecipir hasil penelitian ini sesuai dengan persyaratan yogurt komersial.
Tabel 6. menunjukkan hasil uji statistik zat padat terlarut yogurt susu kecambah kecipir.
Ada interaksi antar perlakuan lama perkecambahan dan rasio bakteri pada zat padat terlarut
yogurt.
Tabel 6. Zat Padat Terlarut (%) yogurt Susu Kecambah Kecipir
Rasio jenis bakteri LB:ST
1:1
1:2
2:1

12
8,29c
6,75a
8,29c

Waktu perkecambahan (jam)
24
36
7,51abc
8,22c
7,74bc
7,08ab
7,26ab
7,39abc

Zat padat terlarut yang ada dalam yogurt susu kecambah kecipir diantaranya terdiri dari
karbohidrat dan protein. Komponen asam dan bahan volatil dimungkinkan tidak termasuk dalam
zat padat terlarut, karena pada proses analisa dilakukan preparasi pemanasan yang akan
mengakibatkan bahan yang mudah menguap akan hilang. Zat padat terlarut pada perlakuan 12
jam perkecambahan dan rasio LB:ST (1:1), dan LB:ST (1:1) , aktivitas mikrobia lebih efektif
pada saat inkubasi menghidrolisis komponen karbohidrat dan protein sehingga menjadi
komponen berstruktur lebih sederhana dan mudah larut. Tabel 7. Menunjukkan hasil uji asam
(sebagai asam laktat) yogurt susu kecambah kecipir.
Tabel 7. Asam (sebagai asam laktat) (% wb) Yogurt Susu Kecambah Kecipir
Rasio jenis bakteri LB:ST
1:1
1:2
2:1
Rata-rata

Waktu perkecambahan (jam)
12
24
36
0,75
0,79
0,84
0,83
0,89
0,87
0,78
0,88
0,85
a
b
0,78
0,85
0,85b

Rata-rata
0,78 p
0,86q
0,84q

Semakin lama waktu (24 jam dan 36 jam) perkecambahan biji kecipir, kadar asam
semakin besar, hal ini dapat dijelaskan bahwa susu kecambah kecipir sebagai bahan dasar
pembuatan yogurt telah memiliki kadar asam yang lebih besar dibanding perlakuan
perkecambahan 12 jam, sehingga kadar asam pada yogurt lebih besar.
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Kadar asam yogurt susu kkecambah kecipir dengan perlakuan rasio LB:ST (1:2 dan 2:1),
menunjukkan kadar asam yang lebih besar, hal ini dapat dijelaskan bahwa rasio LB:ST (1:2 dan
2:1), lebih efektif menghasilkan asam selama proses inkubasi.
Kadar asam sebabai asam laktat yogurt menurut SNI adalah maksimal 1% (b/b). Kadar
asam pada yogurt hasil penilaian antara 0,75 – 0,89%, sesuai dengan SNI.
Jumlah Sel Bakteri pada Yogurt Susu Kecambah Kecipir
Jumlah total sel bakteri asam laktat dapat dilihat pada Tabel 11. Dari Tabel 8.
Menunjukkan bahwa semua perlakuan memenuhi sebagai makanan probiotik.
Tabel 8. Jumlah sel Bakteri (sel/ml) pada Yogurt Susu Kecambah Kecipir
Perlakuan
12 jam 1:1
1:2
2:1
24 jam 1:1
1:2
2:1
36 jam 1:1
1:2
2:1

Jumlah sel/ml
8,3 X 109
1,5 X 109
7,0 X 109
3,0 X 109
1,4 X 109
2,1 X 109
3,3 X 109
1,0 X 109
4,5 X 109

Jumlah sel dari setiap yogurt hasil penelitian sebanyak 107 sel/ml, berarti yogurt susu
kecipir hasil penelitian termasuk dalam kategori minuman probiotik. Beberapa negara
menerapkan standar jumlah sel minimal sebagai makanan probiotik (Shin, et al .2000 dalam Mc
Comas dan Gilliland. 2003). Di Jepang standar jumlah minimal makanan probiotik adalah 1X107
viabel bifidobakteri/ml (Ishibashi dan Shimamura, 1993. dalam McComas dan Gilliland. 2003).
Sedangkan di Swiss ditetapkan standar makanan probiotik adalah jumlah sel minimal 1X106
organisme probiotik/ml atau per gram (Shin,dkk.2000 Mc Comas dan Gilliland. 2003).
Profil Lipida Darah
Pada Tabel 9, menunjukkan bahwa hasil uji statistik ada interaksi antar perlakuan
(konsentrasi yogurt yang diberikan dan waktu pengamatan) terhadap profil total kolesterol
hewan uji.
Tabel 9. Profil Total Kolesterol (mg/dl)
Perlakuan terhadap tikus
Masa adaptasi
Kondisi hiperlokesterol
Pengamatan 2 minggu perlakuan
Perlakuan 4 minggu perlakuan
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0 g/hari
94,16a
226,28g
231,88ij
233,86j

Konsentrasi yogurt
2 g/hari
4 g/hari
a
94,94
101,29b
f
220,78
227,45hi
181,09e
160,85d
144,18d
116,21c
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Sangeeta dan Khaterpaul (2003), menyebutkan bahwa probiotik yang dibuat dari proses
fermentasi dilaporkan dapat menurunkan profil kolesterol pada manusia. Mekanisme yang
mungkin terjadi adalah terjadinya deconjugasi garam empedu diusus halus

dengan adanya

mikrobia probiotik. Pendapat lain menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas bakteri probiotik
akan menghasilkan produk yang dihasilkan selama fermentasi yang akan
Pada Tabel 10. menunjukkan bahwa hasil uji statistik ada interaksi antar perlakuan
(konsentrasi yogurt yang diberikan dan waktu pengamatan) terhadap profil trigliserida hewan uji.
Hewan uji yang tidak diperlakukan dengan yogurt susu kecipir, pada pengamatan minggu ke 4,
profil trigliserida tinggi (178,20 mg/dl). Sedangkan hewan uji yang diperlakuan dengan yogurt
susu kecambah kecipir (2 g/hari) profil kolesterolnya lebih rendah, turun menjadi 113,28 mg/dl
(sekitar 36% dari semula). Perlakuan hewan uji dengan yogurt susu kecambah kecipir (4 g/hari)
turun menjadi 88,22 mg/dl (penurunan 50%), lebih rendah dibanding perlakuan yogurt 2 g/hari.
Tabel 10
10. Profil Trigliserida (mg/dl)
Perlakuan
terhadap tikus
Masa adaptasi
Kondisi hiperlokesterol
Pengamatan 2 minggu perlakuan
Perlakuan 4 minggu perlakuan

0 g/hari
53,33a
173,23g
175,12hi
178,20i

Konsentrasi yogurt
2 g/hari
58,15b
177,20hi
143,53f
113,28d

4 g/hari
56,42ab
176,95hi
129,35e
88,22c

Pada Tabel 11. menunjukkan bahwa hasil uji statistik ada interaksi antar perlakuan
(konsentrasi yogurt yang diberikan dan waktu pengamatan) terhadap profil HDL hewan uji.
Hewan uji yang tidak diperlakukan dengan yogurt susu kecipir, pada pengamatan minggu ke 4,
profil HDL rendah (39,34 mg/dl). Sedangkan hewan uji yang diperlakuan dengan yogurt susu
kecambah kecipir (2 g/hari) profil HDL lebih tinggi, meningkat menjadi 84,91 mg/dl (meningkat
54%). Perlakuan hewan uji dengan yogurt susu kecambah kecipir (4 g/hari) , HDL meningkat
menjadi 111,26 mg/dl (meningkat 65%), lebih tinggi dibanding perlakuan yogurt 2 g/hari.
Tabel 11
11. Profil HDL (mg/dl)
Perlakuan terhadap tikus
Masa adaptasi
Kond hiperlokesterol
Pengamatan 2 minggu perlakuan
Perlakuan 4 minggu perlakuan

0 g/hari
114,70fg
43,85b
41,20ab
39,34a

Konsentrasi yogurt
2 g/hari
118,29hi
43,18ab
58,25d
84,91f

4 g/hari
116,84h
47,87c
69,33e
111,26g

Pada Tabel 12. menunjukkan bahwa hasil uji statistik tidak ada interaksi antar perlakuan
(konsentrasi yogurt yang diberikan dan waktu pengamatan) terhadap profil LDL hewan uji.
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Profil LDL lipida darah hewan uji tidak dipengaruhi oleh konsentrasi yogurt susu kecambah
kecipir yang diberikan. Hari pengamatan berpengaruh terhadap LDL profil lipida darah hewan
uji. Apabila dibandingkan profil lipida darah hewan uji yang tidak diperlakukan dengan yogurt
susu kecambah kecipir, menunjukkan penurunan LDL yang cukup signifikan.
Tabel 12
12. Profil LDL (mg/dl)
Perlakuan terhadap tikus
Masa adaptasi
Kond hiperlokesterol
Pengamatan 2 minggu perlakuan
Perlakuan 4 minggu perlakuan

0 g/hari
32,72
147,12
148,70
151,20

Konsentrasi yogurt
2 g/hari
4 g/hari
36,72
35,28
148,35
151,44
127,10
118,69
81,09
65,10

Rata-rata
34,91a
148,98c
131,49c
89,02b

KESIMPULAN
Kesimpulan umum penelitian ini adalah yogurt yag dibuat dari susu kecambah biji kecipir
sesuai dengan SNI yogurt berpotensi sebagai probiotik dan hipokolesterol
Kesimpulan khusus :
1. Waktu perkecambahan 12 jam akan menghasilkan yogurt susu kecambah kecipir yang sesuai
SNI , berpotensi sebagai probiotik, hipokolesterol dan disukai panelis.
2. Rasio LB:ST (1:1) akan menghasilkan yogurt susu kecambah kecipir yang sesuai SNI ,
berpotensi sebagai probiotik, hipokolesterol dan disukai panelis.
3. Yogurt susu kecambah kecipir termasuk minuman probiotik, jumlah sel nya 8 X 109 sel/mL.
Yogurt susu kecambah kecipir berpotensi sebagai makanan hipokolesterol, menurunkan profil
kolesterol darah sebagai berikut total kolesterol turun hingga 38%, trigliserida turun hingga
36%, HDL meningkat hingga 54% dan LDL turun sampai 46%
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ABSTRAK
Perubahan pola konsumsi masyarakat kearah makanan yang serba praktis dan tinggi
kalori mengakibatkan banyak timbul penyakit diabetes, sehingga potensial dikembangkan beras
instan yang berindeks glisemik rendah dengan peningkatan kadar pati resistennya (RS). Tujuan
penelitian adalah menghasilkan beras instan yang mempunyai kadar RS tinggi dan berindeks
glisemik rendah. Modifikasi proses pembuatan beras instan dilakukan dengan perlakuan heat
moisture treatment (HMT) dan pendinginan. Tahap proses pembuatan beras instan adalah
sortasi beras, perendaman, perebusan, HMT (100, 120 dan 140oC), pengeringan, pengukusan,
pendinginan pada suhu 0oC (24, 36, dan 48 jam) dan tahap terakhir pengeringan. Beras instan
dianalisis kadar RS, sifat amilografi dan teksturnya, sedangkan nasi dari beras instan yang
terbaik dianalisis indeks glisemiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama
pendinginan sampai pada 36 jam terjadi peningkatan kadar RS, viskositas balik dan total
retrogrdasinya, namun menurun kembali pada pendinginan hingga 48 jam. Kadar RS tertinggi
dihasilkan dengan perlakuan HMT 100oC dengan lama pendinginan 36 jam serta perlakuan
HMT 140oC dengan lama pendinginan 36 jam. Indeks glisemik nasi dari beras instan dengan
HMT 100oC dan lama pendinginan 36 jam adalah 54 lebih rendah dibanding beras IR 64 asli
yaitu 68 dan dari beras taj mahal yaitu 56.
Kata kunci : heat moisture treatment, pendinginan, pati resisten, dan indeks glisemik.
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi di Indonesia telah mengakibatkan
perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Perubahan gaya hidup masyarakat
cenderung menuntut makanan yang cepat saji, sedangkan perubahan pola konsumsi cenderung
pada makanan

berkalori dan berlemak tinggi. Hal tersebut mengakibatkan banyak timbul

penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus. Penyakit ini dapat dicegah atau dikurangi dengan
pengaturan diet yang tepat, yaitu membatasi asupan kalori dan memilih makanan yang berindeks
glisemik rendah. Makanan pokok bangsa Indonesia adalah beras sehingga sangat potensial
dikembangkan beras instan berindeks glisemik rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk
membuat beras instan yang mempunyai kadar pati resisten tinggi dan berindeks glisemik rendah.
Pada proses pembuatan beras instan biasanya akan meningkatkan daya cerna pati
sehingga akhirnya juga meningkatkan indeks glisemik beras dengan meningkatkan kadar RS.
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Oleh karena itu diperlukan modifikasi proses dalam pembuatan beras instan agar diperoleh beras
instan dengan indeks glisemik rendah. Diketahui proses heat moisture treatment (HMT) pada
pati dapat meningkatkan jumlah pati resisten tipe III yang tahan terhadap pemasakan kembali
[1]. Demikian pula perlakuan autoclaving-cooling terhadap pati dapat meningkatkan kadar RS
sehingga dapat pula menurunkan daya cerna pati [2]. RS didefinisikan sebagai fraksi pati atau
produk degradasi pati yang tidak terabsorsi dalam usus halus individu yang sehat, bersifat
resisten terhadap hidrolisis enzim amylase [3]. RS dikategorikan sebagai bagian dari serat
pangan yang mempunyai efek bagi kesehatan yaitu pencegahan kanker kolon, berperan sebagai
prebiotik dan mempunyai efek hipoglisemik [4]. Bahan dengan kadar amilosa yang tinggi sesuai
untuk dijadikan bahan baku RS III [5].

METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan utama penelitian ini adalah beras berkadar IR 64 dan beras merk Taj mahal
sebagai pembanding. Bahan-bahan yang digunakan untuk analisis antara lain Buffer Fosfat pH 6,
Enzim Termamyl (α amylase, Sigma), NaOH, Enzim Protease (Sigma), HCl, Enzim
Amiloglukosidase (Sigma), Etanol 95 %, Aseton, dan kertas saring Whatman No. 41 / Crucible.
Alat yang digunakan adalah spektrofotometer UV-Vis-UV mini 1240 Shimadzu, alat pengukur
glukosa darah, microsyringe, alat pengukur tekstur test Zwick, alat pengukur viskositas Rapid

Visco analyser model RV Brookfield Engineering labs, Inc., dan pengering kabinet.
Pembuatan Beras Instan
Beras

instan

dibuat

menggunakan

metode

perendaman-perebusan-pengukusan-

pengeringan [6] dengan dimodifikasi. Modifikasi yang dilakukan adalah pada proses perebusan
dilanjutkan dengan perlakuan HMT dengan variasi suhu pemanasan 100, 120 dan 140oC selama
80 menit dan pengukusan dengan autoklaf dan pendinginan pada suhu 0oC selama 24, 36, dan
48 jam. Setelah selesai, nasi yang diperoleh dikeringkan pada suhu 40oC sampai kadar air 8-12%.
Beras instan yang diperoleh dikemas dalam plastik sebelum dilakukan analisis.
Analisis Data
Beras instan yang diperoleh kemudian dianalisis kadar air dan kadar pati resisten [7],
karakteristik amilografinya dengan alat Rapid Viscoanalyser dan tekstur nasi yang dihasilkan
diukur dengan alat pengukur tekstur Test Zwick. Beras instan yang terbaik dianalisis proksimat
[7] dan indeks glisemik[8]. Analisis indeks glisemik menggunakan relawan terpilih sebanyak 6
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orang yang sehat dan memiliki kadar gula darah normal. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis varian dengan bantuan software SPSS version 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Pati Resisten
Kadar pati resisten beras instan seperti disajikan pada disajikan pada Tabel 1. Hasil
analisis statistik menunjukkan bahwa pada suhu HMT yang sama, semakin lama pendinginan
hingga 36 jam masih terdapat peningkatan kadar pati resisten, namun lebih dari 36 jam tidak
signifikan kenaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa secara industri lebih menguntungkan
menggunakan lama waktu pendinginan 36 jam saja. Jika ditinjau dari suhu HMT, semakin tinggi
suhu HMT sampai pada suhu 120oC masih terdapat peningkatan kadar pati resisten, namun jika
lebih dari suhu 120oC peningkatannya tidak signifikan kecuali pada lama pendinginan 36 jam.
Tabel 1. Kadar pati resisten beras instan (% bk)
Suhu HMT (oC)

Lama pendinginan pada suhu 0oC (Jam)
24

36

48

100

8,17 d

10,18 h

7,63 a

120

8,02 c

9,11 g

9,04 f

140

7,79 b

10,17 h

8,31 e

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata
berdasarkan hasil uji DMRT pada tingkat signifikansi 5%.

Kadar pati resisten untuk beras yang digunakan sebagai bahan bakunya adalah 7,61 % bk.
Peningkatan kadar pati resisten berkisar antara 8,86-54,65%. Hal ini lebih rendah dari hasil
penelitian sebelumnya [2] yang menunjukkan bahwa pemasakan dengan autoklaf yang diikuti
dengan pendinginan dapat meningkatkan kadar RS tipe III hingga 5 kali lipat pada pati garut.
Perbedaan tersebut dipengaruhi antara lain oleh perbedaan jenis pati dan perbedaan frekuensi
siklus perlakuan. Siklus

perlakuan pemasakan dengan autoklaf dan pendinginan dilakukan

sebanyak 3 kali, sedang dalam penelitian ini hanya dilakukan 1 kali. Jika ditinjau dari kadar pati
resisten yang diperoleh pada penelitian tersebut yaitu 10,91% bk, nilainya relatif sama dengan
hasil perlakuan pada beras dengan suhu HMT 100 dan 140oC dengan lama pendinginan 36 jam.
Karakteristik Amilografi
Karakteristik amilografi tepung beras instan disajikan dalam Tabel 2. Berdasarkan
klasifikasi Schoch dan Maywald,

jenis pati menjadi 4 kelompok. Tipe A adalah jika pati

mempunyai viskositas puncak saat dipanaskan. Tipe B dengan viskositas relatif rendah dan
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berkurang secara perlahan-lahan selama pemanasan. Tipe C adalah jika pati tidak menunjukkan
viskositas puncak namun viskositasnya konstan selama pemanasan bahkan meningkat,
sedangkan tipe D terjadi bila viskositas naik dua kali lipat atau tiga kali lipat dibandingkan pada
saat pemasakan [9]. Berdasarkan kriteria tersebut diketahui bahwa tipe amilografi tepung beras
IR 64 adalah tipe C. Perlakuan HMT dan pendinginan mengakibatkan perubahan pola kurva
amilografi tepung beras instan yang dihasilkan yaitu dari tipe C pada tepung beras IR 64 asli
menjadi tipe D karena proses HMT dapat meningkatkan ketahanan pati terhadap perlakuan
mekanis, panas dan pH [10], Pada perlakuan HMT 100oC dengan lama pendinginan 24 jam
belum terjadi perubahan tipe kurva amilografi, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan tersebut
belum memberikan efek yang signifikan terhadap perubahan struktur kimia pati.
Tabel 2. Tipe amilografi dan total retrogradasi tepung beras intan
Perlakuan (Suhu HMT, Lama pendinginan pada 0oC)/Jenis beras

Parameter
100,24

100,36

100,48

120,24

120,36

120,48

140,24

140,36

140,48

IR64

TM

SG

69,0

76,5

76,8

72,8

77,6

67,4

77,2

76,9

75,2

76,8

82,7

VP

819,2

-

-

-

-

-

-

-

-

V95C1

569,5

1011,2

1036,8

697,6

1139,20

960,0

947,2

614,4

V95C2

812,8

1337,6

1408,0

1292,2

1529,6

1164,8

1350,4

V50C

2412,8

3891,2

3584,0

3488,0

4224,0

2822,4

VB

1600.0

2553.6

2176.0

2195.8

2694.40

TR

1843.3

2880

2547.2

2790.4

TA*

C

D

D

D

1222,4

-

780,8

1196,8

211,20

1068,8

1625,60

1984,0

1209,6

3628,8

4083,2

2803,2

3180,8

1939,2

1657.6

2278.40

2457.6

1734.4

1196.8

729.6

3084.8

1862.4

2681.6

3468.8

2022.4

D

D

D

D

D

1984

1728

C

D

Keterangan : *SG; suhu gelatinisai, VP : viskositas puncak, V95C1: viskositas pada 95oC, V95C2 : viskositas pada
95oC setelah ditahan selama 10 menit, V50C: viskositas pada 50oC, VB : viskositas balik, TR : total
retrogradasi, dam TA : tipe amilografi menurut klasifikasi [10].

Perlakuan HMT dan pendinginan hingga 36 jam meningkatkan viskositas balik dan total
retrogradasi tepung beras instan. Hal ini karena perlakuan pemanasan pati pada kadar air rendah
akan meningkatkan jumlah ikatan antar amilosa dan terjadi perubahan konformasi molekul pati
dan menimbulkan struktur kristalin yang lebih tahan terhadap proses gelatinisasi [11]. Makin
tinggi derajat HMT, makin tinggi kadar amilosa pati [12]. Amilosa baru terbentuk dari cabang
terluar amilopektin yang terdegradasi oleh perlakuan tersebut sehingga perlakuan HMT dapat
meningkatkan retrogradasi pasta pati. Selama proses pendinginan, sebagian fragmen pati yang
terlarut akan menyatu kembali membentuk lapisan kaku dan kuat pada permukaan granula,
terjadi pengikatan kembali amilosa dengan amilosa, amilosa dengan amilopektin, dan
amilopektin dengan amilopektin sehingga terbentuk gel yang kuat dan mengakibatkan granula
pati tahan terhadap pemanasan dan resiten terhadap hidrolisis secara enzimatis[13].
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Tekstur Nasi dari Beras Instan
Tekstur merupakan ciri sensori utama nasi yang menentukan tingkat penerimaan
konsumen [14]. Data hasil pengukuran tekstur disajikan pada Gambar 1. Hasil analisis statistik
menunjukkan bahwa semakin besar suhu HMT

dan semakin lama pendinginan,

tingkat

kekerasan semakin besar, namun pada lama waktu lebih dari 36 jam tidak signifikan. Hal ini
karena pengaruh HMT maupun pendiginan dapat meningkatkan retrogradasi pasta pati.
Karakteristik pati HMT sangat dipengaruhi oleh kondisi proses seperti suhu [15] dan lama waktu
proses [16], sehingga akan memperkokoh tekstur nasi dari beras instan yang dihasilkan.
Semakin tinggi suhu HMT maka persentase deformasi semakin kecil, dan semakin lama
pendinginan, persentase deformasi semakin naik, namun jika lebih dari 36 jam cenderung
menurun kembali. Proses HMT dan pendinginan dapat meningkatkan ikatan antar molekul
amilosa, antar amilopektin, maupun antara amilosa dengan amilopektin sehingga granula pati
menjadi semakin kokoh dan tidak mudah rusak pada saat dikenai gaya tekan.

(a)

(b)

Gambar 1. Tingkat Kekerasan (a) dan tingkat deformasi (b) nasi beras instan
Komposisi Kimia dan Indeks Glisemik Beras Instan Terpilih
Berdasarkan kadar pati resistennya maka dipilih beras instan yang terbaik adalah yang
dibuat dengan proses HMT pada suhu 100 °C selama 36 jam. Komposisi kimia beras instan yang
terbaik tersebut dengan beras IR 64, beras taj mahal disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan data
tersebut dapat diketahui bahwa komposisi kimia beras instan yang diperoleh hampir sama
dengan komposisi kimia beras taj mahal yang meliputi kadar protein, kadar karbohidrat, dan
kadar abunya serta kadar pati resistennya. Namun jika dibandingkan dengan kadar protein beras
IR 64 (6,15% bk), kedua jenis beras tersebut lebih rendah (3,83% bk dan 3,82% bk). Hal ini
menunjukkan bahwa selama perlakuan proses pembuatan beras Taj mahal maupun beras instan
terjadi degradasi protein.
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Tabel 3. Komposisi kimia beras
Komponen

IR 64

Taj Mahal

Beras Instan (100oC, 36 jam)

Kadar air (% bb)
kadar Protein (% bk)
Kadar Lemak (% bk)
kadar Abu (% bk)
Karbohidrat* (% bk)
Kadar pati (% bk)
Kadar pati resisten (% bk)
Indeks glisemik

13.61
6.15
0.76
0.42
92.00
73,51
7,61
68

12.45
3.83
0.00
0.31
95.87
82,58
10,68
56

10.90
3.82
0.00
0.40
95.77
74,21
10,18
54

Keterangan : *Diperhitungkan dengan cara by difference

Berdasarkan hasil pengukuran luas kurva dibawah kurva respon glukosa dapat ditentukan
nilai indeks glisemik dari sampel nasi dengan membandingkannya dengan luas respon glukosa
saat mengkonsumsi roti tawar. Hasil perhitungan indeks glisemik diperoleh indeks glisemik nasi
beras instan terpilih sebesar 54 lebih rendah dibandingkan roti tawar sebagai standar 100, dan
dari nasi beras IR64 (68) dan nasi beras taj mahal (56) , dan juga lebih rendah jika dibandingkan
dengan nasi putih yaitu 58 [17]. dan beras instan umum mempunyai indeks glisemik lebih dari
80 [18]. Nasi beras instan terpilih termasuk dalam makanan berindeks glisemik relatif rendah
(<55) sehingga mempunyai potensi yang sangat besar sebagai makanan diet bagi penderita
diabetes.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama pendinginan sampai pada 36 jam
terjadi peningkatan kadar pati resisten, namun peningkatan lama pendinginan hingga 48 jam
tidak meningkatkan kadar pati resistennya. Kadar pati resisten tertinggi dihasilkan dengan
perlakuan HMT 100 °C dengan lama pendinginan 36 jam serta perlakuan HMT 140 °C dengan
lama pendinginan 36 jam. Beras instan terbaik dihasilkan dengan perlakuan suhu HMT 100 °C
dengan lama pendinginan 36 jam. Indeks glisemik nasi dari beras instan dengan HMT 100 °C
dan lama pendinginan 36 jam adalah 54 lebih rendah dibanding beras IR 64 asli yaitu 68 dan dari
beras taj mahal yaitu 56.
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ABSTRAK
Indonesia kaya akan sumber hayati, diantaranya sebagai sumber karbohidrat, selain
beras. Salah satu diantaranya adalah uwi ungu. Selain sebagai sumber karbohidrat, uwi ungu
berpotensi sebagai pangan sumber antioksidan. Pada penelitian ini dibuat artificial rice
berbahan baku uwi ungu sebagai sumber karbohidrat yang diperkaya dengan protein kedelai
dan sifatnya sebagai pangan fungsional antioksidan.
Pada penelitian ini dibuat beras uwi ungu dari tepung uwi ungu. Tepung dibuat
dengan perendaman irisan uwi ungu selama 24 jam, dicuci, dikeringkan, selanjutnya
ditepungkan. Tepung digunakan sebagai bahan baku pembuatan beras uwi ungu. Pembuatan
beras uwi ungu dilakukan dengan variasi substitusi curd kedelai (10%, 15%, 20%) dan
perlakuan steam (1 kali dan 2 kali). Rancangan pecobaan yang digunakan adalah Rancangan
Acak Lengkap. Uji yang dilakukan adalah uji kadar air, kadar abu, kadar pati, Radical
Scavanging Activity (RSA). Data diuji statistik metode ANOVA, jika ada beda nyata diuji dengan
DNMRT pada tingkat kepercayaan 5%.
Hasil penelitian menunjukkan artificial rice terpilih adalah hasil proses olah dengan
perlakuan substitusi curd kedelai 10% dan dengan perlakuan steam 1 kali. Parameter kimia
artificial rice hasil penelitian adalah sebagai berikut kadar air 8,6% wb, kadar abu 1,79% db ,
kadar protein 12,67% db, kadar pati 79,57% db dan % RSA (Radical Scavanging Activity)
58,72%.
Kata kunci : artificial rice, steam, curd kedelai, aktivitas antioksidan
PENDAHULUAN
Penyakit degeneratif adalah penyakit akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh
yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk, misalnya diabetes melitus, stroke, jantung
koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia dan sebagainya. Di Indonesia, angka kematian
akibat penyakit ini terus meningkat. Hasil National Household Health Survey tahun 2009
menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular telah menjadi penyebab kematian paling tinggi.
Pemicu penyakit degeneratif adalah adanya radikal bebas. Radikal bebas adalah
prooksidan, untuk menghambat aktivitasnya diperlukan antioksidan. Antioksidan dalam bentuk
zat gizi antara lain buah dan sayur berwarna. Antikosidan ini mampu melindungi tubuh dari
resiko penyakit degeneratif.
Indonesia kaya pangan lokal sumber antioksidan, salah satunya uwi ungu (Dioscorea

alata). Uwi ungu merupakan sumber hayati umbi-umbian yang belum banyak dimanfaatkan
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secara optimal. Potensi uwi ungu adalah sebagai sumber karbohidrat, senyawa fenol, antosianin
yang tinggi antioksidannya (Budiharjo, 2009). Uwi ungu jika tidak diolah lebih lanjut mudah
mengalami kerusakan (perishable food). Kadar protein uwi ungu sangat rendah, untuk
meningkatkannya dilakukan penambahan protein yang berasal dari curd kedelai.
Josue, dkk (2008), menyatakan uwi ungu mempunyai aktivitas antioksidan tinggi
pada α-tocopherol dan butylhydroxyanisole (BHA). Chin Hsu, dkk (2006), mengatakan bahwa
uwi ungu terdapat dietary fibers, polyphenols, dan flavonoids, yang melindungi fungsi
pencernaan dan sebagai antioksidan.
Hung Yeh, dkk (2007), menunjukkan bahwa konsumsi uwi ungu dapat menurunkan
profil kolesterol darah, terutama kadar trigliseridan dan kolesterol. Wu, dkk (2005),
menyebutkan bahwa konsumsi uwi ungu sebanyak 390 g, 2 – 3 kali/hari selama 30 hari dapat
menurunkan konsentrasi plasma kolesterol darah.
Berdasarkan hal itu perlu dibuat produk siap pakai berbahan baku uwi ungu, yaitu

artificial rice kaya protein dan bentuk siap konsumsi, tidak mudah rusak, berpotensi sebagai
pangan berkarbohidrat, berprotein tinggi, sumber antioksidan dan bersifat hipokolesterol.

METODE PENELITIAN
Bahan Penelitian
Bahan penelitian adalah uwi ungu yang tua, kedelai diperoleh dari Pasar Beringharjo
Yogyakarta.
Bahan Kimia dan Bahan Lain
Bahan kimia yang digunakan diantaranya adalah NaOH 0,1 N, indikator PP, larutan
buffer 4 (Merck PA), DPPH (,2,2-diphenyl-1- picryhydrazyl), HCl, indikator pp, Na0H p.a.
Merck, reagen Nelson A (Natrium karbonat anhidrat, K-Na tartarat, Na bikarbonat, Na
sulfat hidrat) p.a., Nelson B (Cuprum sulfat, Na-oksida) p.a., Arsenomolybdat (Amm
Hepta Molybdat, Nitrogen su lfat, Natri um ars eno) p.a. Na 2 S 2 0 4 . 5 H20 P.P.
Me rck , K 2 SO 4 p.a Me rck , CaSO4.2H20 p.a Merck, H2SO4 pekat CuSO4, indicator MR-BCG.
Bahan kimia didapatkan dari laboratorium PHP Universitas Mercu Buana Yogyakarta
dan Laboratorium Program Studi Pangan dan Gizi UGM, Yogyakarta.
Peralatan
Neraca analitik (Sartorius, Ohaus), cabinet drier, spectrophotometer, magnetik stirer,
peralatan gelas (erlemeyer, beker glass), kompor listrik, kompor gas, peralatan pembuat produk.
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Cara Penelitian
Pembuatan Tepung Curd Kedelai
Kedelai disortasi, dicuci, direndam pada suhu kamar selama 12 jam. Setelah kulit ari
dihilangkan, biji kedelai digiling dengan ditambah air hangat (80oC, perbandingan 1 : 8). Bubur
kedelai yang dihasilkan disaring. Susu kedelai yang dihasilkan dipanaskan (90oC, selama 15
menit) dan digumpalkan dengan CaCl2 0,3% (b/b). Gumpalan dipisahkan dari cairannya dengan
penyaringan. Gumpalan protein kedelai, selanjutnya disebut curd kedelai dikeringkan dengan
cabinet drier pada suhu 50oC hingga kering. Curd kedelai kering selanjutnya ditepungkan dan
diayak 40 mesh.
Pembuatan Tepung Uwi Ungu
Uwi ungu dikupas, dikikus (15 menit), didinginkan, diiris kecil-kecil dan direndam
dalam larutan dengan Lactobacillus plantarum 3% (b/b) selama 24 jam. Selanjutnya uwi ungu
dicuci , dikeringkan (suhu 50 oC) sampai kering dan dibuat tepung dan diayak 40 mesh.
Pembuatan Artificial Rice
Tepung uwi ungu, di substitusi dengan tepung curd kedelai sebanyak 10%, 15% dan
20%, dilakukan pencampuran. Selanjutnya diperlakukan dengan pengukusan (1 kali dan 2 kali),
dan dibentuk butiran, dikeringkan (suhu 50oC) sampai kering.
Uji yang dilakukan pada artificial rice
Uji kadar air /termografimetri (AOAC, 1990), uji kadar abu/muffle furnace
(AOAC,1990) , uji kadar protein/mikrokjeldahl (AOAC, 1990) , uji kadar pati/ Nelson-Somogyi
(AOAC, 1990), uji aktivitas antioksidan (DPPH, 2,2-diphenyl-1- picryhydrazyl).
Rancangan Percobaan Penelitian
Pembuatan artificial rice uwi ungu : Rancangan percobaan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Lengkap, dengan 2 faktor perlakuan, yaitu cara pengukusan (pengukusan 1
kali dan pengukusan 2 kali) dan jumlah tepung curd protein yang ditambahkan (10%, 15%, 20%
b/b). Data yang diperoleh diuji statistik dan apabila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji
“Duncant New Multiple Range Test” (DMRT) pada derajat kepercayaan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Kimia Beras Uwi Ungu
Hasil Uji kimia beras uwi ungu dapat dilihat pada Tabel 1. Pada preparasi perlakuan
cara pengukusan (satu kali pengukusan dan dua kali pengukusan), menunjukkan tidak berbeda
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nyata antar perlakuan. Selanjutnya preparasi pembuatan beras uwi ungu yang ditampilkan di
Tabel 1. adalah variasi perlakuan penambahan curd kedelai.
Tabel 1. Komponen Kimia dan Tekstur Beras Uwi
No Perlakuan
Penambahan
Curd
1
Curd 10%
2
Curd 15%
3
Curd 20%

Kadar
Air
(% wb)
8,60ab
8,26a
9,79c

Kadar
Abu
(%db)
1,79a
1,84a
1,93b

Kadar
Protein
(% db)
12,67a
14,59b
15,89c

Kadar
Pati
(% db)
79,57
80,06
80,93

Akt
Antioksidan
(% RSA)
61,02ab
46,43a
68,71b

Tekstur Defor
(N)
masi
(%)
11,21a 4,67
8,81b
6,23
6,74b
5,08

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan ada beda nyata tingkat signifikansi 5 %.

Kadar Air Beras Uwi Ungu
Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa perlakuan subsitusi curd kedelai berpengaruh nyata
pada kadar air beras uwi ungu. Semakin besar curd kedelai yang ditambahkan, kadar airnya
semakin besar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar kadar protein bahan
memungkinkan kemampuan mengikat air bahan semakin besar.
Kadar Abu Beras Uwi Ungu
Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa perlakuan subsitusi curd kedelai berpengaruh nyata
pada kadar abu beras uwi ungu. Semakin besar curd kedelai yang ditambahkan, kadar abunya
semakin besar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar curd kedelai yang ditambahkan
memungkinkan bahan anorganik yang terdapat pada beras uwi ungu semakin besar.
Kadar Protein Beras Uwi Ungu
Pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa perlakuan penambahan curd kedelai berpengaruh
pada kadar protein beras uwi ungu. Semakin besar kadar curd kedelai yang ditambahkan,
semakin besar kadar protein beras uwi ungu. Substitusi curd kedelai ditujukan untuk
memperbesar kadar protein beras uwi ungu, agar dihasilkan bahan pangan selain sebagai sumber
karbohidrat yang tinggi juga berkadar protein yang sesuai dengan kecukupan protein bahan
pangan atau setara dengan kadar pada beras sebagai bahan pokok sumber karbohidrat di
Indonesia. Kadar protein artificial rice rata-rata 12,67 % (pada tingkat substitusi curd kedelai
10%). Apabila dibandingkan dengan kadar protein beras (6,8 %), maka substitusi curd kedelai
sudah meningkatkan kadar protein artificial rice sehingga melebihi kadar protein beras.
Kadar Pati Beras Uwi Ungu
Pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa perlakuan penambahan curd kedelai tidak
berpengaruh pada kadar pati beras uwi ungu. Kadar pati beras uwi ungu berkisar 80,2 %
db.Kadar karbohidrat beras menurut Direktorat Gizi (1982) adalah 78,90%. Dari hal ini dapat
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dinyatakan bahwa artificial rice uwi ungu hasil penelitian ini nilai kadar karbohidratnya setara
dengan beras.
Hasil Uji RSA Beras Uwi Ungu
Pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa perlakuan penambahan curd kedelai tidak
berpengaruh pada RSA beras uwi ungu. Nilai persen RSA beras uwi ungu rata-rata dari 3
perlakuan adalah 58,72 %. Persen RSA vitamin E (sebagai sumber antioksidan alami) adalah
sebesar 78,66%. Jika dibandingkan antara artificial rice dan vitamin E, maka menunjukkan
bahwa artificial rice memiliki potensi antioksidan 75% dari vitamin E. Hal ini menunjukkan
bahwa artificial rice berpotensi sebagai sumber karbohidrat dengan antioksidan alami yang
tinggi.
Tekstur dan Deformasi Beras Uwi Ungu
Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa perlakuan penambahan curd kedelai tidak
berpengaruh pada tekstur yang dinyatakan dengan tekstur (N) dan deformasi (%). Tekstur beras
uwi ungu berkisar 6,74 s/d 11,21 N, dan deformasi berkisar 4,67 s/d 6,23 %.

KESIMPULAN
1.

Pembuatan beras uwi ungu terpilih adalah perlakuan penambahan curd kedelai 10% dan
steam 1 kali.

2. Artificial rice uwi ungu berpotensi sebagai sumber karbohidrat dengan kadar antioksidan
tinggi.
3. Komposisi kimia dan tekstur artificial rice uwi ungu adalah sebagai berikut kadar air 8,6%
wb, kadar abu 1,79% db , kadar protein 12,67% db, kadar pati 79,57% db dan % RSA
(Radical Scavanging Activity) 58,72%.
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ABSTRACT
Aloe vera contain of flavonoid which has antioxidative activity. Usually, aloe vera
consumed in form of powder and gel drink. Previous research has shown that the antioxidative
activity of flavonoid could lower blood lipids. The purpose of this research was to evaluate the
hypolipidemic activity of aloe vera powder and gel drink. The hypolipidemic test was determined
with in vivo method using high-cholesterol fed Wistar rats as experimental animals. The rats
were feed with hypercholesterol standard fed combined with aloe vera powder or gel drink. The
intake of aloe vera powder was about 0.0324 g powder/day/200g (rat body weight) or 15.5 g
gel/day/200g (rat body weight) during 4 weeks. The profile of blood lipids (total cholesterol,
triglyceride, HDL and LDL) were analyzed with commercial kits. The research showed that aloe
vera powder and gel drink had hypolipidemic effect. The blood cholesterol, trygliceride, HDL
and LDL of rat fed with standard feed combined with aloe vera powder were 132.02+2.04,
87.69+1,27, 65.70+3.18, 37.47+1.70 mg/dl, respectively, and the ones with aloe vera gel were
148.22+3.95, 92.54+1.61, 73.20+2.18, 46.71+1.93 mg/dl. Whereas the lipid profile of rats fed
without aloe vera product indicated that the cholesterol level, triglyceride, HDL and LDL were
219.07+3.74, 112.82+4.32, 50.14+3.45 and 63.08+4.03 mg/dl, respectively after four weeks.
The result showed that intake of aloe vera product could stabilize the lipid profile in normal
level.
Keywords : Flavonoid; Aloe vera-product; Antioxidative-activity; Lipid-profile
PENDAHULUAN
Lidah buaya (Aloevera var. chinensis) merupakan tanaman tropis dan sub tropis yang
memiliki ciri daun bergerigi di bagian pinggir dengan ujung runcing. Komponen utama daun
lidah buaya adalah yellow latex (exudate) di bagian kulit luar mengandung aloin, aloe-emodin,
fenol dan clear gel (mucilage) pada bagian dalam [1]. Menurut [2] gel lidah buaya mengandung
senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidasi yaitu senyawa kaempeferol, quercetin
dan merycetin masing-masing sebanyak 257,7; 94,80 dan 1283,50 mg/kg. Senyawa flavonoid
termasuk

dalam

kelompok

polifenol

yang

dipercaya

bersifat

antioksidatif.,

karena

kemampuannya menangkap radikal bebas DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazil [3]. Menurut [4],
lidah buaya mengandung zat bioaktif yang memiliki efek hipolipidemik atau menurunkan lipida
dalam darah. Hasil penelitian [ 5 ] menunjukkan ekstrak larut dalam methanol pada Eugenia

jambolana yang mengandung senyawa flavonoid mampu menurunkan lipida dalam darah,
sehingga diperkirakan terdapat efek hipolipidemik lidah buaya terkait dengan kandungan
97
ISBN: 978-602-18580-2-8

flavonoidnya. Yagi et al (2009) [ 6 ] menunjukkan bahwa fraksi lidah sebanyak 10 ppm dan
dikonsumsi selama 6 minggu, mampu menurunkan lipida darah pada hewan coba.
Pengolahan lidah buaya menjadi produk (minuman gel lidah buaya) telah dilakukan oleh
[7]. Hasilnya menunjukkan bahwa produk lidah buaya tersebut masih memiliki sifat antioksidasi.
Ekstrak segar lidah buaya memiliki aktivitas antioksidasi yang cukup tinggi ditunjukkan dengan
kemampuan menangkap radikal bebas (persentase RSA: Reactive Scavenging Activity) sebesar
35,17% dan penghambatan peroksidasi lemak 49,53%. Pada bubuk dan minuman gel lidah buaya
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pengolahan produk lidah buaya melalui tahap
pengupasan, pengecilan ukuran dan pemanasan. Proses tersebut memungkinkan kontak dengan
oksigen, panas dan sinar yang dapat menurunkan aktivitas antioksidasi [8].
Flavonoid dalam lidah buaya berperan sebagai zat bioaktif yang memiliki aktivitas
antioksidasi untuk menurunkan lipida darah. Oleh karena itu proses pengolahan lidah buaya
dapat berdampak terhadap efektivitas efek hipolipidemik. Efek lidah buaya terhadap aktivitas
hipolipidemik berkaitan dengan netralisasi radikal bebas oleh senyawa antioksidan flavonoid
dalam lidah buaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi aktivitas hipolipidemik pada
bubuk dan minuman gel lidah buaya secara in vivo menggunakan hewan coba.

METODE PENELITIAN
Bahan
Daun lidah buaya (Aloe vera var. chinensis) yang digunakan untuk penelitian diperoleh
dari petani lidah buaya di desa Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa-Tengah. Bahan pembantu
untuk membuat minuman gel lidah buaya yaitu gula pasir, potasium sorbat, garam dapur dan
larutan kapur diperoleh dari pasar tradisional terdekat di Yogyakarta. Bahan kimia untuk analisis
kimia seperti DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazil), ethanol, ferithiosianat dengan kualifikasi

pro analysis dari Merck.
Metode
Pengolahan bubuk dan minuman gel lidah buaya serta analisis pada bahan dan produk
lidah buaya mengacu pada [7]. Bubuk dan minuman gel lidah buaya yang dihasilkan dianalisis
aktivitas antioksidasi dengan metode DPPH [3], FTC (ferry thiocyanate) [9], total fenol [10].
Pengujian efek hipolipidemik dengan metode in vivo [11], menggunakan tikus putih jenis Wistar,
umur antara 3-4 bulan dengan berat sekitar 200 g. Tikus sebagai hewan coba diperoleh dari
Laboratorium Penelitian Terpadu, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
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Intake Bubuk dan Minuman Gel Lidah Buaya untuk Pakan Hewan Coba
Tikus sebagai hewan coba diberi pakan standar [ 12 ]

hipercholesterol (dengan

penambahan kolesterol 20%, Cholesterol code 08721) yang dikombinasikan dengan bubuk dan
minuman gel lidah buaya. Jumlah bubuk dan gel dalam minuman lidah buaya yang ditambahkan
ditentukan berdasarkan penelitian pendahuluan terhadap aktivitas reducing power bubuk atau gel
dalam minuman lidah buaya dibandingkan dengan vitamin E komersial yang mengandung αtokoferol equivalent dengan 100 IU/kapsul. Pengujian reducing power mengacu pada [ 13 ] .

Intake bubuk dan gel minuman lidah buaya untuk hewan coba disetarakan dengan asupan dengan
AKG (Angka Kecukupan Gizi) antioksidan untuk mencegah penyakit degeneratif yaitu 600
IU/hari/orang. Selanjutnya dikonversikan agar sesuai sebagai pakan hewan coba dengan faktor
konversi 0,018. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan
antioksidan 600 IU/hari/orang diperlukan gel dalam minuman lidah buaya sebanyak 864 g
(manusia, berat badan 70 kg) atau 15,5 g untuk tikus sebagai hewan coba, berat badan 200 g),
bubuk lidah buaya sebanyak 1,80 g (manusia) atau 0,0324 g (tikus sebagai hewan coba). Jumlah
tikus yang digunakan untuk penelitian sebanyak 3 x 6 ekor atau masing –masing perlakuan
digunakan 6 ekor tikus atau 6 ulangan perlakuan. Bubuk dan minuman gel tersebut ditambahkan
pada pakan standar, jumlah pakan yang diberikan ke hewan coba sebanyak 20 g/hari/hewan coba.
Jumlah pakan yang tersisa pada 1 minggu (7 hari) selama 4 minggu perlakuan dapat dilihat pada
Tabel 1. Dari 20 gram pakan harian yang diberikan, rata-rata sisa pakan antara 1,78 - 3,67 gram/
hari. Artinya pakan standar dengan bubuk dan gel lidah buaya nyata diasup oleh hewan coba.
Tabel 1. Jumlah pakan yang tersisa setiap minggu selama perlakuan

Kontrol
Minuman gel
Bubuk

Pakan sisa (gram) per minggu selama 4 minggu perlakuan
1
2
3
4
13.67+0.46
14.01+0.25
14.32+0.53
19.66+0.66
12.65+0.42
14.33+0.39
14.83+0.30
22.67+0.55
13.17+0.34
16.50+0.62
12.50+0.25
25.66+0.58

Efek hipolipidemik ditentukan berdasarkan perubahan profil lipida darah (total kolesterol,
trigliserida, LDL (Low Density Lipoprotein), HDL (High Density Lipoprotein) pada tikus
hiperkolesterol sebelum dan setelah 4 minggu diberi pakan standar hiperkolesterol (kontrol) dan
hewan coba yang diberikan pakan yang sama akan tetapi dikombinasi dengan bubuk atau
minuman gel lidah buaya. Analisis lipida darah dengan commercial kits. Total kolesterol dengan
metode enzimatic calorimetric Test CHOD-PAP, trigliserida dengan metode

enzymetic

test

colorimetric

GPO, HDL dengan metode precipitation of LDL- VLDL and chylomycrons,
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LDL dengan metode CHOD-PAP Method by photometric systems dilakukan pada minggu ke nol
(sebelum perlakuan) dan setelah perlakuan selama 4 minggu. Penelitian dilaksanakan di
laboratorium PAU Pangan dan Gizi , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktivitas Antioksidasi Minuman Gel dan Bubuk Lidah Buaya
Aktivitas antioksidasi bubuk dan gel dalam minuman lidah buaya ditentukan berdasarkan
nilai RSA (Radical Scavenger Activity) atau kemampuan menangkap radikal DPPH dan
penghambatan perosidasi lemak atau kemampuan menghambat pembentukan peroksida hasil
oksidasi asam linoleat (Tabel 2).
Table 2. Karakteristik Minuman Gel dan Bubuk Lidah Buaya
Karakteristik
RSA (Reactive Scavenging Activity)(%)
Penghambatan peroksidasi lemak (%)
Warna
- Lightness
- Yellowness
- Redness
Rehidrasi (%)
Tekstur
- Gaya (N)
- Deformasi (%)
Total Fenol (%)

Minuman Gel Lidah Buaya
21,96
5,63

Bubuk Lidah Buaya
26,15
44,17

18,26
-0,84
0,44
-

77,45
23,05
-4,92
618,42

14,38
56,55
0,0023

1,09

Sumber : Riyanto dan Wariyah, 2010.

Aktivitas antioksidasi

daun

lidah

buaya

yang digunakan memiliki nilai RSA

35,17% dan penghambatan peroksidasi lemak 49.53%. Total fenol gel lidah buaya 0,016% (bk)
[7], sedangkan produknya memiliki karakteristik seperti terlihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2
tampak

bahwa

minuman gel lidah buaya masih memiliki aktivitas antioksidasi yang cukup

tinggi ditunjukkan dengan nilai RSA 21,96% dan penghambatan peroksidasi lemak 5,63 dan
nilai RSA 26,15 % dan penghambatan peroksidasi lemak 44,17% pada bubuk. Hu et al. (2005)
[3]

menyatakan bahwa ekstrak daun lidah buaya bersifat sebagai antioksidan, karena

kemampuannya menangkap radikal bebas DPPH. Aktivitas antioksidan tersebut dapat berkurang
selama pengolahan menjadi minuman gel maupun bubuk. Hal ini disebabkan penggunaan panas,
kontak udara dan

sinar yang mengakibatkan senyawa flavonoid teroksidasi [8]. Secara fisik

minuman gel dan bubuk lidah buaya berwarna cerah dan tektur normal gel lidah buaya.
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Aktivitas Hipolipidemik Gel dalam Minuman dan Bubuk Lidah Buaya
Pengujian aktivitas hipolipidemik menggunakan tikus Wistar hiperkolesterol dengan
berat sekitar 200 gram. Tabel 3 menunjukkan profil berat hewan coba setelah diperlakukan
selama 4 minggu.
Tabel 3. Berat badan hewan coba selama perlakuan

Kontrol
Minuman gel
Bubuk

0
190,83+3,88
191,67+4,35
190,17+5,67

Berat badan (gram)
1
2
3
204,33+4,23 217,50+3,86 229,00+3,56
202,50+4,62 209,50+4,19 217,17+4,14
199,33+5,12 208,67+5,56 217,50+5,44

4
242,00+3,70
225,00+4,40
225,50+4,72

Berat badan tikus hiperkolesterol dengan atau tanpa perlakuan cenderung meningkat
dengan pemberian pakan yang diperkaya dengan tambahan produk lidah buaya, dan profil
kenaikan hampir sama antara ketiga perlakuan, namun tampak bahwa hewan coba tanpa
penambahan produk lidah buaya kenaikan berat badan relatif lebih tinggi dibandingkan hewan
coba dengan perlakuan. Iva dkk. (2006) [ 14 ] menyatakan bahwa beberapa faktor yang
berpengaruh terhadap berat badan tikus sebagai hewan coba antara lain daya terima sampel,
asupan lebih sedikit dan nafsu makan. Dilihat dari faktor asupan pakan, secara proporsional
asupan energi untuk setiap 20 gram pakan per hari pada tikus tanpa perlakuan (kontrol) lebih
banyak dari pada tikus dengan perlakuan. Hal ini karena adanya produk lidah buaya dalam setiap
20 gram pakan. Dari faktor daya terima sampel dan nafsu makan, dapat dikatakan bahwa tikus
tanpa perlakuan (kontrol) jumlah asupan pakan lebih banyak daripada tanpa perlakuan seperti
dilihat pada sisa pakan (Tabel 1). Asupan pakan yang tinggi setara dengan asupan energi yang
tinggi, sehingga apabila energi tersebut tidak digunakan aktivitas, maka akan dikonversi menjadi
lemak dan disimpan dalam jaringan adiposa hewan coba yang mengakibatkan berat badan
semakin meningkat.
Aktivitas hipolipidemik adalah kemampuan untuk menurunkan lipida dalam darah. Hasil
pengujian terhadap profil lipid darah hewan coba disajikan pada Tabel 4. Hewan coba tikus yang
digunakan dalam kondisi diet hiperkolesterol. Pada tikus yang diberi pakan standar saja tanpa
diet produk lidah buaya atau kontrol tampak bahwa profil lipid ( total kolesterol, trigliserida,
HDL) meningkat dan LDL menurun. Khusus kolesterol kenaikannya mencapai tidak normal.
Tikus dengan diet bubuk atau minuman gel lidah buaya total kolesterol dan HDL naik dan
trigliserida, LDL cenderung turun, namun semuanya normal. Kadar total kolesterol, LDL, HDL
dan trigliserida darah normal masing-masing adalah <200; <100; <50 dan 150 mg/dl. Hasil
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penelitian tersebut menunjukkan tikus hiperkolesterol tanpa produk lidah buaya, kadar kolesterol
tinggi atau diatas batas normal 200 mg/dl. Analog dengan penelitian tersebut adalah

hasil

penelitian [ 5 ] , menggunakan ekstrak flavonoid Eugenia jambolana yang mendapatkan hasil
dengan profil yang sama. Chen et al. (2008) dalam [15] mengungkapkan ada lima kemungkinan
cara suatu pangan menurunkan kolesterol. Mekanisme tersebut antara lain melalui:
penghambatan enzim HMG-CoA reduktase yaitu enzim penting dalam sintesis kolesterol,
aktivitas reseptor LDL, penghambatan Acyl Co-A Cholesterol Acyltransferase (ACAT) yang
berperan penting dalam absorbsi kolesterol, penghambatan penyerapan asam empedu dan
penghambatan Cholesteryl Ester Transport Protein (CETP) yang menyebabkan peningkatan
kadar HDL. Flavonoid yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat beraktivitas menurunkan
kolesterol darah (hipokolesterolemik) melalui mekanisme aktivasi reseptor LDL. Penurunan
kolesterol darah tersebut karena mRNA reseptor LDL dapat mengeluarkan antara lain kolesterol
LDL dari plasma. Menurut [ 16 ] tentang penggunaan senyawa fenol tannin dari persimmon
menunjukkan bahwa senyawa fenol dapat bertindak sebagai antioksidan. Trigliserida makanan
yang masuk dalam tubuh akan dihidrolisis oleh enzim lipase dari pankreas sebelum diabsorpsi.
Adanya senyawa fenolik tannin mengakibatkan aktivitas lipase dalam serum turun, sehingga
absorpsi trigliserida berkurang. Selain itu senyawa fenolik tannin juga akan menstimulasi
aktivitas LCAT (Lechitin-cholesterol Acydltransferase) dalam darah. LCAT berperan
menurunkan kolesterol darah dan jaringan dengan mengkonversi menjadi kolesterol ester. Selain
itu senyawa fenol dapat meningkatkan ekskresi asam empedu dengan meningkatkan pengikatan
asam empedu, sehingga kadar kolesterol darah turun. Senyawa flavonoid dalam lidah buaya
termasuk senyawa fenol yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Oleh karena itu dapat
memberikan efek hipolipidemik pada hewan coba tikus.
Tabel 4. Profil lipid darah hewan coba sebelum dan setelah perlakuan dengan bubuk dan
minuman gel lidah buaya
Profil
lipida
(mg/dl)

Pakan standar (kontrol)

Pakan standar + gel dalam
minuman
Sebelum
Setelah 4
perlakuan
minggu
perlakuan

Sebelum
perlakuan

Setelah 4
minggu
perlakuan

96,39+4,75
71,52+3,70

219,07+3,74
112,82+4,32

100,67+1,83
71,76+4,21

LDL

109,16+3,82

50,14+3,45

HDL

25,32+4,92

63,08+4,03

Total
Kolesterol
Trigliserida
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Pakan standar + bubuk
Sebelum
perlakuan

Setelah 4
minggu
perlakuan

148,22+3,95
92,54+1,61

101,47+5,20
70,06+4,46

132,02+2,04
87,69+1,27

117,78+3,21

73,20+2,18

118,21+5,02

65,70+3,18

23,31+2,17

46,71+1,93

24,89+2,39

37,47+1,70
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KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian diet bubuk dan minuman gel
lidah buaya pada tikus sebagai hewan coba dapat memberikan efek hipolipidemik. Efek
hipolipidemik ditunjukkan dari menurunnya kadar kolesterol darah dari 219,07 mg/dl (kontrol)
menjadi 148,22 mg/dl (gel lidah buaya) dan 132,02 mg/dl (bubuk) selama perlakuan 4 minggu.
Kadar total kolesterol darah, trigliserida, LDL dan HDL hewan coba stabil normal dengan diet
hiperkolesterol dikombinasikan bubuk dan minuman gel lidah buaya.
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ABSTRACT
Gelatin is one of the essential ingredients in Pharmaceutical industries. It was known
that gelatin farmasetis largely obtained from the extraction of pigs and cows. The raw material
from pig make big problem for Muslims in Indonesia. It needs an alternative to make gelatin
from other raw material. The aim of this research was to create and utilize the catfish skeletons
into gelatin and the resulting yield figure out and see the characteristics of skeleton gelatin and
cook fresh catfish. The result of this research shows that yield of gelatin produced from fresh
catfish skeleton was 11.65 % , while the yield of gelatin cooked catfish skeleton was 10.67 % .
pH of gelatin form fresh catfish skeleton, cooked catfish skeleton and pharmacetic was 4.025 ;
4.025 , and 5.830 . Result of FTIR shows that gelatin form catfish sceleton was not different
from pharmacetic gelatin.
Keywords
Keywords:: gelatin, skeleton catfish, FTIR spectrophotometry.

PENDAHULUAN
Gelatin adalah produk hidrokoloid yang didapatkan dari hasil ekstraksi protein kolagen
hewan secara parsial dan bersifat hidrofilik. Indonesia menggunakan gelatin dalam industri
pangan serta non pangan. Gelatin impor masih mendominasi di Indonesia karena belum mampu
memproduksi sendiri dalam jumlah besar. Gelatin impor menggunakan bahan bakunya di
antaranya dari kulit babi (46%), kulit sapi (29,4%), dan tulang sapi (23,1%), serta sumber lain
(1,5%) (Said et al., 2011).
Penggunaan bahan baku dari kulit babi tentu merupakan masalah bagi masyarakat di
Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Selain babi, penggunaan kulit dan tulang sapi
bagi para peneliti di luar negeri ternyata juga masih meragukan tingkat higienitasnya (Said et al.,
2011). Gelatin farmasetis sebagian besar didapatkan dari ekstraksi babi dan sapi. Larangan bagi
umat Islam yang mengharamkan penggunaan babi pada bagian manapun dan sapi bagi umat
Hindu serta penyakit sapi gila bovine spongiform encephalopathy memicu pengembangan
sumber baru untuk isolasi gelatin. Salah satu sumber baru gelatin adalah dengan memanfaatkan
limbah perikanan (Dian et al., 2012).
Ikan lele adalah salah satu jenis ikan tawar yang dibudidayakan dan sampai saat ini
hanya dimanfaatkan dagingnya saja, sedangkan tulangnya hanya menjadi limbah yang memiliki
105
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nilai jual rendah. Sehingga perlu dilakukan penelitian sumber alternatif gelatin dari selain
mamalia, yaitu salah satunya adalah ikan, yaitu ikan lele. Banyaknya penjual ikan lele yang
telah dimasak membuat bertambahnya limbah dari tulang ikan lele. Tulang ikan hanya menjadi
limbah (Sari et al., 2013).
Limbah perikanan diketahui bobotnya lebih banyak yang dapat mencapai 75% dari bobot
total ikan. Limbah ikan terdiri dari tulang, kulit dan sisik ikan yang dianggap sebagai bahan
bernilai rendah Pengolahan limbah perikanan tersebut diharapkan mampu menurunkan volume
limbah sekaligus memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan. Gelatin merupakan
salah satu dari material yang terdapat pada limbah perikanan yang nantinya dapat dikembangkan
untuk dijadikan gelatin pengganti dari babi dan sapi serta meningkatkan nilai jual sehingga
volume limbah perikanan dapat berkurang (Dian et al., 2012).

METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
Bahan percobaan yang digunakan adalah tulang ikan lele segar dan yang telah dimasak.
Bahan kimia yang digunakan adalah bahan kimia berkualitas pro analisis (p.a) antara lain
akuabidestilata (Otsuka Pharmaceutical), kertas saring whatman nomor 40, asam klorida 37%
(Merck) dan gelatin farmasetis sebagai pembandingnya.
Peralatan yang digunakan adalah timbangan (Shimadzu), waterbath (H-WB-3F-27 L),

evaporator (IKA® RV 10 basic), oven (memmert), 826 pH mobile Metrohm, magnetic stirre,
cawan porselen, desikator, spektrofotometri FTIR (ABB MIRacleTM MB3000), thermometer,
pisau. Alat-alat gelas yang biasa digunakan dilaboratorium analisis adalah pengaduk, beaker

glass, gelas ukur, labu ukur, pipet volum.
Pembuatan Gelatin Dari Tulang Ikan Lele
a. Degreasing Tulang.
Tulang ikan lele yang telah diperoleh direbus selama 30 menit. Suhu 80 – 100 oC dengan
menggunakan penangas air, selanjutnya tulang dibersihkan dan dikeringkan. Tulang ikan lele
yang telah kering dipotong – potong menjadi ±1 cm.
b. Demineralisasi Tulang.
Penghilangan kalsium dan garam-garam mineral dari tulang dengan cara perendaman
dalam larutan HCl 5% selama 2 hari dengan perlakuan larutan HCl 5% diganti setiap hari (Hadi,
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2005). Perbandingan tulang dan larutan HCl 5% adalah 1:4. Tulang ikan lele yang telah menjadi

ossein kemudian dicuci sampai pH-nya sekitar 6-7 diukur dengan menggunakan pH meter.
c. Ekstrasi Gelatin Tulang Ikan Lele.
Ossein dengan pH 6-7 tersebut dimasukkan ke dalam beaker glass dan ditambah
akuabides, perbandingan ossein dengan akuabides adalah 1:3 (b/b). Setelah itu ossein diekstraksi
dalam waterbath pada suhu 90 oC selama 6 jam, kemudian disaring dengan kertas penyaring

whatman nomor 40.
d. Pengeringan.
Filtrat hasil ekstraksi selanjutnya dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50 °C
selama 1 hari sehingga diperoleh lembaran gelatin. Lembaran gelatin yang diperoleh
dihancurkan menggunakan blender untuk dijadikan tepung gelatin.
Karakterisasi Gelatin
a. Uji Organoleptik Gelatin Tulang Ikan Lele.
Uji organoleptik gelatin yang diperoleh dari tulang ikan lele segar dan tulang ikan lele
masak dibandingkan dengan gelatin farmasetis, di antaranya adalah bau, rasa, dan warna.
b. Rendemen.
Rendemen didapatkan dari perbandingan bobot kering tepung gelatin yang dihasilkan
dengan bobot bahan (tulang kering yang telah dicuci bersih) (AOAC, 1995). Besarnya rendemen
dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:
Rendemen = Bobot kering x 100%
Bobot bahan
c. Derajat keasaman (pH).
Sampel sebanyak 0,2 g ditimbang dan didispersikan ke dalam 20 mL akuades pada suhu
80oC. Sampel dihomogenkan dengan magnetic stirrer (British Standard 757, 1975). Derajat
keasamannya diukur pada suhu kamar dengan menggunakan pH meter.
d. Uji Spektrofotometer FTIR
Menyiapkan masing-masing sebanyak 2 mg gelatin dari tulang ikan lele yang telah
dimasak, dan gelatin dari tulang ikan lele segar serta gelatin farmasetis. Analisis spektrum
dilakukan menggunakan spektrometer FTIR. Sebuah komputer personal yang dilengkapi dengan
perangkat lunak essential FTIR mengatur kerja spektrofotometer FTIR pada kisaran daerah
4000 – 500 cm-1 yang dibaca dengan aplikasi Horizon MB.
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Analisis Hasil
Analisis statistik diberikan pada data yang tidak diamati visual, namun secara analitis di
laboratorium. Jenis data dalam bentuk interval dan rasio, jumlah sampel yang digunakan dua
sampel independen, hipotesisnya yaitu berupa komparatif, maka teknik analisis statistik dengan
menggunakan uji Anova Tunggal (one way) dengan program SPSS dimana nilai gelatin
farmasetik tidak tergantung pada nilai gelatin dari tulang ikan lele segar dan yang telah dimasak.
Hasil uji spektrofotometri FTIR adalah dalam bentuk spektrum yang menunjukan adanya
gugus tertentu secara spesifik (sidik jari) sehingga dapat diketahui komposisi senyawa yang
terkandung pada gelatin dengan aplikasi Horizon MB.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan Gelatin Dari Tulang Ikan Lele
a. Degreasing Tulang.
Waktu yang dibutuhkan pada proses degeasing adalah 30 menit, dimana waktu 30 menit
merupakan waktu yang optimum untuk mengurangi jumlah lemak yang terdapat pada tulang
(Hadi, 2005). Proses degeasing dilakukan pada suhu 80-100 oC selama 30 menit, ditunjukan
untuk menghilangkan daging, kotoran, dan lemak pada tulang ikan yang masih menempel
(Marzuki et al., 2011). Pengecilan ukuran tulang bertujuan untuk memperluas bidang permukaan
sehingga pada proses demineralisasi dan ekstraksi didapatkan reaksi yang berlangsung lebih
cepat (Haris, 2008).
b. Demineralisasi Tulang.
Perendaman dengan HCl 5% selama 2 hari bertujuan untuk mendapatkan nilai rendemen
gelatin tertinggi (Haris, 2008). Pelarut yang digunakan adalah HCl 5% dimana larutan asam
digunakan untuk mengubah serat kolagen triple heliks menjadi rantai tunggal dalam waktu
singkat, sehingga pada waktu yang sama jumlah kolagen yang terhidrolisis lebih banyak
(Marzuki et al., 2011).
c. Ekstrasi Gelatin Tulang Ikan Lele.
Ossein dicuci sampai pH 6 - 7 untuk mendapatkan suasana netral, jika asam maka gelatin
akan lebih lengket, setelah itu ossein diekstraksi dalam waterbath pada suhu 90 oC selama 6 jam.
Pemanasan pada suhu 90 oC dalam sistem penangas air dilakukan karena gelatin akan melarut
dalam air hangat serta mempercepat waktu proses pelarutannya (Marzuki et al., 2011).
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Suhu tersebut diatas adalah suhu susut dari kolagen, yaitu diatas 60 – 70 oC. Jika suhu
dinaikkan sampai sekitar 90 oC maka kolagen akan menjadi gelatin (Haris, 2008). Waktu 6 jam
untuk pemanasan merupakan waktu yang optimum karena jika dilanjutkan maka ossein akan
hancur dan larut bersama akuades (Hadi, 2005). Penyaringan dilakukan dengan kertas whatman
nomor 40 untuk menghilangkan dari pengkotor yang akan berpengaruh pada organoleptis sample.
d. Pengeringan.
Pengeringan menggunakan oven pada suhu 50 °C selama 1 hari untuk medapatkan
pemanasan yang merata dan mengurangi kadar air yang terlalu tinggi, jika kadar air terlalu tinggi
akan mudah sekali tercemari oleh mikroba.
Karakterisasi Gelatin
a. Uji Organoleptik Gelatin Tulang Ikan Lele.
Organoleptis adalah salah satu uji untuk melihat perbedaan dengan membandingkan
antara bau, rasa, dan warna. Sehingga dapat dapat terlihat perbedaan dari tiap sample, perbedaan
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Uji Organoleptis
Gelatin

-l
eptis
Uji Organo
Organo-l
-leptis
Bau
Rasa
Warna

TILS*
Sedikit amis, khas
ikan.
Hambar dan lengket.
Kuning kecoklatan.

TILM**
Sedikit amis, khas
ikan.
Hambar dan lengket.
Kuning kecoklatan
lebih gelap.

Farmasetis
Tidak berbau.
Hambar
Kecoklatan.

Keterangan :
*TILS (Tulang ikan lele segar)
**TILM (Tulang ikan lele masak)
Gelatin tulang ikan lele segar dan masak hanya berbeda pada warnanya, yang masak
warnanya lebih gelap ini disebabkan karena masih menempelnya pengkotor yang terikat pada
tulang pada proses degreasing tulang sehingga mempengaruhi warna dari gelatin, sedangkan
dengan gelatin farmasetis untuk bau terlihat adanya perbedaan, ini disebabkan karena bahan
dasar yang digunakan juga berbeda, untuk rasa sama-sama hambar namun gelatin dari tulang
ikan lele baik segar maupun masak sama-sama lengket, untuk warnapun gelatin farmasetis lebih
cerah perbedaan warna ini dipengaruhi dari pengkotor yang masih tertinggal karena tulang ikan
lele kecil-kecil sehingga kotoran yang tertinggal di sela-sela tulang ikan sulit terjangkau untuk
dibersihkan, perbedaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.
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a

b

c

Gambar 1 a.Gelatin tulang ikan lele segar b.Gelatin tulang ikan lele masak c.Gelatin Farmasetis.
b. Rendemen.
Berdasarkan hasil penelitian, nilai rendemen dengan perlakuan HCl 5% dapat dilihat
pada Tabel 2.
Tabel 2. Rendemen
Gelatin
Segar
Masak

Nilai Rendemen
11,65 %
10,67 %

Gelatin tulang ikan lele segar adalah 11,65%, dimana persentase tersebut lebih besar
dibandingkan dengan gelatin dari tulang ikan lele masak yaitu hanya 10,67%, ini disebabkan
karena minyak pada tulang ikan lele masak persentasenya lebih besar dibandingkan dengan
tulang ikan lele segar yang disebabkan oleh proses pemasakan sebelumnya sehingga lebih
menyulitkan proses pengubahan kolagen menjadi gelatin.
c. Derajat keasaman (pH).
Nilai pH gelatin merupakan salah satu parameter penting dalam standar mutu gelatin
untuk melihat derajat keasaman gelatin. Nilai pH gelatin akan berpengaruh terhadap aplikasi
gelatin dalam suatu produk. Telah disebutkan bahwa standar pH gelatin tipe A (gelatin yang
diperoleh melalui proses asam), antara 3,8 – 6,0. Perbedaan pH dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Derajat keasaman (pH)
Gelatin
pH
TILS
4,25
TILM
4,02
Farmasetis
5,83
Tuang Ikan Kakap*
5,05
Tulang Ikan Nila**
4,01
Tipe A***
3,8-6,0
Keterangan :
*Hadi (2005)
**Haris (2008)
***Tourtellote didalam Yustika (2000)
ISBN: 978-602-18580-2-8

110

Hasil analisis menunjukan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan gelatin memberikan
pengaruh yang berbeda nyata (>0,05) terhadap pH gelatin. Nilai pH gelatin dari tulang ikan lele
segar, masak dan farmasetis masih memenuhi standar gelatin tipe A (proses asam) adalah 3,8-6,0
(Tourtellote didalam Yustika, 2000).
d. Uji Spektrofotometri FTIR.
Gelatin memiliki 3 area puncak, dimana area puncak I di antara 3600 – 2700 cm-1 yaitu
meliputi amida A dan amida B (Dian et al., 2012). Area puncak I dapat dibagi secara lebih
spesifik dimana amida A terletak di antara 3315 – 3304 cm-1 dan amida B terletak di antara
2940 – 2922 cm-1 (Kittiphattanabawon et al., 2010). Hasil spektrum FTIR bahwa daerah serapan
amida A ditunjukkan pada gelatin TILS dan TILM adalah 3286 cm-1 dan gelatin farmasetis
adalah 3302 cm-1 yang merupakan daerah serapan gugus –OH dan regangan –NH- serta
regangan –CH2- pada sekitar 2930 cm-1 (Marzuki et al., 2011).

Hasil amida B pengukuran

terhadap gelatin TILS dan TILM menunjukan serapan pada 2924 cm-1 serta gelatin farmasetis
menunjukan serapan pada 2939 cm-1. Puncak tersebut menunjukkan bahwa gugus –NH- dalam
amida akan cenderung berikatan dengan regangan –CH2- bila gugus karboksilat dalam keadaan
stabil (Kemp, 1987). Gelatin tulang ikan lele baik masak maupun segar telah terbukti memiliki
gugus -OH, regangan –NH-, dan regangan -CH2-. Perbedaan spektrum dapat terlihat pada
Gambar 4.
Amida A

Amida B

Amida I Amida II Amida III

-C=o

a
Amida I Amida II Amida III
Amida A

Amida B

-C=o

b

Amida II Amida III
Amida I
Amida A

Amida B

c

Gambar 4. a)Tulang Ikan Lele Masak, b)Tulang Ikan Lele Segar, c)Farmasetis..

Area puncak II di antara 1900 – 900 cm-1 meliputi ikatan amida I, amida II, dan amida
III (Dian et al., 2012). Gugus khas gelatin adalah amida I dimana amida I secara spesifik terletak
cm-1 (Almeida et al., 2012). Terdapat regangan ikatan ganda gugus

di antara 1700 – 1600
ISBN: 978-602-18580-2-8

111

karbonil -C=O, bending ikatan –NH-, dan regang-an –CN- (Marzuki et al., 2011). Hasil
pengukuran terhadap gelatin TILS dan TILM menunjukkan puncak serapan 1636 cm-1, dengan
ini dapat disimpulkan bahwa gelatin TILS dan TILM mengandung rantai α-helix yang
merupakan struktur gelatin.
Puncak serapan khas gelatin berikutnya adalah pada amida II yaitu serapan pada 1560 –
1335 cm-1 (Muyonga, 2004). Vibrasi amida II disebabkan oleh adanya deformasi ikatan –NHdalam protein (Dian et al., 2012). Hasil pengukuran pada gelatin TILS dan TILM menunjukkan
puncak serapan pada 1458 cm-1 sedangkan gelatin farmasetis menunjukkan puncak serapan pada
1543

cm-1. Hal ini membuktikan adanya deformasi ikatan N-H pada gelatin TILS dan TILM

menghasilkan rantai α-helix.
Daerah serapan spesifik dari gelatin yang terakhir adalah amida III. Puncak serapannya
adalah 1240 – 670 cm-1 dan berhubungan dengan struktur triple-helix (Hashim, 2009). Kolagen
(triple-helix) penghubung rantai satu dengan yang lain dijembatani oleh ikatan hidrogen dan oleh
sejenis ikatan kovalen silang yang tidak umum dan hanya dapat dijumpai pada kolagen.
Jembatan ini dibentuk di antara residu lisin pada kedua rantai (Katili, 2009).
Hasil pengukuran terhadap gelatin TILS dan TILM adalah serapan pada 1234 cm-1
bahkan nilai tersebut masih dibawah nilai amida III dari kolagen yaitu serapan pada 1239 – 1237
cm-1 (Kittiphattanabawon et al., 2010). Gelatin farmasetis adalah serapan pada 1242 cm-1. Hal
tersebut menunjukkan bahwa gelatin TILS dan TILM masih mengandung struktur triple-heliks
(kolagen). Hasil uji spektrum FTIR dikelompokan berdasarkan panjang gelombangnya, dapat
dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Analisis Spektrum Peak Gelatin
Amida
[1]

TILS
3286 cm-1
2924 cm-1
1636 cm-1
1458 cm-1
1234 cm-1

Gelatin
TILM
3286 cm-1
2924 cm-1
1636 cm-1
1458 cm-1
1234 cm-1

A
B[2]
I [3]
II [4]
III[1]
Keterangan :
[1]
(Dian et al., 2012).
[2]
(Kittiphattanabawon et al., 2010).
[3]
(Almeida et al., 2012).
[4]
(Puspawati et al., 2012).
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3302 cm-1
2939 cm-1
1628 cm-1
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Terdapat serapan 1744 cm-1 yang menunjukan adanya renggangan -C=O dimana masih
terdapat ikatan hidrogen antar rantai yang belum terurai pada gelatin TILS dan TILM, sedangkan
tidak terbaca pada gelatin farmastis. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak terurainya ikatan

triple-helix dalam kolagen menjadi ikatan rantai α-helix secara sempurna disebabkan karena
adanya permasalahan pada proses ekstrasi. Proses ekstrasi berfungsi sebagai proses lanjutan
untuk merusak ikatan hidrogen antar molekul kolagen yang pada tahap proses perendaman
larutan asam belum seluruhnya terurai (Zhou et al.,2005).
Area puncak III 900 – 400 cm-1 meliputi ikatan amida IV, amida V, dan amida VI (Dian

et al., 2012). Pengamatan pada area puncak III tidak dilakukan, karena penelitian sebelumnya
lebih terfokus pada area puncak I dan II yang sudah mencakup ciri khas dari gelatin tersebut.

KESIMPULAN
Tulang ikan lele baik segar maupun masak dapat dibuat menjadi gelatin dibuktikan
dengan adanya daerah serapan gugus –OH dan regangan –NH- serta regangan –CH2- pada amida
A dan amida B menunjukkan bahwa gugus –NH- dalam amida akan cenderung berikatan dengan
regangan –CH2- bila gugus karboksilat dalam keadaan stabil. Amida I dan II menunjukan
struktur rantai α-helix, sedangkan pada amida III masih menunjukan adanya struktur triple-helix
pada uji spektrofotometri FTIR.
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ABSTRAK
Biji kakao (coklat) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang diekspor. Upaya
peningkatan mutu biji kakao perlu terus digalakkan untuk meningkatkan kualitas ekspor dan
hasil produksinya. Masalah yang timbul dalam penyimpanan biji kakao adalah lemak coklat
yang terkandung didalamnya dapat mengalami ketengikan akibat reaksi hidrolisis dan reaksi
oksidasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan antioksidan terhadap
kualitas biji kakao selama penyimpanan. Antioksidan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah asam askorbat, BHA (Butylated Hydroxyanisole) dan BHT (Butylated Hydroxytoluene).
Uji kualitas yang dilakukan meliputi penentuan kadar air, kadar lemak, bilangan asam, bilangan
iod dan bilangan peroksida. Penelitian ini juga bertujuan utuk mengetahui perubahan komposisi
asam lemak pada biji kakao dan mengetahui antioksidan yang sesuai untuk mempertahankan
kualitas biji kakao selama penyimpanan. Identifikasi komposisi asam lemak dilakukan dengan
GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry).
Penambahan antioksidan dapat mempertahankan kualitas biji kakao pada range standar
mutu yang diperbolehkan. Antioksidan BHA terbukti paling efektif dalam mempertahankan
kualitas biji kakao dibandingkan dengan asam askorbat dan BHT. Analisis GC-MS menunjukkan
bahwa kandungan asam lemak biji kakao di minggu ke 0 adalah asam palmitat, asam stearat
dan asam oleat. Biji kakao dengan penambahan BHA pada minggu ke-8 mengandung asam
palmitat, asam isostearat, asam palmitoleat dan asam linoleat. Kandungan asam lemak minggu
ke-0 dan minggu ke-8 tidak banyak berubah, bahkan pada minggu ke-8 masih ditemukan asam
lemak tidak jenuh yaitu asam palmitoleat dan asam linoleat.
Kata Kunci: biji kakao, Theobroma cacao L., antioksidan dan oksidasi.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara penghasil biji kakao (Theobroma cacao L.) terbesar nomor
dua setelah Afrika Selatan. Industri pengolahan biji kakao (coklat) perlu terus meningkatkan
kualitas biji kakao sehingga biji kakao dapat memenuhi standar mutu yang diperbolehkan untuk
meningkatkan kualitas ekspor maupun hasil produksinya (Wahyudi, dkk., 2008). Masalah yang
timbul dalam penyimpanan biji kakao adalah lemak coklat yang terkandung didalamnya dapat
mengalami ketengikan akibat reaksi oksidasi dan reaksi hidrolisis sehingga menurunkan kualitas
baku mutunya (Suprapti, dkk., 1997; Mulato, dkk., 2005).
Kualitas suatu bahan pangan berlemak dapat dipertahankan dengan mencegah terjadinya
ISBN: 978-602-18580-2-8

116

reaksi oksidasi yaitu dengan penambahan antioksidan (Ketaren, 1986). Antioksidan dapat
menghentikan reaksi berantai pembentukan radikal yang melepaskan hidrogen. Antioksidan
alami yang diperoleh dari ekstrak bahan alami contohnya adalah tokoferol, asam askorbat dan
lesitin. Antioksidan sintetik yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia contohnya adalah
BHA (Butylated Hydroxytoluene), BHA (Butylated Hydroxyanisole) dan Nordihydroquairetic
(NDGA) (Winarno, 1991; Gaman dan Sherrington, 1992).
Tidak semua antioksidan diijinkan penggunaannya untuk bahan pangan. Pemerintah
Indonesia hanya mengijinkan tujuh antioksidan untuk bahan pangan, yaitu asam sitrat, asam
askorbat, asam fosfat, tokoferol, BHA, BHT dan NDGA (Winarno, 1991). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan antioksidan terhadap kualitas biji kakao
selama penyimpanan dan mengetahui antioksidan yang sesuai untuk mempertahankan kualitas
biji kakao selama masa penyimpanan.

METODE PENELITIAN
Biji kakao yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji kakao yang berasal dari PT
Effem Makasar. Antioksidan yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam askorbat, BHA
(Butylated Hydroxyanisole) dan BHT (Butylated Hydroxytoluene). Uji kualitas yang dilakukan
meliputi penentuan kadar air dengan cara oven terbuka, penentuan kadar lemak dengan ekstraksi
soxhlet, penentuan bilangan asam dan bilangan iod dengan metode titrimetri dan bilangan
peroksida dengan spektrofotometer (Sudarmadji, 1997; Apriyanto, dkk., 1989).
Pengumpulan data dilakukan terhadap 4 sampel yaitu sampel A (biji kakao tanpa
penambahan antioksidan, sampel B (biji kakao dengan penambahan antioksidan asam askorbat),
sampel C (biji kakao dengan penambahan antioksidan BHA) dan sampel D (biji kakao dengan
penambahan antioksidan BHT). Masing-masing sampel disimpan dalam waktu 8 minggu dengan
interval pengamatan tiap 7 hari. Identifikasi asam lemak dilakukan pada minggu ke-0 dan
minggu ke-8 dengan GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry).

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kadar Air
Kadar air sangat menentukan kualitas biji kakao. Semakin lama waktu penyimpanan,
kadar airnya akan meningkat dan kualitas biji kakao akan berkurang. Adanya air pada biji kakao
dapat menyebabkan reaksi hidrolisis yang akan menimbulkan ketengikan pada biji kakao.
Peningkatan kadar air terjadi pada sampel tanpa adanya penambahan antioksidan (Gambar 1a).
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Sedangkan semua jenis antioksidan terbukti dapat mencegah kenaikan kadar air hingga minggu
ke-8 dimana BHA dapat mencegah kenaikan kadar air paling bagus.

Gambar 1. Hasil uji kualitatif terhadap biji kakao selama penyimpanan: (a). kadar air, (b).
Kadar lemak, (c). bilangan asam, (d). bilangan iod dan (e). bilangan peroksida.
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b. Kadar Lemak
Kadar lemak mengalami penurunan untuk semua jenis sampel baik yang tanpa
penambahan antioksidan maupun dengan penambahan antioksidan (Gambar 1b). Penurunan
kadar lemak pada biji kakao dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi
hidrolisis. Molekul-molekul lemak yang mengandung radikal asam lemak tidak jenuh mengalami
oksidasi menjadi asam lemak dengan rantai C lebih pendek, aldehid atau keton yang bersifat
volatil dan menimbulkan bau tengik. Dengan adanya air, enzim lipase yang terdapat dalam biji
kakao dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Gambar 1b
menunjukkan bahwa sampel biji kakao dengan penambahan BHA mengalami penurunan kadar
lemak terendah atau dengan kata lain sampel tersebut mempunyai kadar lemak tertinggi setelah 8
minggu penyimpanan.
c. Bilangan Asam
Pengujian bilangan asam lemak dilakukan untuk mengetahui banyaknya asam lemak
bebas. Apabila lemak biji kakao terhidrolisis maka akan menghasilkan asam lemak dan gliserol
sehingga bilangan asamnya meningkat. Gambar 1c menunjukkan bahwa bilangan asam
cenderung menurun untuk semua jenis sampel baik yang tanpa penambahan antioksidan maupun
dengan penambahan antioksidan. Sampel tanpa penambahan antioksidan mempunyai bilangan
asam yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel dengan penambahan antioksidan. Sampel
dengan penambahan antioksidan BHA mempunyai bilangan asam terendah dibanding dengan
sampel lainnya.
d. Bilangan Iod
Bilangan iod adalah jumlah iod yang dapat diikat oleh l00 g lemak. Ikatan rangkap yang
terdapat dalam asam lemak tidak jenuh akan bereaksi dengan iod atau senyawa-senyawa iod.
Gambar 1d menunjukkan bahwa bilangan iod cenderung relatif stabil. Kenaikan bilangan iod
hanya terjadi dari minggu ke 0 sampai minggu ke 1. Bilangan iod pada sampel dengan
penambahan antioksidan BHA relatif lebih tinggi dibandingkan bilangan iod sampel yang lain.
Hal ini menunjukkan bahawa sampel tersebut memiliki asam lemak tidak jenuh yang lebih
banyak dibandingkan sampel yang lain, yang berarti bahwa reaksi oksidasi yang terjadi pada
sampel dengan penambahan antioksidan BHA relatif lebih sedikit dibandingkan pada sampel
yang lain.
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e. Bilangan Peroksida
Bilangan peroksida dapat menentukan derajat kerusakan lemak. Asam lemak tidak jenuh
dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya membentuk peroksida. Adanya air akan
mempercepat pembentukan peroksida dari persenyawaan asam lemak tidak jenuh. Peroksida
aktif yang dihasilkan selama proses oksidasi lebih mampu sebagai oxidizing agent daripada
oksigen udara dan juga dapat menimbulkan perubahan yang tidak diinginkan terhadap kompenen
yang bukan lemak.
Gambar 1e menunjukkan bahwa bilangan peroksida meningkat selama penyimpanan.
Sampel biji kakao tanpa penambahan antioksidan meningkat hingga minggu ke-5 kemudian
menurun pada minggu ke-6 sampai minggu ke-8. Sampel biji kakao dengan penambahan
antioksidan meningkat sampai minggu ke-8. Bilangan peroksida pada sampel biji kakao dengan
penambahan antioksidan BHA mempunyai harga lebih rendah dibandingkan dengan sampel biji
kakao dengan penambahan antioksidan BHT dan asam askorbat. Antioksidan BHA merupakan
antioksidan yang efektif dalam mencegah pembentukan peroksida dibandingkan antioksidan
yang lain.
Pada proses autooksidasi (kerusakan akibat oksidasi), peroksida memiliki nilai
maksimum. Nilai maksimum peroksida pada sampel biji kakao tanpa penambahan antioksidan
terbentuk pada minggu ke-5. Kadar peroksida menurun pada minggu ke-6 hingga minggu ke-8
dikarenakan terdekomposisinya senyawa peroksida dan hidroperoksida yang terbentuk selama
proses oksidasi mengalami dekomposisi membentuk senyawa yang mudah menguap yaitu
aldehida, keton dan alkohol yang menimbulkan bau tengik.
Dari uji kualitatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penambahan
antioksidan dapat mempertahankan kualitas biji kakao range standar mutu yang diperbolehkan
(Anomim, 2000). Antioksidan BHA merupakan antioksidan yang paling efektif daya kerjanya
dalam mempertahankan kualitas biji kakao dibandingkan dengan antioksidan asam askorbat dan
BHT.
f. Analisis Asam Lemak dengan GC-MS
Analisis GC-MS terhadap hasil esterifikasi lemak kakao pada minggu ke-0 menunjukkan
bahwa asam lemak biji kakao mengandung asam palmitat, asam stearat dan asam oleat. Analisis
GC-MS terhadap hasil esterifikasi lemak kakao sampel dengan penambahan antioksidan BHA
pada minggu ke-8 mengandung asam lemak asam palmitat, asam isostearat, asam palmitoleat
dan asam linoleat. Diketahui bahwa BHA adalah antioksidan yang paling efektif daya kerjanya
dalam mempertahankan kualitas biji kakao akibat reaksi oksidasi selama penyimpanan sehingga
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asam lemak pada minggu ke-8 tidak banyak berubah, bahkan masih ditemukannya asam lemak
tidak jenuh yaitu yaitu asam palmitoleat dan asam linoleat. Hal ini menunjukkan bahwa BHA
dapat melindungi biji kakao dari reaksi oksidasi.

KESIMPULAN
Penambahan antioksidan dapat mempertahankan kualitas biji kakao pada range standar
mutu yang diperbolehkan. Antioksidan BHA terbukti paling efektif dalam mempertahankan
kualitas biji kakao dibandingkan dengan asam askorbat dan BHT. Analisis GC-MS menunjukkan
bahwa kandungan asam lemak biji kakao di minggu ke 0 adalah asam palmitat, asam stearat dan
asam oleat. Biji kakao dengan penambahan BHA pada minggu ke-8 mengandung asam palmitat,
asam isostearat, asam palmitoleat dan asam linoleat. Kandungan asam lemak minggu ke-0 dan
minggu ke-8 tidak banyak berubah, bahkan pada minggu ke-8 masih ditemukan asam lemak
tidak jenuh yaitu asam palmitoleat dan asam linoleat.
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ABSTRAK
Ikan segar merupakan sumber protein tinggi. Bahan makanan ini mudah mengalami
kerusakan salah satunya oleh aktivitas bakteri. Terdapat 5 bakteri perusak pangan yang
diisolasi dari ikan segar, yaitu A. Calcoaceticus, B. Alvei, S. Saphrophyticus, B. Cereus
mycoides dan K oxytoca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buah mengkudu mengandung
senyawa antimikroba seperti acubin, L. Asperuloside, alizarin, beberapa senyawa golongan
antrakuinon dan flavonoid sehingga berpotensi sebagai bahan antimikroba alami.
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak
etanol buah mengkudu secara invitro terhadap 5 (lima) bakteri uji. Sedangkan tujuan khususnya
adalah a) menentukan konsentrasi optimum ekstrak etanol buah mengkudu terhadap
penghambatan pertumbuhan bakteri uji, b) menentukan konsentrasi hambat minimum atau
bunuh minimum ekstrak etanol buah mengkudu terhadap bakteri uji, c) menentukan jenis
aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol buah mengkudu terhadap bakteri uji. Penelitian ini
bersifat eksperimental eksploratif untuk mendapatkan aktivitas optimum dari ekstrak buah
mengkudu sebagai kandidat pengawet alami. Metode uji yang digunakan adalah difusi agar dan
spektroskopi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah mengkudu mempunyai aktivitas
penghambatan kuat ( DDH > 10 mm) terhadap bakteri A. Calcoaceticus dan B. Cereus
mycoides pada konsentrasi ekstrak 40% ke atas, terhadap bakteri B. Alvei dan S. Saphrophyticus
pada konsentrasi 50% ke atas; sedangkan daya hambat ekstrak terhadap pertumbuhan K.
oxytoca termasuk golongan sedang (DDH > 5 mm) mulai pada konsentrasi 50% ke atas.
Analisis konsentrasi hambat minimal diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol buah mengkudu
bersifat bakteriostatik dengan nilai KHM 50% terhadap bakteri uji A. Calcoaceticus, B. Alvei, S.
Saphrophyticus dan B. Cereus mycoides, sedangkan terhadap bakteri K. oxytoca aktivitas
ekstrak kurang efektif.
Kesimpulan hasil adalah secara in vitro ekstrak etanol buah mengkudu mempunyai
aktivitas penghambatan kuat terhadap empat mikroba uji, ekstrak bersifat bakteriostatik dengan
nilai konsentrasi hambat minimal sebesar 50%.
Kata Kunci : Ekstrak, Buah Mengkudu, Antibakteri, Ikan Segar
PENDAHULUAN
Ikan segar merupakan bahan makanan sumber protein tinggi. Bahan makanan ini mudah
mengalami kerusakan, sehingga perlu upaya pengawetan supaya dapat diterima konsumen dalam
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keadaan yang masih layak dikonsumsi. Saat ini terdapat beberapa bahan pengawet yang dilarang
penggunaannya, namun tersebar di pasaran, seperti formalin. Penggunaan formalin di dalam
makanan dilarang penggunanya karena pertimbangan keamanan dan kesehatan konsumen,
sehingga perlu usaha untuk menemukan bahan pengawet yang aman, salah satunya dari bahan
yang alami seperti buah mengkudu.
Mengkudu (Morinda citrifolia L) merupakan tanaman tropis asli Indonesia yang berpotensi
dibidang pengawetan pangan. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkudu banyak
mengandung senyawa aktif anti mikrobia seperti acubin, L.asperuloside, alizarin dan beberapa
antraquinon yang telah terbukti sebagai senyawa anti bakteri (Wang, MY., et.all., 2002).
Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa senyawa anti mikroba ini telah terbukti effektif
melawan bakteri Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa dan Proteus morganii.
Dari penelitian awal telah diketahui terdapat 5 spesies mikroba perusak pangan yang
terdapat pada ikan segar. Mikroba tersebut adalah A. Calcoaceticus, B. Alvei, S. Saphrophyticus,

B. Cereus mycoides dan K oxytoca (Purwani, 2008). Perlu dilakukan penelitian tentang potensi
buah mengkudu sebagai bahan pengawet alami yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba
tersebut sehingga mampu memperpanjang daya simpan ikan segar.
TUJUAN PENELITIAN secara umum untuk melakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak
etanol buah mengkudu secara invitro terhadap 5 (lima) bakteri uji. Sedangkan tujuan khususnya
adalah a) menentukan

konsentrasi optimum ekstrak etanol buah mengkudu terhadap

penghambatan pertumbuhan bakteri uji, b) menentukan konsentrasi hambat minimum atau bunuh
minimum ekstrak etanol buah mengkudu terhadap bakteri uji, c) menentukan jenis aktivitas
antibakteri dari ekstrak etanol buah mengkudu terhadap bakteri uji.

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian ini adalah eksploratif untuk mendapatkan potensi optimal ekstrak
buah mengkudu sebagai bahan pengawet alami pada ikan segar.
Bahan
ahan,, ikan segar,, buah mengkudu, etanol 96%, aquades, kertas saring, Carboxyl Methyl
Cellulose (CMC), Nutrient Agar, Nutrient Broth, Muler Hinton Agar, Muller Hinton Broth,
Formalin 1% dan antibiotik, lima mikroba uji yaitu adalah A. Calcoaceticus, B. Alvei, S.

Saphrophyticus, B. Cereus mycoides dan K oxytoca.
Alat
lat, oven, rotary evaporator, alat uji aktivitas ekstrak, uji MIC MBC, LAF, bunsen, autoclave.
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Cara Kerja
Kerja,, pembuatan simplisia buah mengkudu dengan pengeringan suhu 50oC, ekstraksi
buah mengkudu dengan metode maserasi pelarut etanol, pembuatan seri konsentrasi ekstrak
(10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan 100%) dengan pelarut CMC 1%. Uji
aktivitas masing-masing konsentrasi ekstrak buah mengkudu dengan metode difusi media Muller
Hinton Agar terhadap 5 mikroba uji.
Uji MIC (Minimum Inhibitory Concentration) dan MBC

Minimum Bactericidal

Concentration dengan metode dilusi media NB dan masing-masing konsentrasi ekstrak.
Pertumbuhan bakteri diukur dengan spektrofotometer panjang gelombang 600 nm.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Buah mengkudu yang digunakan untuk penelitian dideterminasi di Balai Besar
Pengawasan Obat-Obat Tradisional, Tawangmangu. Hasil determinasi menyatakan sample yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Morinda citrifolia L. atau dikenal dengan tanaman
mengkudu. Sampel buah dikeringkan hingga kadar air 5 – 10% untuk mengurangi kandungan air
sehingga dapat menghambat proses enzimatis dan mencegah pertumbuhan mikroba dalam
sampel. Simplisia selanjutnya diserbuk dan diekstraksi dengan pelarut etanol 96%.
Ekstrak etanol buah mengkudu dibuat seri konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%,
70%, 80%, 90% dan 100% dan diuji aktivitasnya terhadap 5 mikroba uji yang telah diisolasi dari
ikan segar. Uji antimikroba ini menggunakan metode difusi (metode sumuran) untuk mengetahui
apakah ekstrak buah mengkudu mempunyai aktivitas anti mikroba atau tidak yaitu dengan
mengukur diameter daya hambatnya. Potensi suatu ekstrak sebanding dengan diameter zona
hambat yang dihasilkan. Hasil uji daya hambat diperkuat dengan analisis konsentrasi minimum
penghambatan/bakterisidal. Metode ini untuk mengetahui apakah potensi antimikroba dari
ekstrak bersifat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroba uji.
Hasil pengujian daya hambat pertumbuhan dan konsentrasi hambatan minimal pada
bakteri uji terhadap ekstrak etanol buah mengkudu dapat dilihat pada Tabel 1. Gambar 1
menunjukkan contoh zona hambat yang terbentuk dari pertumbuhan B. Cereus mycoides
terhadap ekstrak buah mengkudu konsentrasi 10 hingga 100%. Dari gambar ini tampak semakin
besar diameter dari zona bening setara dengan semakin besarnya aktivitas penghambatan ekstrak.
Pada Tabel 1 dan Gambar 2 tampak adanya pola yang beragam dari kurva hambatan
masing-masing bakteri uji. Ada beberapa titik yang menunjukkan penurunan daya hambat yaitu
pada A. calcoacyticus. Dalam hal ini untuk dapat membunuh mikroba, senyawa uji harus masuk
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ke dalam sel melalui dinding sel. Masing-masing mikroba uji tersebut memiliki komposisi
dinding sel yang tidak sama, dimana mikroba yang termasuk jenis bakteri gram positif memiliki
struktur sel dengan kandungan peptidoglikan yang tinggi yaitu 90% dan relatif sedikit lipida,
sedangkan mikroba gram negatif mempunyai komposisi dinding sel yang relatif tinggi
kandungan lipidanya. Kondisi ini mempengaruhi daya ikat senyawa uji pada dinding sel, dimana
senyawa ekstrak buah mengkudu cenderung bersifat semi polar.

Gambar 1. Zona hambat dari B. Cereus mycoides terhadap ekstrak buah mengkudu
konsentrasi 10 – 100%
Tabel 1. Hasil Uji Daya Hambat Pertumbuhan Bakteri Uji terhadap Ekstrak Etanol Buah
mengkudu.
Mikroba Uji
A. Calcoaceticus
B. Cereus mycoides
B. Alvei
S. Saphrophyticus
K. oxytoca
Kontrol
Amoxicilin 0,25 %
CMC 1 %
Etanol 70 %

10%
5.8
7.0
0.9
1.3
2.2
4,5
0
0

Diameter Zona Hambat (mm) dari seri konsentrasi ekstrak
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
10.0
7.2 11.6 13.0 9.5 15.2 15.6 14.5
6.6
9.5 11.8 12.5 11.3 12.8 12.8 12.5
1.2
5.5
8.2
10.0 9.5 10.8 11.2 8.7
7.0
8.1
9.8
13.0 11.0 10.8 11.3 13.0
3.6
4.8
4.5
5.3
5.7
6.0
5.5
5.5
6,3
0
0

5,7
0
0

6,4
0
0

5,4
0
0

4,8
0
0

20,1
0
0

12,1
0
0

12,0
0
0

100%
10.9
13.5
4.7
12.3
6.7
18,8
0
0

Tabel 1 dan Gambar 2. menunjukkan pula bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak
maka daya hambatnya semakin besar. Faktor sensitivitas mikroba uji terhadap senyawa
antibakteri dalam ekstrak tumbuhan mempengaruhi lebar atau sempitnya diameter zona hambat.
Mikroba yang mempunyai keresistenan cukup tinggi terhadap lingkungannya maka diperlukan
senyawa antimikroba dengan konsentrasi yang cukup tinggi untuk menghambat pertumbuhannya.
Davis Stout (1971) melaporkan bahwa ketentuan kekuatan antibiotik-antibakteri sebagai berikut:
daerah hambatan 20 mm atau lebih termasuk sangat kuat, daerah hambatan 10 mm-20 mm
kategori kuat, daerah hambatan 5 mm - 10 mm kategori sedang, dan daerah hambatan 5 mm
ISBN: 978-602-18580-2-8

125

atau kurang termasuk kategori lemah. Hasil uji menunjukkan bahwa potensi kuat dari
antimikroba ekstrak buah mengkudu rata-rata dicapai mulai konsentrasi 50%. Sementara itu pada
A. Calcoacyticus menunjukkan diameter penghambatan diatas 10 mm mulai konsentrasi 40%
dan tertinggi pada konsentrasi 70%. Pola penghambatan kuat juga tampak pada B. Cereus
dimana tampak kecenderungan berada pada diameter di atas 10 mm. Sebagai kontrol digunakan
amoksisilin yang merupakan turunan penisilin yang efektif terhadap bakteri gram positif namun
juga dapat menghambat pertmbuhan bakteri garam negatif. Obat ini menghambat reaksi
transpeptidase dalam rangkaian sintesis dinding sel bakteri. Tekanan osmotik dalam sel bakteri
lebih tinggi daripada di luar sel maka kerusakan dinding sel bakteri akan menyebabkan
terjadinya lisis yang merupakan efek bakterisidal pada bakteri yang peka (Jawetz et al., 2005).

Gambar 2. Kurva Diameter Hambat mikroba uji terhadap ekstrak etanol buah mengkudu.
Tabel 2. Hasil Uji MIC dan MBC dari Pertumbuhan Bakteri Uji terhadap Ekstrak Etanol Buah
mengkudu.
Daya
Konsentrasi Ekstrak
Hambat 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
MIC
+
+
MBC
+
+
+
+
+
MIC
+
+
+
+
MBC
+
+
+
MIC
+
+
MBC
+
+
+
+
+
S.
MIC
+
+
+
+
Saphrophyticus MBC
+
+
+
K. Oxytoca
MIC
MBC
+
+
+
+
+
+
+
E. coli
MIC
+
+
+
MBC
+
+
+
+
Keterangan : + : ada pertumbuhan mikroba uji
- : tidak ada pertumbuhan mikfroba uji
Mikroba Uji
A.
calcoaceticus
B. cereus
mycoides
B. Alvei
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80%
+
+
+
+
+
+

90%
+
+
+
+
+
+

100%
+
+
+
+
+
+
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Secara keseluruhan Gambar 2 menunjukkan pola yang meningkat setara dengan
peningkatan konsentrasi senyawa ekstrak buah mengkudu. Dari hasil ini dapat diambil suatu
asumsi bahwa ekstrak mampu menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada ikan segar,
sehingga dapat digunakan sebagai senyawa pencegah kebusukan pada ikan segar.
Tabel 2 menunjukkan pada uji MIC, hampir semua mikroba uji tidak tumbuh pada
konsentrasi ekstrak buah mengkudu mulai 40% ke atas. Ini menunjukkan bahwa pada
konsentrasi tersebut, aktivitas antimikrobanya mulai terlihat nyata. Hal ini sesuai dengan hasil
perhitungan diameter zona hambat bahwa zona hambat yang terbentuk makin meningkat mulai
konsentrasi 40%. Dari hasil uji MBC ternyata mikroba uji yang diperlakukan dengan konsentrasi
ekstrak buah mengkudu di atas 40% tersebut dapat tumbuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa
ekstraksi buah mengkudu mempunyai aktivitas bakteriostatik dan bukan bakterisidal.

KESIMPULAN DAN SARAN
Secara in vitro ekstrak etanol buah mengkudu mempunyai aktivitas penghambatan kuat
terhadap empat mikroba uji pada konsentrasi 50%. Ekstrak bersifat bakteriostatik dengan nilai
konsentrasi hambat minimal sebesar 50%. Penghambatan ekstrak etanol buah mengkudu bersifat
spektrum luas
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ABSTRAK
Saat ini tuntutan keamanan suatu produk makanan dan aspek kehalalannya menjadi
suatu kebutuhan di masyarakat. Banyak dijumpai makanan dengan aspek keamanan dan
kehalalannya yang meragukan, sehingga membuat masyarakat khawatir. Selama ini beberapa
metode untuk tes keamanan pangan dan kehalalan produk makanan selalu dilakukan di
laboratorium dengan menggunakan alat-alat yang canggih dan mahal, seperti dengan metode
Gas Chromatography (GC), Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS), High Pressure
Liquid Chromatography (HPLC), Microscopic determinations (Microanalysis), Fourier
Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy, Differential Scanning Calorimetry (DSC), Teknik
ELISA, Pendekatan biologi molekuler dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR). Tidak
semua orang bisa melakukan pendeteksian tersebut. Oleh karena itu kedepannya diharapkan
ada suatu alat yang dengan mudah dapat mendeteksi keberadaan zat non pangan seperti boraks,
formalin, pewarna tekstil, serta aspek non-halal dengan keberadaan bahan porcine dan alkohol
dalam makanan, yang berupa alat portable agar mudah dibawa kemana-mana, dilengkapi
dengan sensor untuk mendeteksi keberadaan zat non pangan yang berbahaya dan sensor zat
non-halal. Dengan adanya alat ini diharapkan dapat mengurangi keraguan dan kekhawatiran
masyarakat akan keamanan makanan dan kehalalan produk makanan.
Kata Kunci : Alat portable, Deteksi sederhana, Keamanan pangan, Kehalalan produk
PENDAHULUAN
Keamanan pangan saat ini merupakan tuntutan kebutuhan bagi masyarakat luas. Suatu
produk makanan harus memenuhi syarat keamanan pangan agar dapat diterima masyarakat.
Menjadi suatu keharusan bagi produsen makanan untuk memproduksi makanannya yang
memenuhi syarat keamanan pangan. Namun kenyataannya saat ini, banyak dijumpai produkproduk makanan di pasaran yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Hal ini tentu saja
meresahkan masyarakat sebagai konsumen. Belum lagi dampak kesehatan baik jangka pendek
maupun jangka panjang yang mungkin dapat ditimbulkan dari makanan yang tidak aman
tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri.
Banyak dijumpai masalah tentang kemanan pangan di masyarakat, seperti misalnya
makanan yang mengandung formalin, boraks, pewarna tekstil yang penggunaannya dilarang
pada makanan. Makanan seperti mie basah, bakso, berbagai makanan jajanan anak, tahu, ikan
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kering, ikan segar, sayuran, daging ayam, adalah makanan yang sangat populer untuk
dikonsumsi. Namun sayangnya banyak dari jenis makanan-makanan tersebut yang tercemari zat
beracun sehingga tidak aman lagi untuk dikonsumsi 1.
Belum selesai issue tentang kemanan pangan, bagi konsumen muslim terutama hal yang
juga menjadi perhatian adalah kehalalan suatu produk makanan. Kehalalan produk makanan
menjadi sesuatu yang penting karena berkaitan dengan keyakinan dalam menjalankan perintah
agama. Tentu saja saat ini faktor kehalalan menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih
produk makanan apa yang akan dia beli dan konsumsi. Jika kehalalannya masih diragukan,
masyarakat menjadi khawatir, ujung-ujungnya tidak jadi mengkonsumsi makanan tersebut.
Adakalanya makanan tersebut aman namun tidak halal, dan sebaliknya makanan tersebut halal
namun tidak aman. Tentu hal ini menjadi dilema bagi konsumen untuk memilih produk tersebut.
Oleh karena itu dua hal inilah, yaitu keamanan pangan dan kehalalan produk makanan menjadi
sesuatu yang penting untuk diperhatikan, baik bagi konsumen maupun produsen.
Metode instrumentasi dalam pendeteksian kontaminasi atau pencemaran bahan non-halal
dalam bahan pangan harus dapat mengklarifikasi setiap keraguan konsumen muslim. Ada
banyak metode untuk mengetahui apakah suatu produk makanan tersebut aman atau tidak dan
halal atau tidak. Sebagian besar metode tersebut dilakukan di laboratorium dengan alat-alat yang
canggih dan mahal. Tidak semua orang bisa melakukan pendeteksian tersebut. Kekhawatiran
mengenai keamanan dan kehalalan makanan juga sangat dirasakan bila seseorang pergi ke luar
negeri yang mayoritas non muslim. Memang biasanya di gerai-gerai penjual makanan ada
keterangan “mengandung babi”, sehingga masyarakat bisa aware akan kehalalan produk tersebut.
Namun kehalalan produk makanan bukan hanya tidak mengandung babi saja. Ada juga beberapa
indikator yang menunjukkan bahwa makanan tersebut non-halal, diantaranya mengandung
alkohol berapapun kadarnya.
Oleh karena itu kedepannya diharapkan ada suatu alat yang dengan mudah dapat
mendeteksi keberadaan zat non pangan seperti boraks, formalin, pewarna tekstil, serta aspek
non-halal dengan keberadaan bahan porcine/babi dan alkohol dalam makanan. Dengan
kecanggihan teknologi saat ini, alat ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Alat
pendeteksi keamanan dan kehalalan produk makanan berupa alat portable agar mudah dibawa
kemana-mana, dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi keberadaan zat non-pangan yang
berbahaya dan sensor zat non-halal. Dengan adanya alat ini diharapkan dapat mengurangi
keraguan dan kekhawatiran masyarakat akan keamanan makanan dan kehalalan produk makanan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 1 ayat (5) disebutkan
keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari
kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.2 Pengertian kemanan pangan dalam pasal
tersebut berarti keamanan pangan dilihat dari sisi kesehatan dan dari sisi normatif agama. Dua
hal ini dibedakan karena pada kenyataannya ditemukan bahwa aman dari segi normatif agama
belum tentu aman secara kesehatan dan begitu sebaliknya aman secara kesehatan belum tentu
pula aman menurut agama.1 Selama ini sudah ada beberapa metode analisis untuk mendeteksi
keamanan pangan dan kehalalannnya, namun metode-metode tersebut dinilai tidak praktis karena
membutuhkan analisis laboratorium dan peralatan yang tidak portable. Diantara metode-metode
tersebut adalah :
a.

Gas Chromatography (GC)

Gas Chromatography (GC) atau disebut juga Gas Liquid Chromatography (GLC) merupakan
metode untuk memisahkan komponen-komponen larutan dan mengukur jumlah relatifnya.
Teknik ini berguna untuk bahan kimia yang tidak terurai pada suhu tinggi dan ketika jumlah
sampel yang tersedia sangat kecil. GC dapat digunakan untuk menentukan bahan non-halal
dalam pangan serta untuk menganalisis bahan non-pangan yang berbahaya. GC biasa digunakan
untuk menganalisis komposisi asam lemak. Lemak babi (lard) berbeda dengan lemak sapi di
dalam asam-asam lemak C20:0, C16:1, C18:3, dan C20:1, dan dengan ayam di dalam asam-asam
lemak C12:0, C18:3, C20:0, dan C20:1. Lemak babi dan ayam berbeda nyata dalam hal
komposisi disaturated dan triunsaturated triacylglycerols (TAGs). GC juga dapat digunakan
untuk melihat kontaminasi minyak sawit dengan enzymatically-randomized lard (ERLD).3
b. Gas Chromatography
Chromatography––Mass Spectrometry (GC
(GC––MS)
Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC–MS) merupakan teknik gabungan dari GC dan
MS dimana campuran kompleks bahan kimia dapat dipisahkan, diidentifikasi dan dihitung.4 Saat
ini, unit GC-MS terhubung dengan komputer dan penggunaan software yang semakin canggih
dapat mempermudah membangun struktur komponen target yang akan dianalisis.
c.

High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)

HPLC adalah bentuk spesifik dari kolom kromatografi yang umumnya digunakan dalam
biokimia dan analisis untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur senyawa aktif.5 HPLC
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secara rutin digunakan dalam analisis pangan. Keuntungan penggunaan HPLC adalah
kemampuannya “menangani” berbagai komponen dengan stabilitas atau volatilitas termal yang
terbatas. Aplikasi HPLC pada analisis pangan sangat beragam. Untuk karbohidrat, HPLC bisa
digunakan untuk gula dengan titik leleh rendah serta oligosakarida. Juga dapat menentukan
secara kuantitatif karbohidrat dalam bahan pangan. Selain itu juga digunakan untuk lipid yang
kompleks dan penentuan kadar vitamin dalam bahan pangan. Selain itu, penggunaan HPLC juga
untuk melihat komposisi asam amino dalam protein.3 Metode HPLC juga dapat digunakan untuk
mendeteksi keberadaan formalin dalam makanan. Metode ini relatif selektif dan sensitif akan
tetapi memerlukan waktu analisis yang lama, membutuhkan banyak reagen, dan tidak ekonomis
karena harganya yang sangat mahal.6
d. Microscopic determinations (Microanalysis)
Teknik Scanning Electron Microscopy (SEM) dan Transmission Electron Microscopy (TEM)
menawarkan banyak aplikasi yang memberi peluang inovasi dalam pengembangan prosedurprosedur baru untuk sampel-sampel yang tidak biasa. SEM merupakan mikroskop yang
menggunakan elektron untuk membentuk image (gambar). Ada banyak keuntungan
menggunakan SEM yaitu lebih ke dalaman, sehingga jumlah sampel lebih besar dapat
difokuskan pada satu waktu, gambar dari SEM juga mempunyai resolusi tinggi, sehingga sampel
bisa diuji dengan magnifikasi tinggi. Persiapan sampel untuk SEM juga relatif lebih mudah.
Semua keunggulan itu membuat SEM menjadi salah satu instrumen analisis yang banyak dipakai
sekarang ini. SEM berpotensi digunakan untuk analisis produk-produk halal.3
e.

Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy

FTIR spectroscopy adalah teknik yang digunakan untuk menentukan fitur kualitatif dan
kuantitatif dari molekul infrared aktif dari sampel padatan organik maupun inorganik, cairan atau
gas.7 FTIR spectroscopy bisa digunakan untuk menganalisis beragam bahan pangan, seperti
lemak hewani, coklat, kue serta biskuit untuk mendeteksi adanya bahan pangan tidak halal,
seperti lemak babi. FTIR spectroscopy dapat dilakukan dengan sangat cepat, sederhana, relatif
murah, serta ramah lingkungan untuk mendeteksi dan menentukan kadar kontaminasi bahan nonhalal dalam makanan hingga level yang cukup rendah (3%). FTIR juga bisa digunakan untuk
menentukan aflatoksin pada kacang-kacangan serta produk kue berbahan kacang.
f.

Electronic Nose (E-Nose) Technology

Electronic nose (E-nose) merupakan deteksi dengan teknologi sensor elektronik. Beberapa
penelitian penerapan E-nose dalam penyelidikan berbagai aspek produk susu, misalnya evaluasi
ISBN: 978-602-18580-2-8

132

aroma keju Swiss dan Cheddar, penilaian pematangan keju, deteksi jamur di keju Parmesan,
klasifikasi susu pada merek dagang dengan tingkat lemak dan dengan proses pengawetan,
klasifikasi dan kuantifikasi rasa dalam susu, serta identifikasi strain tunggal bakteri disinfektan
yang tahan dalam kultur campuran di susu.8 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa E-nose
berpotensi sebagai alat deteksi untuk kontaminasi bahan non-halal dalam matriks pangan dengan
mengkarakterisasi zat bau (odour). Instrumen ini terbukti dapat digunakan untuk alkohol, bahan
memabukkan, dan bisa mendeteksi apakah suatu daging dihasilkan melalui penyembelihan yang
sesuai dengan Islam. Baru-baru ini, aplikasi medis E-nose digunakan untuk mendeteksi
aflatoksin dan mikotoksin. Selain itu, analisis E-nose untuk berbagai parameter kualitas minyak
goreng juga sudah banyak diteliti.3 Aplikasi terbaru teknologi E-nose melalui kemajuan dalam
desain sensor, perbaikan material, inovasi software dan kemajuan dalam desain microcircuitry
dan sistem integrasi. E-nose telah memberikan sejumlah manfaat bagi berbagai industri
komersial, termasuk pertanian, biomedis, kosmetik, lingkungan, makanan, manufaktur, militer,
farmasi, dan berbagai bidang penelitian ilmiah.9
g.

Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Differential Scanning Calorimetry (DSC) merupakan teknik analisis termal yaitu dengan
mendeteksi perubahan panas untuk memonitor perubahan fisik dan kimiawi suatu bahan,
misalnya untuk melihat adanya substansi campuran maupun yang ditambahkan, seperti minyak
babi dalam makanan.3
h. Teknik Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Teknik Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) dapat mendeteksi kadar kontaminan
pada konsentrasi hingga satuan part per million (ppm). Teknik ini mendeteksi alergen makanan
pada tingkat molekul dan memberikan hasil yang cepat dan definitif yang memungkinkan
produsen untuk membuang atau mere-label produk yang terkontaminasi sebelum dilepas di
pasaran. Ada hal yang membuat metode ELISA tidak boleh digunakan, karena beberapa matriks
dapat mengganggu metode ELISA, seperti cokelat, atau bahan yang dapat menyebabkan
reaktivitas silang seperti pada berbagai jenis kacang-kacangan. Metode ini juga bukan yang
paling cocok untuk produk yang dimasak atau dipanaskan karena molekul protein didenaturasi
atau rusak dan alergen tidak lagi terdeteksi.10
i.

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Metode PCR lebih sensitif dengan mendeteksi molekul DNA suatu alergen. PCR dapat
digunakan dalam produk mentah dan dimasak dan tidak terpengaruh oleh proses pemanasan
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karena DNA biasanya tetap utuh walaupun terkena suhu pemasakan. Bagaimanapun, PCR tidak
dapat digunakan pada semua produk. Minyak, susu atau putih telur, tidak dapat diuji oleh PCR
karena bahan-bahan tersebut tidak mengandung DNA.10
Pengembangan Alat Deteksi Portable Keamanan Pangan dan Kehalalan Produk Makanan
Berbagai metode di atas dibutuhkan laboratorium yang dikerjakan oleh ahlinya,
sementara masyarakat awam tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan alat
portable deteksi keamanan dan kehalalan produk makanan yang dapat dengan mudah digunakan
dan dapat dibawa pergi kemanapun, kapanpun dan dimanapun. Beberapa alat portable yang
sudah ada dan yang harusnya dikembangkan diantaranya adalah :
a.

Digital Formaldehyde Meter

Digital Formaldehyde Meter merupakan implementasi teknologi E-nose yang diaplikasikan
dalam pembuatan alat deteksi formalin dengan sensor gas array yaitu sensor TGS-2611 dan
TGS-2600. Metode pengujian Digital Formaldehyde Meter yang efisien menggunakan sampel
padat dan cair dengan proses kalibrasi menggunakan alat spektrovotometer uv, dengan error alat
2,93% sehingga keefektifan alat sekitar 97%. Alat ini didesain dengan memperhatikan
keergonomisan dan efisiensi serta user-experience yang baik. Alat berbentuk hampir seperti
kubus trapesium, dengan tampilan depan yang menjorok ke belakang. Dirancang demikian untuk
menjadikan alat berukuran panjang horisontal 193,8 mm, panjang vertikal 120 mm dengan lebar
60 mm dan panjang sisi miring 175,5 mm sehingga dapat dengan mudah dipindahkan dan
ditempatkan di mana saja (portable). Alat ini didesain dengan tiga sistem deteksi, yaitu lampu
hijau menandakan kadar deteksi formalin aman sekitar (0–8 ppm), lampu kuning menandakan
akan masuk batas kritis yaitu kadar formalin antara (8,1-14 ppm), sedangkan batas kritis ditandai
dengan lampu merah dengan kandungan formalin minimal 14,1 ppm. Alat ini juga didesain dapat
mendeteksi sampel cair dengan indikator tombol kuning dan sampel padat dengan tombol merah,
letak dari indikator tombol ada dibawah display sebelah reset alat.11
b. Beberapa kit deteksi kontaminan dalam makanan
Diantara kit untuk deteksi berbagai kontaminan dalam makanan yang telah beredar di pasaran
diantaranya adalah Portable Food Contamination Test Kit, yaitu alat tes portable yang berfungsi
untuk mengetahui mikrobiologi berbahaya secara cepat (kualitatif) dalam makanan dan minuman.
Tes dapat dilakukan untuk 3 cemaran mikrobiologi (E.Coli, coliform dan total mikroba) dan
dapat diketahui dalam waktu ±4 jam, dilengkapi alat ukur suhu dan pH makanan. Test Kit

Formaldehyde yaitu alat test formalin dalam pangan yang mudah dan praktis penggunaannya.
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Prinsip kerja alat ini adalah dengan pembentukan senyawa kompleks berwarna merah ungu dari
reaksi antara formaldehid dan 4-amino-3-hidrazino-5-mercapto-1, 2.4-Triazole. Food Security

Kit, berisi botol glass dan beberapa reagen tes diantaranya deteksi arsenik, lead, formalin,
cyanida, nitrit, merkuri, boraks, rhodamin B, dan methil yellow, dan lain-lain.
c. Pengembangan metode cepat (Rapid Test)
Teknologi saat ini sudah semakin pesat, sehingga sangat dimungkinkan untuk tercipta metode
cepat (rapid test) agar hasil uji bahan pangan segera diperoleh, mengingat bahan tersebut akan
dikonsumsi manusia. Namun perlu diingat bahwa dalam hal analisis kontaminan, tidak ada satu
alat atau metode pun yang dapat secara cepat mendeteksi segala bentuk kontaminan sekaligus.
Pengembangan metode cepat menjadi sebuah keniscayaan, terutama apabila hasil yang
diharapkan adalah untuk pendeteksian kontaminan awal (screening). Untuk itu, Research dan
Development (R&D) harus dapat mengembangkan riset yang dapat memberikan hasil cepat.
Trend riset di bidang analisis pangan juga beralih dari analisis kimia basah sederhana menjadi
lebih instrumental. Hal ini karena hasil uji instrumen lebih reliable, murah, cepat, dan dapat
mengurangi kesalahan manusia (human error) yang dapat terjadi pada analisis kimia biasa.12
Untuk itu R&D dituntut selalu berinovasi untuk mengembangkan metode cepat. Penemuanpenemuan biomarker untuk kontaminan-kontaminan tertentu akan semakin memperluas
pengembangan beragam alat deteksi kontaminan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN
Berbagai metode telah dikembangkan untuk mendeteksi kontaminan dan kehalalan
makanan untuk menjamin keamanan produk. Namun diantara metode tersebut perlu keahlian
khusus, waktu yang lama, biaya mahal, tidak praktis, harus dikerjakan di laboratorium, dan tidak
portable. Sehingga saat ini mulai dikembangkan berbagai alat portable berupa kit test untuk
menggantikan pengujian kimia basah. Selain itu juga perlu dikembangkan metode cepat (rapid
test) dengan terciptanya alat-alat sederhana yang portable dan user friendly untuk mendeteksi
keamanan makanan baik dari sisi kesehatan maupun aspek kehalalan.
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ABSTRAK
Telah dilakukan karakterisasi gelatin tipe A dari tulang sapi dan tulang babi. Pembuatan
gelatin tipe A dengan hidrolisis parsial terhadap tulang menggunakan larutan asam HCl 4%.
Karakterisasi fisika kimia yang dilakukan meliputi kadar air, kadar abu, dan viskositas terhadap
sampel gelatin tulang sapi, gelatin tulang babi, serta campuran gelatin keduanya dengan variasi
kenaikan konsentrasi gelatin babi. Metode penentuan karakteristik gugus fungsi dari masingmasing sampel gelatin menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) sedangkan penentuan
karakteristik titik leleh (Tm) menggunakan Differential Thermal Analysis (DTA).
Hasil penelitian menunjukkan rendemen gelatin dari tulang sapi sebesar 6,15% dan
gelatin dari tulang babi sebesar 6,70%. Karakteristik fisika kimia menunjukkan, kadar air
gelatin tulang sapi sebesar 11,66% dan gelatin tulang babi sebesar 9,85%. Kandungan kadar
abu gelatin tulang sapi sebesar 7,70% dan gelatin tulang babi sebesar 4,89%. Viskositas gelatin
tulang sapi sebesar 40,08 cP, sedangkan viskositas gelatin tulang babi sebesar 4,93 cP.
Peningkatan konsentrasi gelatin tulang babi pada gelatin campuran akan menurunkan kadar air,
kadar abu dan viskositas dari gelatin. Hasil termogram DTA gelatin tulang sapi diperoleh Tm
sebesar 284,49oC, sedangkan Tm gelatin tulang babi sebesar 281,11oC. Spektra FTIR dari
gelatin tulang sapi, gelatin tulang babi maupun campurannya memilki gugus fungsi yang sama
namun memiliki intensitas yang berbeda.
Kata kunci : gelatin, tulang, sapi, babi
PENDAHULUAN
Gelatin merupakan salah satu produk industri biopolimer yang penting, umumnya dibuat
dari kulit, tulang sapi atau babi, yang mempunyai banyak kegunaan, antara lain untuk industri
makanan, farmasi, fotografi, bidang teknik dan berbagai aplikasi industri lainnya. Gelatin
digunakan untuk meningkatkan viskositas sistem larutan dan untuk membentuk gel. Gelatin
mempengaruhi kesetimbangan suhu, karakteristik kelarutan dalam mulut, dan mampu
memberikan citarasa yang menawan [1].
Pemakaian gelatin pada produk pangan menjadi bahan perdebatan terkait sumber awal
pembuatan gelatin karena alasan agama maupun kesehatan [2]. Gelatin sapi maupun gelatin babi
dapat menyebabkan faktor resiko bagi penderita alergi gelatin [3].
Gelatin diperoleh melalui hidrolisis parsial kolagen, dengan cara hidrolisis asam (gelatin
tipe A) atau basa (gelatin tipe B). Kolagen merupakan salah satu protein serat pada jaringan
pengikat yang memberikan peranan struktur dan pelindung. Semakin besar ukuran tubuh hewan,
137
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semakin besar pula bagian total protein yang merupakan kolagen [4]. Jenis hewan menentukan
sifat dan kualitas gelatin [5]. Proses asam lebih menguntungkan karena waktu perendaman yang
lebih singkat dan biaya lebih murah [6].
Berdasarkan uraian diatas maka pada penelitian ini dilakukan karakterisasi gelatin dari
tulang sapi, gelatin tulang babi serta gelatin campuran tulang sapi dan babi pada berbagai variasi
konsentrasi dengan parameter karakteristik meliputi berat molekul relatif, titik leleh dan
spektrum inframerah. Karakterisasi sifat fisika kimia yang lain meliputi kadar air, kadar abu dan
viskositas.

METODE PENELITIAN
Produksi Gelatin
Tulang dicuci, kemudian direbus pada suhu 800 C selama 30 menit untuk menghilangkan
lemak, selanjutnya tulang dipotong dengan gergaji sehingga berukuran 2-4 cm, dan ditimbang,
kemudian disterilisasi. Demineralisasi tulang dilakukan dengan perendaman menggunakan HCl
4% dengan perbandingan 1:2 selama 72 jam. Selanjutnya dinetralkan dengan NaOH 20% dan
disaring untuk memisahkan ossein dari larutan. Ossein yang diperoleh ditambah air dengan
perbandingan 4:3 (b/v), dan dilakukan pemanasan pada suhu 70-800 C selama 3,5 jam. Langkah
selanjutnya disaring dengan corong Buchner untuk memisahkan padatan dari larutan gelatin.
Larutan gelatin yang diperoleh dikeringkan dengan oven selama 24 jam pada suhu 800 C ,
kemudian dihaluskan dengan blender untuk memperoleh serbuk gelatin.
Uji Biuret Secara Kualitatif
Serbuk gelatin ditambah 5 tetes CuSO4 1M dan 2 mL larutan NaOH 20% kemudian
dikocok, dan diamati warna larutan yang terbentuk.
Penentuan Kadar Air
Penentuan kadar air gelatin dari tulang sapi dan tulang babi ini dilakukan menggunakan
metode gravimetri. Krus kosong dipanaskan dalam furnace hingga suhu 600°C selama 1 jam.
Krus yang sudah konstan ditimbang untuk mengetahui berat awalnya. Krus tersebut diisi 1 g
sampel gelatin dan dimasukkan ke dalam furnace dengan suhu 105°C selama 3 jam. Setelah itu
krus dengan gelatin yang sudah dipanaskan dengan suhu 105°C ditimbang untuk mengetahui
kandungan air yang hilang di dalamnya.
Penentuan Kadar Abu
Penentuan kadar abu gelatin dari tulang sapi dan tulang babi ini dilakukan menggunakan
metode gravimetri. Krus dengan gelatin yang telah dihilangkan kandungan airnya selanjutnya
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dipanaskan dalam furnace dengan suhu 600°C hingga terabukan selama 3 jam. Kemudian
dimasukkan persamaan :
Viskositas
Analisis viskositas dilakukan dengan melarutkan serbuk gelatin sebanyak ± 2 g dalam
akuades 10 mL, kemudian mengukurnya dengan menggunakan alat viskometer Ostwald.
Kecepatan aliran larutan gelatin diukur dengan stopwatch.
Analisis Thermal dan Analisis Spektrum Infra Merah
Analisis termal menggunakan Differential Themal Analysis (DTA) untuk menentukan
titik leleh (Tm). Analisis gugus fungsi menggunakan spektroskopi Fourier Transform Infrared
(FTIR) 8201-PC.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gelatin pada penelitian ini dibuat dari tulang sapi dan tulang babi. Tulang yang
digunakan merupakan bagian tulang panjang ekstremitas anterior (pektoralis), yaitu tulang radius
(lengan bawah), karena pada tulang ini terdapat sedikit daging dan lemak yang menempel,
sehingga penanganannya lebih mudah. Rendemen yang diperoleh dari gelatin tulang sapi sebesar
6,15% sedangkan gelatin tulang babi sebesar 6,70%. Selanjunya dilakukan uji biuret pada gelatin
untuk mengetahui adanya protein dalam gelatin. Hasil uji biuret dari semua sampel menunjukkan
warna ungu tua, yang berarti positif mengandung protein. Selanjutnya dilakukan karakterisasi
sifat fisika kimia gelatin, dengan hasil ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Sifat fisika kimia gelatin tipe A
Gelatin

Bau

Warna

GSB 100:0
GSB 95:05
GSB 75:25
GSB 50:50
GSB 25:75
GSB 0:100

Tidak berbau
Tidak berbau
Tidak berbau
bau asam
bau asam
bau asam

Kuning
Kuning
Kuning kecoklatan
Kuning kecoklatan
Kuning kecoklatan
Kuning kecoklatan

Kadar Air
(%)
11,66
11,36
10,88
10,81
10,64
9,85

Kadar Abu
(b/b)
7,70
7,26
6,43
5,95
5,56
4,89

Viskositas
(cP)
40,08
35,79
14,12
7,10
5,62

Tm
(oC)
284,49
325,74
276,81
270,55
270,56
281,11

Uji bau dan warna dilakukan dengan metode respondensi, dengan pemberian sampel
gelatin yang sama terhadap 10 responden. Hasil respondensi menunjukkan bahwa untuk gelatin
GSB 100:0, GSB 95:05 dan GSB 75:25 tidak berbau. Hal ini berarti bahwa dalam pembuatannya
pada proses penetralan HCl dengan NaOH tidak terjadi hidrolisis asam yang lebih lanjut,
sedangkan pada pembuatan gelatin babi masih menimbulkan bau asam. Kertas lakmus
menunjukkan pH netral hanya pada larutan dari proses penetralan, tetapi setelah tulang tersebut
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diekstraksi dengan pemanasan pada suhu tertentu masih terdapat sisa asam yang telah meresap
pada tulang keluar dan tercampur dengan gelatin. Pada GSB 50:50, GSB 25:75 dan GSB 0:100
bau asamnya tidak dapat dibedakan tingkat ketajamannya..
Hasil respondensi dari uji warna menunjukkan bahwa untuk gelatin sapi memiliki warna
kuning, sedangkan untuk gelatin babi berwarna kuning kecoklatan. Untuk gelatin sapi babi pada
GSB 75:25, GSB 50:50, GSB 25:75 menunjukkan kecenderungannya berwarna kuning
kecoklatan. Hal ini diasumsikan karena pengaruh dari warna gelatin babi yang lebih dominan
Tingkat kadar air gelatin ditentukan oleh bahan baku tulang yang digunakan dan proses
pembuatannya pada tahap pengeringan. Kadar air mempengaruhi kualitas gelatin, karena
semakin tinggi kadar air akan mempermudah kerusakan akibat proses mikrobiologis, kimiawi
dan enzimatis yang akan menyebabkan terjadinya dekomposisi asam amino yang tersusun dalam
gelatin [7]. Kadar air gelatin dalam penelitian ini untuk gelatin sapi sebesar 11,66% dan 9,85%
pada gelatin babi. Kadar air dalam penelitian telah sesuai dengan yang diharapkan yaitu pada
kisaran 9-12% [8]. Pada gelatin dengan perbandingan rasio tertentu menunjukkan penurunan
persentase dengan bertambahnya berat gelatin babi yang digunakan. Hal ini dikarenakan
campuran dua jenis larutan yang sama dengan konsentrasi yang berbeda akan mencapai titik
konsentrasi yang setimbang. Hanya saja pada gelatin tak dapat dipastikan titik konsentrasi
campuran yang tepat. Akan tetapi dapat dilihat dari berkurangnya persentase seiring
bertambahnya rasio gelatin babi.
Nilai kadar abu gelatin mengalami penurunan persentase seiring dengan bertambahnya
rasio gelatin pada gelatin sapi babi (GSB), dikarenakan campuran dua jenis larutan yang sama
dengan konsentrasi yang berbeda akan mencapai titik konsentrasi yang setimbang. Nilai kadar
abu dipengaruhi oleh proses pembuatan gelatin, yaitu tahap perendaman dengan HCl. Semakin
lama waktu perendaman tulang menyebabkan kadar abu pada sampel semakin rendah, karena
semakin banyaknya mineral yang larut dalam larutan asam [9]. Kadar abu dalam penelitian ini
relatif besar jika dibandingkan dengan Standar Industri Indonesia yaitu 3,25%.
Penentuan viskositas gelatin menggunakan alat viskosimeter Ostwald dengan mengukur
kecepatan aliran larutan gelatin. Viskositas gelatin yang mengandung gelatin sapi lebih banyak
memiliki viskositas yang lebih besar, hal ini terkait dengan kandungan protein sumber gelatin.
Kandungan setiap asam amino gelatin tulang sapi lebih besar dibanding gelatin tulang babi [10].
Analisis Gelatin Dengan DTA
Kurva DTA gelatin sapi dan gelatin babi menunjukkan adanya 2 puncak endotermis
(Gambar 1 dan Gambar 2). Puncak pertama (P1) menyatakan reaksi endotermis pada sampel
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ketika melepaskan air. Puncak kedua (P2) menyatakan reaksi endotermis pada sampel ketika
terjadi pemutusan ikatan silang protein gelatin. Pada kurva menunjukkan bahwa Tm gelatin pada
P2 dari tulang sapi lebih tinggi daripada Tm gelatin dari tulang babi. Besarnya titik leleh gelatin
terkait erat dengan kandungan asam amino prolin dan hidroksiprolin dalam kolagen [11].
Semakin tinggi kandungan asam amino prolin dan hidroksiprolin semakin stabil struktur
heliksnya. Ikatan silang protein gelatin dari tulang sapi lebih kuat dibanding gelatin dari tulang
babi, sehingga untuk memutuskannya membutuhkan suhu yang lebih besar.
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0.00
0
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min
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x10

0
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min
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0
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C

400.00
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min
308.72 0C
x10

-20.00

0
27.88 x10
min
0
284.49 x10
C

0
11.82 x10
min
0
128.28 x10
C

200.00

-40.00
0.00
0.00

10.00

20.00

30.00
Time

40.00

50.00

[min]

Gambar 1. Kurva DTA Gelatin Sapi (GSB100:0)
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Gambar 2. Kurva DTA Gelatin Babi (GSB 0:100)
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Analisis Gelatin dengan Spektroskopi Inframerah
Identifikasi gelatin standar dengan spektroskopi FTIR dilakukan untuk mengetahui
serapan khas dari gelatin standar yang tersusun oleh gugus asam amino. Spektra FTIR dari
gelatin standar dapat dilihat pada Gambar 3. Perbandingan spektra FTIR gelatin sapi babi
ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 3. Spektra FTIR Gelatin Standar
Pada Gambar 3, serapan lebar dan kuat pada 3500 – 2700 cm-1 dihasilkan dari pita uluran
O-H dan NH3+ yang saling berimpitan. Serapan pada 3448,5 cm-1 menunjukkan gugus C-H
alifatik yang berimpit pada N-H uluran. Gelatin yang merupakan asam amino dapat terlihat nyata
dengan adanya gugus amida pada 1637,5 cm-1 yang berasal dari tekukan N-H tak simetrik.
Didukung dengan adanya serapan pada 1541,0 cm-1 yang merupakan pita tekuk dari –NH3+
simetrik. Pada serapan 1386,7 – 1031,8 cm-1 menunjukkan uluran C-C-O. Sedangkan pada
1458,4 cm-1 merupakan serapan khas dari uluran karbosilat simetri.

Gambar 4. (I) GSB 0:100, (II) GSB 25:75, (III) GSB 50:50, (IV) GSB 75:25,
(V) GSB 95:05, (VI) GSB 100:0
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Spektra gelatin babi mirip dengan gelatin sapi. Berdasarkan hasil analisis gelatin sapi dan
gelatin babi keduanya memiliki gugus fungsi yang sama. Namun nampak adanya perbedaan
intensitas pada gugus fungsi keduanya. Pada gelatin tulang babi memiliki intensitas yang lebih
rendah dibandingkan pada intensitas gelatin tulang sapi. Menurut Utami (1997) kadar asam
amino gelatin babi pada sistein dan fenilalanin lebih besar dibandingkan asam amino yang sama
pada gelatin sapi dan juga kadar asam glutamat gelatin babi lebih besar daripada kadar
hidroksiprolinnya.
Identifikasi pada gelatin campuran antara sapi dan babi ini dilakukan untuk mengetahui
adanya perubahan serapan gugus fungsionalnya secara nyata. Serapan gugus fungsi dari masingmasing sampel gelatin tipe A dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Serapan gugus fungsi sampel gelatin tipe A.
Gelatin
ν N-H
uluran
ν C-H
alifatik
ν N-H
tekuk
tak
simetri
ν N-H
tekuk
simetri
Karbok
silat
uluran
simetri
C-C-O
uluran

GSB 100:0
λ
%T

GSB 95:5
λ
%T

GSB 75:25
λ
%T

GSB 50:50
λ
%T

GSB 25:75
λ
%T

GSB 0:100
λ
%T

3421,5

10,84

3448,5

24,38

3433,1

29,40

3408,0

16,01

3423,4

5,62

3327,0

0,92

2929,7

22,49

2931,6

41,94

2929,7

41,73

2937,4

29,22

2937,4

20,68

2939,3

6,38

1637,5

9,99

1639,4

33,87

1629,7

34,61

1643,2

10,18

1637,5

3,95

1635,5

0,11

1541,0

14,75

1542,9

40,33

1508,2

38,90

1535,2

15,87

1527,5

10,68

1542,9

0,66

1450,4

19,47

1458,1

42,67

1500,5

40,65

1450,4

21,25

1438,8

15,93

1450,4

2,19

1240,1
1080,1

21,57
22,59

1080,1

47,38

1033,8

44,72

1238,2
1080,1

25,45
29,75

1236,3
1064,6

19,84
24,02

1240,1
1080,1

4,12
7,34

Dari data spektroskopi IR menunjukkan bahwa untuk gelatin sapi, gelatin babi maupun
gelatin sapi babi (GSB) memiliki serapan khas yang sama. Gelatin merupakan asam amino yang
memiliki serapan karakteristik pada gugus amida yang ditunjukkan pada panjang gelombang
1630 cm-1 dan 1530 cm-1 [13]. Data intensitas serapan FTIR gelatin menunjukkan bahwa harga
intensitas FTIR mengalami penurunan dengan naiknya konsentrasi gelatin babi yang
dicampurkan pada GSB.
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Pada penelitian ini analisis semi kuantitatif dari perbandingan intensitas serapan gugus
fungsi spektra inframerah tidak dapat dilakukan karena untuk analisis kuantitatif selain memiliki
gugus fungsi yang sama juga berat sampel dari tiap sampel gelatin harus diseragamkan. Jika
puncak serapan yang diukur tersebut tidak terganggu dari komponen lainnya dari campuran,
maka konsentrasi setiap komponen dalam campuran dapat ditentukan dengan inframerah yang
sama. Suatu kenyataan bahwa analisis kuantitatif membutuhkan ketelitian dan penanganan yang
cermat. Khusus campuran serapan dari komponen minor diketahui hanya sedikit memberikan
pengaruh pada serapan pita analitik. Komponen yang ditentukan harus dibuat perbandingan dari
tingkat serapan ini dengan ketelitian yang diperlukan dalam analisis [14].

KESIMPULAN
Pembuatan gelatin tipe A dari tulang sapi dan tulang babi diperoleh rendemen untuk
gelatin tulang sapi sebesar 6,15% dan gelatin tulang babi sebesar 6,70%. Kenaikan konsentrasi
gelatin tulang babi pada gelatin campuran akan menurunkan kadar air, kadar abu dan viskositas
dari gelatin tulang sapi. Hasil

termogram DTA gelatin tulang sapi diperoleh Tm sebesar

284,49oC, sedangkan Tm gelatin tulang babi sebesar 281,11oC. Spektra FTIR dari gelatin tulang
sapi, gelatin tulang babi maupun campurannya memilki gugus fungsi yang sama namun memiliki
intensitas yang berbeda.
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ABSTRAK
Kehalalan daging dipengaruhi oleh semua proses dari hulu hingga hilir, mulai dari
proses pemeliharaan ternak, penyembelihan, pendistribusian dan pengolahan menjadi makanan.
Saat ini banyak terjadi kasus kontaminasi dan pemalsuan daging sapi dan produk olahannya
seperti proses penyembelihan yang tidak sesuai syariat islam, penjualan bangkai sapi, penjualan
daging sapi oplosan, dan penambahan daging babi pada produk olahan daging sepert bakso,
sosis dan burger. Penyimpangan ini terutama terjadi di sektor usaha kecil dan mikro yang
cakupan sangat luas. Oleh karena itu, untuk menjamin kehalalan daging sapi dan produk
olahannya terutama yang beredar di sektor ini diperlukan kerjasama pemerintah dan
masyarakat. Upaya pengawasan pemerintah bersama dengan masyarakat akan lebih efektif
untuk menjamin kehalalan produk-produk tersebut. Upaya pengawasan oleh masyarakat dapat
dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok peduli produk halal.
Kata kunci : Halal, Daging sapi, Pengawasan,Pengolahan, Kontaminasi, Pemalsuan.
PENDAHULUAN
Halal dan baik merupakan kriteria utama bagi umat muslim dalam memilih makanan. Hal
ini sesuai perintah Allah SWT dalam Alquran yang tercantum di beberapa surat diantaranya :
Surat Al Maidah ayat 88 dan Surat Al Baqarah ayat 168 [1]. Menurut bahasa, halal artinya
diizinkan atau diperbolehkan. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk
dimakan menurut ketentuan syari’at Islam. Segala sesuatu baik yang berasal dari tumbuhan
ataupun hewan pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Quran atau AlHadits yang mengharamkannya [2]. Ada kemungkinan sesuatu menjadi haram karena memberi
mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, barang-barang yang menjijikan dan sebagainya
(Surah Al-A’raf ayat 33 dan 157).
Ditinjau dari aspek kesehatan, konsumsi makanan halal terutama daging relatif lebih
higienis, aman dan sehat. Hal ini didasarkan pada hasil beberapa penelitian yang membuktikan
bahwa proses penyembelihan hewan secara islam menghasilkan daging yang higienis [3] dan
penelitian yang menemukan bahwa daging babi yang diharamkan oleh ajaran islam memiliki
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beberapa resiko terhadap kesehatan seperti adanya cemaran mikroba dan parasit Salmonella sp,

Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii dan Trichinella sp dan resiko kesehatan lainnya [4].
Daging sapi merupakan salah satu daging yang paling banyak dikonsumsi masyarakat
Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, jaminan kehalalan bahan baku dan
produk olahan daging sapi menjadi salah satu hal yang terpenting ketika produk ini diedarkan ke
masyarakat. Namun, akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus penyimpangan kehalalan dalam
penjualan daging sapi dan produk olahannya [5,6]. Penyimpangan ini terutama terjadi di sektor
usaha kecil dan mikro seperti pasar tradisional, pedagang kaki lima, pedagang keliling, rumah
makan, restoran dan lain lain.
Banyaknya jenis dan jumlah usaha yang berperan dalam rantai pasok daging di Indonesia
menyebabkan penyimpangan kehalalan dalam penjualan daging sapi menjadi masalah yang cukup
rumit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melibatkan
masyarakat baik selaku konsumen maupun pelaku usaha. Pemerintah juga dapat melibatkan kalangan
akademisi, ulama dan organisasi kemasyarakatan. Upaya pengawasan pemerintah bersama dengan
masyarakat diharapkan lebih efektif untuk menjamin kehalalan produk-produk tersebut.

MENJAMIN DAN MENGAWASI KEHALALAN DAGING SAPI DAN PRODUK
OLAHANNYA
Kehalalan daging sapi dipengaruhi oleh semua proses dari hulu hingga hilir, mulai dari
proses pemeliharaan ternak, penyembelihan, pendistribusian dan pengolahan menjadi makanan.
Untuk menjaga agar daging yang dihasilkan menjadi halal dan baik, sapi harus dipelihara dengan
cara yang baik dan tidak menyakiti hewan tersebut. Pada prinsipnya cara penyembelihan yang
dibenarkan dalam islam adalah melepaskan nyawa hewan dengan mudah, tidak menyakiti dan
meminimalkan rasa sakit pada hewan tersebut [2,7]. Penyembelihan harus dilakukan dengan
menyebut Asma Allah ( Surah Al An’am ayat 118 dan 121), dilakukan dengan pisau yang
sangat tajam dan memutus 3 saluran, yaitu : saluran nafas, saluran pembuluh makanan, dan
saluran pembuluh darah (arteri karotis dan vena jugularis), sumsum tulang belakang (pada leher)
tidak diputus, tidak dibului, tidak dikuliti, tidak dipotong kakinya hingga hewan benar benar
telah mati [2,3,7].
Selama proses distribusi dan pengolahan juga harus dicegah terjadi kontaminasi atau
pemalsuan dengan daging yang tidak halal. Kontaminasi dapat terjadi secara tidak sengaja
seperti tercampurnya daging sapi dengan darah ataupun daging babi akibat menyembelih atau
ISBN: 978-602-18580-2-8

147

menjual keduanya di tempat yang sama, melakukan proses pengilinggan dengan alat yang sama
dan melakukan pengolahan makanan dengan wajan yang sama yang tidak dicuci bersih. Kasus
pemalsuan yang banyak terjadi adalah penjualan daging sapi glonggongan, daging sapi oplosan
dengan bangkai, daging babi atau daging lain yang diharamkan islam. Penyimpangan ini juga
terjadi pada produk olahan daging sapi seperti bakso, sosis dan burger [5,6]. Tujuannya adalah
untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan
menggunakan bahan aslinya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kehalalan
produk pangan termasuk produk daging sapi kepada masyarakat. Upaya tersebut diantaranya
dengan membuat regulasi sertifikasi halal melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan
Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), memberikan kemudahan regulasi halal bagi
usaha kecil dan mikro [8], melakukan pengawasan kehalalan produk yang beredar dan
memberikan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan. Namun,
hal tersebut masih belum berhasil untuk mencegah penyimpangan penjualan produk halal .
Pemerintah perlu meningkatkan intensitas pengawasan peredaran daging sapi dan produk
olahannya terutama di sektor usaha kecil dan mikro. Pengawasan sebaiknya dilakukan dengan
melakukan pemeriksaan dan pengujian secara rutin dan berkala ke lokasi penyembelihan, pasar,
rumah makan dan lain-lain.
Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan terus memberdayakan
masyarakat. Masyarakat dididik secara terprogram dan berkelanjutan untuk meningkatkan
kesadaran, kecerdasan dan peran sertanya dalam menjamin dan mengawasi kehalalan suatu
produk. Jika peran masyarakat diorganisir dengan baik maka secara tidak langsung masyarakat
dapat menjadi lembaga penjaminan dan pengawasan informal yang kuat.

PERAN SERTA MASYARAKAT
Masyarakat yang berpartisipasi aktif berusaha untuk memberdayakan diri dan
menciptakan peran yang berharga bagi setiap orang. Masyarakat ini memiliki beberapa
karakteristik diantaranya: jika ada kegiatan kemasyarakatan banyak orang yang terlibat, terbuka
untuk terlibat dalam suatu kelompok, bertanggung jawab dan berkontribusi untuk kelompok
tersebut, melakukan bisnis secara terbuka dan mempublikasikan secara luas, memperlakukan ide
orang/kelompok lain dengan hormat, tidak membuat perbedaan dengan kelompok lain,
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menawarkan diri untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan tidak duduk secara pasif
ataupun menunggu [9].
Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program
pemerintah. Kunci keberhasilan keterlibatan masyarakat adalah partisipasi aktif. Partisipasi aktif
masyarakat akan mendorong warga untuk menawarkan yang terbaik untuk kebaikan bersama [9].
Oleh karena itu, masyarakat harus berperan dalam upaya penjaminan dan pengawasan kehalalan
daging sapi dan produk olahannya. Masyarakat selaku pelaku usaha dan konsumen merupakan
elemen yang langsung terlibat langsung dengan semua proses produksi dan distribusi produkproduk tersebut. Dalam pelaksanaaan pengawasan kehalalan produk dan edukasi terhadap
masyarakat, keterlibatan elemen masyarakat yang lain seperti ulama, akademisi, lembagalembaga perlindungan konsumen dan organisasi kemasyarakatan juga diperlukan.
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah atau masyarakat itu sendiri untuk
meningkatkan keterlibatannya dalam proses penjaminan dan pengawasan kehalalan daging sapi
dan produk olahannya di sektor usaha kecil dan mikro yaitu :
1. Pelaku usaha
a. Membentuk kelompok-kelompok pengusaha kecil dan mikro peduli halal di setiap
daerah, pasar atau lokasi-lokasi sesuai jenis usahanya. Kelompok ini dibina sehingga
dapat menjadi wadah bagi pemerintah untuk melakukan edukasi menjamin kehalalan
produk mereka, bagaimana melakukan sertifikasi halal, dan kegiatan lainnya terkait
produk halal.
b. Membangun filosofi pada pelaku usaha bahwa kehalalan produk dapat menjadi nilai
tambah terhadap produk yang dijualnya. Hal ini mengingat bahwa pasar konsumen
produk halal terus meningkat setiap tahunnya, baik di pasar domestik maupun pasar
internasional. Kehalalan suatu produk juga dapat mendorong tingkat penjualan produk
secara signifikan sebab sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen [10].
2. Konsumen
a. Melakukan edukasi untuk membentuk konsumen cerdas, hati-hati dan kritis terhadap
produk yang dibeli dan dikonsumsinya. Konsumen perlu dibina bagaimana memilih
pedagang yang menjaga kehalalan produknya. Menanam kesadaran konsumen bahwa
memastikan kehalalan produk yang akan dibeli juga merupakan tanggungjawabnya.
Ketidakpedulian konsumen dengan proses kehalalan produk yang dikonsumsinya
membuka peluang bagi pelaku usaha melakukan penyimpangan.
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b. Konsumen hendaknya juga berperan aktif dan tidak tinggal diam jika menemukan kasus
pemalsuan produk halal dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang.

PENUTUP
Untuk menjamin kehalalan daging sapi dan produk olahannya terutama yang beredar di
sektor usaha mikro dan kecil diperlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat baik sebagai
pelaku usaha maupun konsumen. Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan edukasi
kehalalan produk kepada pelaku usaha dan konsumen dan melakukan pengawasan terhadap
produk yang beredar. Pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan jaminan kehalalan
proses pada produk yang dijualnya. Dalam pelaksanaanya pelaku usaha kecil dan mikro dapat
membentuk kelompok peduli produk halal sebagai wadah bersama para pelaku usaha untuk
melakuan proses penjaminan dan pengawasan kehalalan produknya. Konsumen harus cerdas,
bersikap hati-hati dan kritis terhadap produk yang dibeli dan dikonsumsinya. Dalam melakukan
pengawasan, Pemerintah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah seperti ulama,
akademisi, lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan organisasi kemasyarakatan.
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ABSTRAK
Rennet asal pedet dan cempe sebagai agensia penggumpal susu terbaik karena
dihasilkan keju berkualitas tinggi. Cempe dan pedet jarang dipotong, rennet langka dan mahal.
Abomasum kambing di rumah potong hewan mengandung derivat rennet disebut chymosin yang
aktivitasnya hampir setara rennet tetapi masih bercampur protease lain dan jika dapat
dimurnikan dimungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber rennet. Upaya mengkaji potensinya
telah dilkukan penelitian pemanfaatan abomasum kambing mulai dari ekstraksi, fraksinasi dan
pemurnian serta uji aktivitas dan kemampuannya menggupalkan susu. Abomasum dibersihakan,
dibuat potongan kecil, diblender dan ditambah asam asetat 1,5%, diaduk dan disentrifugasi
5000 rpm
15 menit. Aktivitas dan daya gumpal susu chymosin diuji berdasarkan
kemampuannya menggumpalkan susu. Satu unit aktivtas chymosin setara volume susu
digumpalkan selama 40 menit suhu 350C. Chymosin difraksinasi dengan amonium sulfat
kejenuhan 20-80%. Presipitat chymosin aktivitasnya tinggi dikumpulkan dan dimurnikan
dengan syringe membrane 0,1-1,0 μm. Ekstrak kasar aktivitas chymosin lebih rendah dari fraksi
ammonium sulfat 20-40 dan 40 -60%. Penyaringan presipitat ekstrak abomasum dengan
membran 0,1-0,4 μm dihasilkan chymosin dengan aktivitas lebih tinggi dari ekstrak kasar,
fraksi amonium sufat 20-80% dan disaring dengan membran 0,5-1,0 μm.
Kata Kunci : Rennet, Chymosin, Ekstrak Abomasum, Kambing, Keju

PENDAHULUAN
Rennet asal pedet dan cempe disukai sebagai agensia penggumpal susu karena dihasilkan
keju berkualitas tinggi. Pemotongan cempe dan pedet jarang dilakukan sehingga rennet semakin
langka dan mahal. Abomasum kambing mengandung chymosin yang aktivitasnya hampir
setara rennet. Penggumpalan susu dengan ekstrak kasar abomasum terjadi pememotongan
kasein tidak spesifik sehingga keju yang dihasilkan pahit dan bertekstur kasar. Agar dihasilkan
keju sesuai dinginkan ekstrak abomasum kambing harus dimurnikan dari kontaminan enzim
proteolitik tak diinginkan.
Enzim protease paling banyak dalam abomasum pedet adalah rennin yang juga biasa
disebut “chymosin”. Rasio kandungan chymosin dan “pepsin” dalam abomasum ruminansia
dipengaruhi jenis dan umur hewan (Trujillo et al., 1995). Rasio enzim pepsin dan renin dalam
abomasum juga tergantung umur hewan dan jenis pakan dikonsumsi. Ekstrak abomasum pedet
umur 8 minggu mengandung renin 88- 99% dan pepsin 6-12 %., sedangkan dari sapi dewasa
renin 6-10 % dan

pepsin
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mengandung rennin 88-94% dan pepsin 6-12 pe%, sedangkam dari sapi dewasa kandungan
renin 6-10 dan pepsin mencapai 90 persen (Daulay (1990). Ekstrak abomasum cempe kambing
dan domba juga mengandung rennin dan banyak digunakan untuk penggumpalan susu karena
keju yang dihasilkan beraroma khas (Scott, 1986).
Chymosin adalah proteinase yang disekresikan abomasum ruminansia masih mnyusu.
Chymosin sapi telah lama digunakan untuk pembuatan keju secara tradisional. Pemurnian dan
karakterisasi chymosin juga telah dikaji secara intensif (Foltman, 1993). Fraksinasi enzim
dengan ammonium sulfat didasarkan kelarutan protein karena interaksi polar protein dengan air,
interaksi ionik garam dalam larutan protein dan daya tolak antar protein yang bermuatan sama.
Kelarutan protein akibat meningkatnya konsentrasi garam pada suhu dan pH konstan disebut
“salting in” dan pengendapan protein karena meningkatnya konsentrasi garam disebut “salting

out”. Kedua fenomena itu sebagai dasar untuk pemurnian enzim. Penurunan konsentrasi garam
secara bertahap akan diikuti pengendapan protein secara bertahap pula (Scope, 1981).
Enzim renin (chymosin) cairan abomasum domba dan kambing dapat difraksinasi
melalui presipitasi dengan ammonium sulfat kejenuhan 40-80%. Presipitat yang dihasilkan
memiliki aktivitas chymosin lebih tinggi dari ekstrak kasar. Penambahan presipitat chymosin
2% dalam waktu 10 menit sebagaian besar susu menggumpal, sedangkan jika digunakan ekstrak
kasar untuk menggumpalkan volume susu sama membutuhkan dosis 10% dan waktu inkubasi
1 jam. Susu yang digumpalkan dengan presipitat chymosin dihasilkan keju lebih kompak dan
padat dibandingkan susu ditambah

ekstrak kasar. Melalui frakasinasi dihasilkan presipitat

chymosin kemurniannya semakin meningkat sehingga dosis penggunaannya lebih hemat
(Setyawardani et al., 2005).

METODE PENELITIAN
A. Pembuatan Sediaan Ekstrak Kasar Abomasum Kambing
Abomasum setelah bersihkan dibuat potongan kecil dan direndam dalam methanol 12
jam untuk membuanga lemak. Dihancurkan dengan blender dan ditambah larutan asam asetat 1,5,
diaduk dengan magnetik stirer selama 3 jam. Disentrifugasi 5.000 rpm, 15 menit. Supernatan
diuji aktivitasnya dengan 10 ml susu sapi segar pada suhu suhu 350C selama 40 menit. Satu unit
aktivitas chymosin dinyatakan banyaknya ml susu digumpalkan oleh 1 ml ekstrak abomasum
selama 40 menit. Daya gumpal susu dinyatakan jumlah ml susu yang dapat digumpalkan oleh 1
ml ekstrak abomasum per menit..
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B. Fraksinasi Chymosin Dengan Amonium Sulfat
Chymosin dalam supernatan difraksinasi dengan ammonium sulfat kejenuhan 20-80%.
Diukur volume supernatan diperoleh dan ditambah kristal ammonium sulfat 20-80 persen.
Presipitat dihasilkan masing-masing fraksi ammonium sulfat diuji aktivitas chymosinnya selama
40 menit dan daya gumpalnya terhadap susu per menit.

C.

Pemurnian Chymosin Dengan Syringe Membrane
Presipitat fraksi mmonium sulfat 20-80% yang memiliki aktivitas chymosin dan daya

gumpal susu tinggi dikumpulkan (dikomposit). Presipitat disaring dengan syringe membrane 0,1
- 1,0 μm. Presipitat chymosin dahsilkan disaring dengan disposable syringe membrane sesuai
pori telah ditetapkan Cairan yang dapat melewati membran ditampung dalam becker glas,
kemudian di uji aktivitas dan daya gumpalnya terhadap susu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Aktivitas Chymosin
Ekstrak abomasum kasar dan difraksinasi dengan amonium sulfat memiliki aktivitas
chymosisn dan daya gumpal susu beragam seperti disajikan dalam Tabel 1. Dalam Tabel 1
disajikan data aktivitas chymosin dalam ekstrak kasar

lebih rendah

ammonium sulfat 20-80%. Fraksi 20-40% dan atau 40-60%

memiliki

dibandingkan fraksi
aktivitas chymosin

tinggi. Fraksi 20-40% daya gumpal terhadap susu paling tinggi (60%) dan terendah fraksi 6080% (20%). Diduga presipitat fraksi 20-40% mengandung chymosin lebih banyak dibandingkan
fraksi 0-20%, 40-60%, 60- 80% maupun ekstrak kasar. Mengacu hasil ini diduga penambahan
kristal amonium sulfat kejenuhan

20-40% dapat mempresipitasi (mengendapkan) sebagian

besar protein chymosin dalam ekstrak kasar abomasum kambing. Berdasarkan hasil penelitian
ini dimungkinkan tahap awal untuk pemurnian chymosin abomasum kambing dapat dilakukan
dengan menambahkan kristal ammonium ulfat sampai tercapai kejenuhan 60%.
Tabel 1. Unit Aktivitas dan Daya Gumpal Terhadap Susu Chymosin Dalam Ekstrak Abomasum
Kambing Sebelum dan Setelah Difraksinasi Dengan Amonium Sulfat
Ekstrak Abomasum
Ekstrak kasar)
Fraksi amonium sulfat 0 - 20%
Fraksi amonium sulfat 20- 40%
Fraksi amonium sulfat 40 - 60%
Fraksi amonium sulfat 60-80%

ISBN: 978-602-18580-2-8

Unit Aktivitas
(mL susu menggumpal/40 menitsuhu 350C)
3
2,5
6
4,5
2

Persentase susu
menggumpal (%)
30
25
60
45
20
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Rennet yang mengandung 21% chymosin memiliki daya gumpal lebih tinggi dari rennet
yang mengandung chymosin 90, 64 dan 42%. Kemungkinan aktivitas chymosin yang tinggi
karena tercampur pepsin yang memiliki daya gumpal susu tinggi (Lopez et al. 1997)
B. Ativitas Chymosin setelah Dimurnikan dengan Syringe Membrane
Penyaringan fraksi ammonium sulfat dengan syringe membrane berukuran pori 0,1-1 μm
dihasilkan ekstrak yang memiliki aktivitas chymosin dan daya gumpal terhadap susu beragam
(Tabel 2). Ukuran pori 0,1-1,0 μm dihasilkan ekstrak chymosin yang memiliki aktivitas lebih
tinggi dari ekstrak kasar maupun fraksi amonium sulfat 0- 20%, 40- 60% atau 60 - 80%. Pori
0,2 μm dihasilkan ekstrak chymosisn yang memiliki aktivitas

paling tinggi dan terendah pori

0,8 dan 0,9 μm. Presipitat fraksi 20- 40% mendekati aktivitas chymosin dari penyaringan
dengan pori 0,4 μm.
Tabel 2. Unit Aktivitas dan Daya Gumpal Terhadap Susu Chymosin Dalam Ekstrak Abomasum
Kambing Sebelum dan Setelah Dimurnikan Dengan Syringe Membrane

Pori syringe
membrane (μm)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Unit Aktivitas
(volume susu tergumpal/40 menit-suhu 350C)
6,5
7
6,7
6,2
5,0
4,5
3,5
3,0
3,0
4,0

Persentase susu
tergumpal (%)
65
70
67
62
50
45
35
30
30
40

Penyaringan dengan membran berpori lebih kecil atau lebih besar 0,2 μm, dihasilkan
ekstrak yang memiliki aktivitas chymosisn lebih rendah. Daya gumpal chymosisn terhadap susu
paling tinggi (70%) adalah ekstrak dari penyaringan dengan pori 0,2 μm dan terendah (20%)
pori 0,8 dan 0,9 μm. Diduga sebagian besar protein chymosin dalam fraksi amonium sulfat 2060% mempunyai ukuran molekul hampir sama dengan ukuran pori 0,2 μm sehingga mudah
melewati syringe membrane, sedangkan protein-protein lain dalam ekstrak abomasum kambing
ukuran molekulnya lebih besar dari protein chymosin sehingga tidak dapat melewati ukuran pori
0,2 μm dan tertahan pada membran. Dimungkinkan pada ukuran pori lebih kecil 0,2 μm banyak
protein chymosin tertahan di membran, sedangkan pada ukuran pori lebih besar 0,2 μm banyak
protein yang dapat melewati membran. Akibatnya untuk satuan volume yang sama jumlah
molekul protein chymosin lebih sedikit, sehingga dalam satuan waktu inkubasi yang sama
volume susu digumpalkan lebih sedikit. Berdasarkan hasil penelitian ini penyaringan ekstrak
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abomasum kambing dengan syringe membrane berukuran pori 0,2 μm

dihasilkan ekstrak

abomasum paling banyak mengandung chymosin yang memiliki aktivitas tinggi. Syringe

membrane ukuran 0,1; 0,3; 0,4 dan 0,5 μm dimungkinkan digunakan untuk pemurnian chymosin
dalam ekstrak abomasum kambing, karena dihasilkan ekstrak yang memiliki aktivitas tinggi.

KESIMPULAN
Ekstrak kasar abomasum kambing memiliki aktivitas chymosin dan daya gumpal
terhadap susu lebih rendah dari presipitat chymosin fraksi ammonium sulfat kejenuhan 20-60%.
Fraksinasi ekstrak kasar abomasums kambing dengan ammonium sulfat kejenuhan 0-20% dan
60-80% dihasilkan preisiptat chymosisn dengan akvitas rendah dan dengan kejenuhan 20-60%
dihasilkan presipitat cymosin yang memiliki aktivtas lebih tinggi. Penyaringan presipitat ekstrak
kasar abomasums fraksi ammonium sulfat 20-60% menggunakan syringe membrane 0.1-0,4;
0,5-0,6 dan 0.7-1,0 μm masing-masing dihasilkan ekstrak yang memiliki aktivitas chymosin
tinggi, sedang dan rendah.
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ABSTRAK
Bunga rosella (Hibiscus sabdarifa L.) telah digunakan sebagai minuman segar dalam
produk teh rosella. Bunga rosella kini juga dikembangkan sebagai bahan baku makanan seperti
salad dan selai. Senyawa yang terkandung dalam kelopak bunga rosella meliputi asam lemak,
flavonoid dan terpenoid. Antosianin merupakan pigmen alami yang memberi warna merah pada
seduhan bunga rosella dan bersifat antioksidan. Antosianin yang terkandung dalam rosella
terdiri dari beberapa jenis senyawa. Pada artikel ini dilaporkan identifikasi senyawa antosianin
jenis sianidin yang mengikat 3 gugus glukosa dan 3 gugus malonil. Identifikasi senyawa
menggunakan spektroskopi UV, IR, 1H dan13C NMR termasuk NMR 2 dimensi.
Kata kunci: Antosianin, Bunga rosella, Hibiscus sabdarifa L.

PENDAHULUAN
Rosella (Hibiscus sabdarifa L.) merupakan tanaman famili Malvaceae. Tanaman ini
tumbuh di daerah tropis maupun subtropis yang mempunyai habitat asli di daerah Indomalaya
dan digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional maupun sebagai minuman segar
(Maryani dan Kristiana, 2005). Pemanfaatan kelopak bunga rosella sebagai dye ini bisa
diaplikasikan pada DSSC (Wongcharee dkk., 2007). Ekstrak bunga rosela juga bisa
dimanfaatkan sebagai antioksidan (Mary dan Muhammad, 2004). Kelopak bunga rosella banyak
mengandung vitamin C, vitamin A, dan asam amino termasuk arginin dan lignin, juga
mengandung asam oleat; β-sitosterol; lupeol; asam oleanolat; asam betulinat; 5α,8 αepidioksiergosta-6,22-dien-3β-ol; 5'-metoksi propasin, aquillochin,, β-sitosterol glukosida, asam
5,8-dihidroksi dodeka-5,7-dienedioat,, asam galat, flavonoid dan kaempferol 3-O-(6-O-trans-pkumaroil)-β-d-glukopiranosida (Amer dkk., 2012). Senyawa golongan flavonoid pada bunga
rosella terdiri dari flavonols dan pigmen antosianin. Pigmen antosianin ini membentuk warna
ungu kemerahan di kelopak bunga Rosella (Kong dkk., 2003). Mahkota bunga rosella
mengandung antosianin jenis sianidin-3-glukosida dan cahaya memberikan pengaruh terhadap
kestabilan antosianin jenis sianidin-3-glukosida (Septina dkk., 2007). Penelitian sebelumnya
telah dilaporkan juga bahwa dalam bunga Rosella terkandung senyawa antosianin berupa
157
ISBN: 978-602-18580-2-8

delphinidin-3-O-glukosida, sianidin-3-sambubiosida, sianidin-3-O-rutinosida, delphinidin-3sambubiosida, sianidin-3,5-O-diglukosida (Segura dkk., 2008). Pada penelitian ini kami
melaporkan isolasi dan identifikai senyawa antosianin jenis sianidin, senyawa ini mengikat dua
gugus glukosa dan malonil. Jenis ikatan masih belum bisa dipastikan.

METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
Ekstraksi dari bunga rosella telah dilakukan sebelumnya (Wartono dkk., 2013). Isolasi
dan pemurnian senyawa dari ekastrak etanol bunga rosella menggunakan kolom KVC dengan
diameter 9 cm dengan fasa diam Si-gell, dan kolom sephadex LH-20 berdiameter 2 cm. Analisis
KLT menggunakan lampu UV dengan λ 254 nm dan reagen penampak noda larutan Ce(SO4)2
dalam H2SO4 10%. Identifikasi senyawa isolat dengan metode spektroskopi UV-Vis
(spektrofotometer UV-Vis Lamda 25 Parkin Elmer), spektroskopi Fourier Transform Infra Red
(FTIR) (spektrofotometer Shimadzu PRESTIGE 21) dengan metode pelet KBr dan uji
kemurnian menggunakan HPLC (High Performance Liquid Chromathography). Data 1H NMR,
dan

13

C NMR dianalisis dengan spektrofotometer Agilent VNMR 400 MHz dengan residu

pelarut sebagai internal standart.
Isolasi Senyawa
Ekstrak kental etanol (363,8 g) yang berwarna merah pekat diambil sebanyak 15 g
dilakukan fraksinasi menggunakan kromatografi vakum cair (KVC). Proses fraksinasi
menggunakan eluen EtOAc:MeOH (8:2); (2x(6:4)); (2x(5:5)); (2x(4:6)); (2x(3:7)); (2x(2:8));
(1:9); (0:10) masing-masing 150 mL. Dari 15 fraksi hasil pemisahan KVC dipilih fraksi yang
berwarna merah, sehingga diperoleh 11 fraksi utama (Gambar 1.), yaitu fraksi B (1,037 g), fraksi
C (1,174 g), fraksi D (2,43 g), fraksi E (0,181 g), fraksi F (2,121 g), fraksi G (0,287 g), fraksi H
(0,890 g), fraksi I (0,695 g), fraksi J (0,636 g), fraksi K (0,369 g), fraksi L (0,271 g).
Fraksi yang diperoleh dianalisis dengan KLT menggunakan eluen n-butanol:asam
asetat:air (4:1:5). Kromatogram hasil KVC (Gambar 2) menunjukkan bahwa pada fraksi D,
fraksi F, dan fraksi H memiliki spot yang hampir sama yaitu memiliki 1 spot utama yang terlihat
jelas dengan nilai Rf sama yaitu 0,25. Diantara ketiga fraksi itu, pada fraksi H terdapat 1 spot
utama yang terlihat jelas, selain itu fraksi H memiliki warna ekstrak yang merah sehingga
diyakini mengandung antosianin karena antosianin juga berwarna merah.
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Gambar 1. Fraksi hasil Pemisahan KVC
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Gambar 2. Hasil KLT dengan eluen n-butanol:asam asetat:air (4:1:5) setelah disemprot dengan
Ce(SO4)2
Proses pemurnian selanjutnya dipilih fraksi H meggunakan kromatografi gravitasi dengan
kolom sephadex LH-20 diameter kolom 2 cm dengan eluen 0,1% HCl dalam metanol. Sebanyak
0,89 g sampel dari fraksi H dipisahkan dengan kromatografi kolom sephadex hingga diperoleh
20 fraksi. Hasil KLT menunjukkan bahwa fraksi H11-18 memiliki satu spot. Fraksi H11-18 dengan
berat masing-masing fraksi: fraksi H11 23 (mg); fraksi H12 41(mg); fraksi H1373 (mg); fraksi H14
54 (mg); fraksi H15 19 (mg); fraksi H16 43 (mg); fraksi H17 15 (mg); fraksi H18 38 (mg).
Kedelapan fraksi kemudian dilakukan uji kemurnian.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

17 15 16
11 12 13 14

18 19 20

Gambar 3. KLT hasil pemurnian Sephadex LH-20 dengan eluen Butanol:Asam asetat: air 6 :
0,5 : 3,5
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Fraksi H16 terlihat paling murni kemudian dilakukan uji kemurnian dengan KLT
dilanjutkan dengan HPLC dan karakterisasi dengan UV-Vis, IR, dan NMR untuk memastikan
kebenaran jenis senyawanya. Senyawa fraksi H16 dilakukan uji kemurnian dengan menggunakan
HPLC menggunakan fasa gerak asam phospat (H3PO4) 4% dan 100 % asetonitril dengan
perbandingan 94:6. Panjang gelombang yang digunakan adalah 520 nm, dengan waktu alir 1
mL/menit. Sampel dilarutkan dalam metanol, kemudian diinjeksikan ke dalam kolom kurang
lebih 20 μL. Hasil kromatogram HPLC Senyawa H16 (Gambar 4.) menunjukkan bahwa pada
kromatogram hanya muncul satu peak melebar pada bagian dasar dengan luas area 100%.
Senyawa isolat H16 masih terdapat sedikit pengotor. Tetapi, adanya peak yang tinggi ini diduga
terdapat satu komponen utama di dalam isolat H16.

Gambar 4. Kromatogram HPLC Senyawa H16

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Struktur Senyawa H16
Ekstrak antosianin dan hasil isolasi antosianin dari bunga rosella dilakukan uji
karakteristik panjang gelombang dengan menggunakan spektrofotometer UV-Visible dengan
rentang panjang gelombang 200-800 nm. Spektrum UV-Vis (Gambar 5.) dari ekstrak rosella dan
senyawa isolat H16 dalam pelarut HCl 0,01 % dalam metanol, menunjukkan 3 puncak pada
spektra ekstrak dan 2 puncak untuk isolat H16. Panjang gelombang maksimal dari ekstrak
terdapat pada λ 286 ; 300; dan 536 nm, sedangkan pada hasil isolasi 329; dan 527 nm. Hasil
spektra UV-Visible menunjukkan karakteristik senyawa flavonoid yaitu adanya serapan pada
gugus benzoil (329 nm) dan gugus sinamoil (527 nm). Serapan yang melebar menunjukkan
adanya gugus fungsi tambahan pada C3 dari kerangka flavonoid.
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Gambar 5. Spektrum UV-Visible (a) Ekstrak Rosella; (b) Hasil Isolat Senyawa H16.
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Gambar 6. Spektra FTIR Hasil Isolat Senyawa H16
Hasil analisis dengan FTIR (Gambar 6) menunjukkan beberapa serapan gugus fungsi
yang terdapat pada senyawa H16 seperti serapan melebar dari suatu gugus hidroksi pada bilangan
gelombang 3507; 3424 dan 3388 cm-1. Serapan C-H stretching alifatik muncul pada bilangan
gelombang 2957 dan 2844 cm-1. Selain itu juga muncul serapan C-H bending yaitu CH2 pada
bilangan gelombang 1441 dan 1404 cm-1. Ikatan C=C aromatik muncul pada bilangan
gelombang 1651 dan 1634 cm-1. Pada daerah finger print (1400-900 cm-1) muncul serapan C-O
pada 1223; 1054; 1032; dan 1013 cm-1. Data spektra FTIR diketahui bahwa senyawa H16
mempunyai gugus hidroksi, gugus aromatik, gugus alkana, sehingga dapat disimpulkan senyawa
isolat merupakan senyawa aromatik. Serapan C=O yang tajam muncul pada bilangan gelombang
1738 cm-1, adanya serapan karbonil yang tajam tersebut kemungkinan antosianin juga mengikat
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suatu asam. Penelitian sebelumnya telah melakukan isolasi dan identifikasi senyawa antosianin
yang mengikat glikosida dan gugus asam malonat pada rantai glikosidanya (Fossen dkk., 2003).
Penelitian sebelumnya telah dilaporkan bahwa serapan IR dari senyawa antosianin jenis
sianidin-3-glikosida pada 3400 cm-1; 1620 dan 1520 cm-1; 2900 cm-1; dan 1400 cm-1 (Chikwambi
dan Muchuweti, 2008). Adanya kemiripan besarnya bilangan gelombang antara senyawa isolat
H16 dengan penelitian sebelumnya, maka diduga senyawa isolat H16 adalah senyawa sianidin
yang mengikat glukosida dan gugus malonil. Hasil isolat fraksi H16 dianalisis dengan
spektroskopi 1H-NMR dan 13C-NMR dalam pelarut CD3OD (Gambar 7 dan 8). Spektra 1H-NMR
memperlihatkan geseran kimia dari aglikon antosianin pada geseran kimia aromatik yaitu pada
δH 6-9 ppm. Geseran kimia pada δH 3-5 ppm menunjukkan adanya glikosida atau gugus gula
yang terikat pada aglikon antosianin. Sinyal proton juga muncul pada daerah alkana, hal ini
diduga dari gugus fungsi metil dari ramnosa atau adanya gugus malonil.
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Gambar 7. Spektrum 1H-NMR Senyawa H16
Geseran kimia proton yang muncul pada daerah aromatik yaitu δH 9,53 (s); δH 7,90
ppm (s); 7,22 ppm (br s); 7,48 ppm (br s); 7,40 ppm (t); dan 6,60 ppm (d). Geseran kimia
karbon muncul pada δC 163,7 ppm merupakan geseran kimia -C=O-, 166,92 ppm; 148,38 ppm;
147,31 ppm; dan 146,06 ppm adalah geseran -C=C-O-. Geseran kimia pada δC 98,17; 105,91;
114, 48; 116,55; 119,52; 123,30; 126,48 ppm merupakan geseran kimia alkena aromatik -C=C-.
Interpretasi dari sinyal proton dan karbon dijelaskan pada Tabel 1. Jumlah sinyal proton
aromatik yang muncul dapat dihitung ada 6 proton pada kerangka utama antosianin, aglikon
antosianin yang memiliki 6 buah proton adalah sianidin. Hal ini juga diperkuat berdasarkan
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analisis UV-Vis yang menunjukkan λmax 527 nm merupakan panjang gelombang dari antosianin
jenis sianidin yang mengikat glikosida (Ando dkk, 2000; Chikwambi dan Muchuweti, 2008).
Glikosida yang terikat pada aglikon antosianin dapat diidentifikasi dari geseran proton
dan karbonnya yang merupakan ciri khas dari geseran kimia glikosida. Glikosida dari antosianin
umumnya terikat pada atom C3 dan C5 pada kerangka antosianin dengan dihubungkan oleh atom
O. Spektra 1H-NMR menunjukkan geseran kimia pada δH 5,34 ppm; 5,30 ppm; dan 5,10 ppm
yang merupakan geseran proton yang terikat pada karbon anomerik. Karbon anomerik adalah C1
dari glikosida yang mengikat dua atom O, satu atom O yang berikatan dengan aglikon antosianin
dan yang kedua yaitu atom O dari glikosida. Geseran kimia

13

C-NMR dari karbon anomerik

yaitu δC 103,90 ppm; 103,58 ppm; dan 103,25 ppm. Berdasarkan geseran kimia dari karbon
anomerik yang ada 3, diduga bahwa terdapat 3 molekul glukosa.
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Gambar 8. Spektrum 13C-NMR Senyawa H16
Identifikasi adanya tiga gugus glukosa juga dapat dilihat dari geseran kimia metilen (CH2-) yang terikat pada glikosida, atau C6 dari glikosida. Sinyal karbon metilen muncul pada
δC 63,75; 62,83; dan 62,72 ppm, sedangkan untuk sinyal proton muncul pada δH 4,3-4,9 ppm.
Geseran kimia karbon juga menunjukkan adanya sinyal dari karbonil pada δC 169,01; 169,20;
173,77; 173, 95; 174,98, 175,00 ppm, sehingga kemungkinan terdapat 6 gugus karbonil yang
terikat. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya senyawa yang mengandung gugus karbonil
dan bukan senyawa aromatik yang terikat pada glikosida antosianin yaitu malonil. Hal ini
dibuktikan adanya geseran kimia pada δC 41,74 ppm; 41,58 ppm; dan 41,36 ppm dan δH 3,51;
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3,49; 3,46 ppm yang merupakan cirri khas dari metilen (-CH2-) dari malonil. Posisi ikatan dari
glikosil pada aglikon sianidin belum dapat ditentukan, dikarenakan data yang kurang mendukung.
Tabel 7. Intepretasi Sinyal Proton dan Karbon pada Isolat H16
δH (ppm,m)

δC (ppm) korelasi dengan HSQC

Sianidin : 2

-

163,7

3

-

147,31

4

9,53 (s)

146,06

5

-

*

6

7,22 (bs)

105,91

7

-

166,92

8

7,48 (bs)

98,17

No. C

9

-

*

10

-

114,48

1'

-

123,30

2'

7,90 (s)

116,55

3'

-

148,33

4'

-

150,88

5'

6,60 (d)

119,52

6'

7,40 (t)

126,48

5,34

103,90

Ha 4,62

63,75

Hb 4,38

-

5,30

103,58

Ha 4,49

62,83

Hb 4,37

-

5,10

103,25

Ha 4,47

62,72

Hb 4,32

-

-

169,20

2

3,51

41,36

3

-

169,01

glikosil I : 1
6
glikosil II
II:: 1
6
glikosil III
III::1
6
malonil I: 1

malonil II
II::1

-

173,95

2

3,49

41,58

3

-

173,77

-

174,98

3,46

41,74

-

175,0

malonil III
III::1
2
3
* tidak terdeteksi
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Gambar 9. Kerangka dasar sianidin (a) dan posisi ikatan Glukosil (b) serta Malonil (c)
KESIMPULAN
Senyawa antosianin yang berhasil diisolasi dan diidentifikasi dari bunga rosella adalah
antosianin jenis sianidin yang mengikat 3 gugus glukosil dan 3 gugus malonil.
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ABSTRAK
Rimpang jahe merah memiliki sifat antioksidatif, karena mengandung senyawa fenolik
dan kurkumin. Ekstraksi komponen antioksidan menggunakan air kurang maksimal. Oleh
karena itu dilakukan ekstraksi menggunakan etanol dalam pembuatan minuman instan jahe
merah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan rasio bubuk jahe merah dengan etanol
yang tepat untuk menghasilkan minuman instan jahe merah yang tinggi aktivitas antioksidannya
dan disukai panelis. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi komponen antioksidan adalah
etanol dengan rasio bubuk jahe merah dengan etanol 1:5, 1:7, 1:9 (b/v). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa minuman instan yang tinggi aktivitas antioksidannya adalah minuman
instan jahe merah pada rasio bubuk dengan etanol 1:9 (b/v) mempunyai aktivitas antioksidan
sebagai persentase Radical Scavenging Activity (%RSA) 64,46%. Minuman instan jahe merah
pada rasio bubuk dengan etanol 1:5 (b/v) dan 1:7 (b/v) aktivitas antioksidannya lebih rendah
yaitu 62,83% dan 63,37% dari pada rasio bubuk dengan etanol 1:9 (b/v), namun lebih disukai
panelis.
Kata kunci : Senyawa fenolik, Kurkumin, Aktivitas antioksidan, Minuman instan jahe merah

PENDAHULUAN
Peran antioksidan yang ada dalam bahan makanan dan minuman diminati sebagai bahan
pencegah terjadinya kanker. Banyak senyawa-senyawa bergugus fungsi fenol dalam makanan
dan minuman mempunyai sifat antioksidan yang tinggi, meskipun struktur senyawa dari
senyawa-senyawa tersebut sangat beragam. Senyawa yang telah diketahui mampu bersifat
antioksidan adalah senyawa fenolik yang disebut oleoresin, banyak mengandung gingerol dan
shogaol yang mempunyai aktivitas antioksidan tinggi melebihi aktivitas antioksidan vitamin E
(Septiana dkk., 2004). Senyawa fenolik tersebut terdapat dalam rimpang jahe merah, biasa
dikonsumsi sebagai bahan baku minuman yang menyehatkan.
Dalam pembuatannya komponen pangan fungsional tersebut umumnya diekstraksi
dengan air, sehingga kurang maksimal proses ekstraksinya karena komponen tersebut larut
dalam pelarut organik misalnya etanol. Hasil penelitian Suryani dan Setyowati (2008)
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menunjukkan semakin tinggi konsentrasi etanol sampai 95% semakin tinggi kadar fenol total
dalam ekstrak jahe. Komponen yang diekstraksi dalam etanol dapat dipisahkan dari pelarut
etanol dengan pemanasan, karena titik didih etanol sekitar 78,4˚C atau lebih rendah dari titik
didih air. Dengan demikian pembuatan minuman instan dengan proses kokristalisasi ekstrak
dengan pengikat sukrosa dapat dilakukan pada suhu di bawah 100˚C, sehingga kerusakan
komponen antioksidan dapat dicegah.
Permasalahannya sebagai minuman instan yang siap konsumsi harus aman, akseptabilitas
dan aktivitas antioksidannya tinggi. Mengingat jahe merah mengandung senyawa yang berasa
pedas dan pahit, maka dalam proses ekstraksinya perlu mencari kondisi optimal. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menentukan rasio bubuk jahe merah dengan etanol yang tepat
sehingga menghasilkan minuman instan jahe merah yang akseptabilitas dan aktivitas
antioksidannya tinggi.

METODE PENELITIAN
Bahan dan Peralatan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan bubuk dan minuman instan jahe merah adalah
rimpang jahe merah yang diperoleh dari pasar lokal di wilayah Yogyakarta, folin-ciocalteu, fenol,
DPPH (1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazil) pro analysis dari Merck diperoleh dari toko bahan kimia
di Yogyakarta. Peralatan yang digunakan untuk uji fenol total adalah spektrofotometer UV-Vis
(Shimadzu), alat untuk preparasi sampel, peralatan pengujian inderawi dan alat-alat gelas untuk
analisis kimia.
Pembuatan bubuk jahe merah
Rimpang jahe merah dicuci, dikupas, diiris dengan ketebalan 1 mm, selanjutnya
diperlakukan blansing asam-pembekuan (Setyowati dkk., 2009). Perlakuan tersebut sebagai
berikut : jahe merah iris 300 g masing-masing dimasukkan ke dalam asam sitrat 0,05% mendidih
600 ml

selama 5 menit. Selanjutnya ditiriskan selama 15 menit, dikemas kantung plastik

polipropilena 0,05 mm, kemudian disimpan dalam freezer suhu – 12

°

C selama 24 jam,

dithawing selama 30 menit. Rimpang yang sudah tiris dikeringkan menggunakan pengering
kabinet suhu 57 ° C sampai kering (dapat dipatahkan). Setelah kering, diblender, diayak dengan
ayakan 35 mesh, sehingga dihasilkan bubuk jahe merah.
Ekstraksi komponen antioksidan
Bubuk jahe merah dibuat minuman instan dengan cara kokristalisasi. Bubuk jahe merah
hasil penelitian Setyowati dkk. (2009) yaitu dengan perlakuan pendahuluan blansing asamISBN: 978-602-18580-2-8
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pembekuan sebelum pengeringan diekstraksi dengan etanol 80% pada rasio bubuk jahe merah
dengan etanol (1:5, 1:7, 1:9 b/v). Caranya bubuk sebanyak 15 g dimasukkan Erlenmeyer 250 ml
ditambah etanol 80% untuk maserasi (Setyowati dkk., 2009) sebanyak 75 ml (1:5), 105 ml (1:7)
dan 135 ml (1:9), ditutup aluminium foil, diaduk dengan shaker selama 60 menit, kemudian
didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya ekstrak disaring dengan kertas saring Whatman no. 41 (1
jam), filtrat yang dihasilkan ditimbang (40 g) dan ditambah gula pasir 60 g, kemudian
dipanaskan di atas air mendidih sebanyak 500 ml dalam panci aluminium ukuran 16 cm selama 1
jam. Setelah itu kristal yang dihasilkan (minuman instan) diaduk-aduk selama 10 menit,
diblender selama 1 menit, diayak dengan ayakan 35 mesh. Minuman instan jahe merah dianalisis
kadar total fenol (Eart dkk., 1981 dalam Shahidi dan Naczk, 2002), aktivitas antioksidan dengan
persentase Radical Scavenging Activity (%RSA) (Xu dan Chang, 2007), warna dengan Lovibond

Tintometer yang menunjukkan parameter red dan uji organoleptik (uji kesukaan) menggunakan
15 panelis (Kartika dkk., 1988).
Analisis Statistik
Data penelitian ini dianalisis dengan Rancangan Acak Blok Lengkap dengan satu faktor
yaitu rasio bubuk jahe merah dengan etanol. Untuk menentukan adanya perbedaan antar
perlakuan digunakan uji F, selanjutnya beda nyata antar sampel ditentukan dengan Duncans

Multiple Range Test (DMRT) (Gacula dan Singh, 1984).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bubuk Jahe Merah
Bubuk jahe merah merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat minuman
instan agar lebih mudah dan cepat dalam penyajiannya. Bubuk jahe merah yang digunakan
dalam penelitian ini adalah bubuk jahe merah yang mengandung

fenol total 6650,30 ppm

(Setyowati dkk., 2009). Tingginya kadar fenol total bubuk jahe merah berpotensi untuk dibuat
minuman sumber antioksidan.
Minuman Instan Jahe Merah
Kadar fenol total, aktivitas antioksidan (%RSA) dan nilai warna merah
Kadar fenol total, aktivitas antioksidan dan nilai warna merah instan jahe merah dari
perlakuan rasio bubuk jahe merah dengan etanol dapat dilihat pada Tabel 1. Semakin besar rasio
bubuk jahe merah dengan etanol menghasilkan kadar fenol total instan jahe merah semakin
tinggi. Hal ini disebabkan semakin banyak etanol yang digunakan untuk ekstraksi, semakin
banyak pula fenol total yang terekstrak. Menurut Palleros (1993) komponen fenol dapat
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diekstrak oleh pelarut organik yang mempunyai polaritas medium misalnya etanol, indeks
polaritas etanol adalah 5,2 dan air 7,7.
Tabel 1. Kadar fenol total, aktivitas antioksidan, nilai warna merah instan jahe merah
Rasio bubuk-etanol
1:5
1:7
1:9

Fenol total (ppm)
1640,10a
1682,70a
1798,45b

Aktivitas antioksidan (%RSA)
62,83a
63,37b
64,46c

Nilai warna merah
0,10a
0,25b
0,35c

Huruf yang berbeda di belakang angka pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0,05).

Semakin besar rasio bubuk jahe merah dengan etanol menghasilkan aktivitas antioksidan
instan jahe merah semakin besar. Hal ini disebabkan semakin besar rasio bubuk jahe merah
dengan etanol kadar fenol totalnya semakin besar, sehingga aktivitas antioksidannya semakin
tinggi. Seperti halnya hasil penelitian Tsai dkk. (2005) menunjukkan bahwa rempah-rempah
termasuk jahe yang mempunyai fenol total tinggi (22,5 mg GAE/g) aktivitas antioksidannya juga
tinggi (117,1 mmol TE/g). Hasil penelitian Septiana dkk. (2006) juga menunjukkan bahwa fenol
total ekstrak zingiberaceae (jahe) dari tebal irisan 4 mm (161,86 ppm) lebih besar daripada 2 mm
(121,18 ppm) dan aktivitas antioksidan ekstrak dari 4 mm lebih besar daripada 2 mm. Senyawa
fenolik beraktivitas sebagai antioksidan karena dapat mengikat oksigen sehingga oksigen tidak
tersedia untuk proses oksidasi, selain itu juga dapat mengikat logam yang mampu mengkatalisis
reaksi oksidasi (Khatun dkk.,2006). Sumazian dkk. (2010) menyatakan bahwa uji penangkapan
radikal bebas DPPH (%RSA) merupakan uji terbaik untuk menentukan kadar antioksidan dan
aktivitas antioksidan yang tinggi disebabkan oleh kadar fenol total yang tinggi pula.
Nilai warna merah instan jahe merah semakin besar dengan rasio bubuk jahe merah
dengan etanol semakin

besar, hal ini disebabkan instan jahe merah berasal dari rimpang jahe

yang berwarna merah sehingga saat ekstraksi pigmen merah terekstrak juga dan menghasilkan
nilai warna merah instan jahe merah semakin tinggi dengan rasio bubuk jahe merah etanol yang
semakin tinggi.
Tingkat kesukaan minuman instan jahe merah
Uji kesukaan meliputi pengujian terhadap rasa, aroma, warna, kenampakan dan
keseluruhan minuman instan jahe merah. Hasil uji kesukaan dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai
semakin kecil menunjukkan semakin disukai dengan skala penilaian 1-5.
Rasa seduhan minuman instan jahe merah rasio bubuk jahe merah dengan etanol 1:5 dan
1:7 (b/v) lebih disukai panelis dari pada rasio bubuk jahe merah dengan etanol 1:9 (b/v) (Tabel
2). Hal ini disebabkan jahe mengandung oleoresin berasa pahit dan agak pedas, sehingga dengan
rasio bubuk jahe merah dengan etanol yang lebih tinggi, komponen berasa pahit dan agak pedas
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terekstraksi lebih banyak. Menurut Paimin dan Murhananto (1991) dalam Luthana (2009), jahe
mengandung minyak yang tidak menguap yang biasa disebut oleoresin merupakan komponen
pemberi rasa pedas dan pahit. Yang termasuk oleoresin adalah gingerol sebagai komponen utama
serta shogaol dan zingeron dalam jumlah sedikit. Menurut Zakaria (2005) dalam Luthana (2009)
gingerol dan shogaol merupakan senyawa fenolik dalam oleoresin jahe yang dapat diekstraksi
dengan pelarut organik.
Tabel 2. Tingkat kesukaan seduhan minuman instan jahe merah
Rasio bubuk-etanol
1:5
1:7
1:9

Rasa
2,53a
2,13a
3,13b

Aroma
2,33
2,00
2,13

Warna Kenampakan Keseluruhan
2,00
2,13
2,20
2,13
2,13
2,13
1,80
2,20
2,53

Huruf yang berbeda di belakang angka pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P < 0,05).

Aroma, warna, kenampakan dan keseluruhan minuman instan jahe merah pada semua
rasio bubuk jahe merah dengan etanol disukai panelis (Tabel 2). Jahe mengandung komponen
pemberi aroma khas yang disukai panelis. Menurut Luthana (2009), jahe kering mengandung
minyak atsiri 1-3%, yang menyebabkan aroma khas dan harum adalah zingiberen dan zingiberol.
Komponen yang terekstrak dalam instan jahe merah mudah larut dalam air sehingga memberikan
warna, kenampakan dan keseluruhan yang disukai panelis. Menurut Septiana dkk. (2006)
komponen fenolik yang utama dalam jahe adalah gingerol, shogaol dan zingeron yang memiliki
struktur kimia sederhana, sehingga mudah larut dalam air saat diseduh.

KESIMPULAN
Minuman instan jahe merah yang disukai panelis adalah rasio bubuk jahe merah dengan
etanol 1:5 dan 1:7 (b/v) dengan aktivitas antioksidan (%RSA) 62,83% dan 63,37%. Minuman
instan jahe merah rasio bubuk jahe merah dengan etanol 1:9 (b/v) aktivitas antioksidannya
sedikit lebih tinggi 1,7–2,6% yaitu 64,46% dibanding rasio bubuk jahe merah dengan etanol 1:5
dan 1:7 (b/v) namun kurang disukai panelis.
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ABSTRAK
Adanya vitamin C dan pengawet benzoat dalam minuman ringan dapat memicu
pembentukan benzena. Benzena merupakan senyawa toxis yang harus diwaspadai pada produk
minuman ringan. Munculnya benzena pada produk minuman dikarenakan keberadaan zat gizi
vitamin C dan pengawet natrium benzoat yang biasa terkandung pada produk tersebut.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi optimal pembentukan benzena akibat
keberadaan vitamin C dan natrium benzoat dalam minuman ringan. Pada penelitian ini
dilakukan metode eksperimental untuk mengetahui pembentukan benzena diakibatkan adanya
vitamin C dan natrium benzoat pada konsentrasi tertentu. Perlakuan kombinasi vitamin C dan
natrium benzoat dapat memicu pembentukan benzena. Larutan simulasi dibuat dengan
mengkombinasi vitamin C dan natrium benzoat pada konsentrasi yaitu 400:400 mg/L; 600:600
mg/L; 1000:600 mg/L; 1250:1000 mg/L dan 5000:4000 mg/L, sedangkan untuk mempercepat
pembentukan benzena dipicu dengan kondisi pemanasan 60°C selama 24 jam pada larutan
simulasi minuman ringan.
Analisis benzena yang terbentuk dalam larutan simulasi diuji menggunakan
kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) secara isokratik dengan fase gerak asetonitril :
akuabides perbandingan 60:40 (v/v) dengan kecepatan alir 0,8 mL/menit, kolom yang dipakai
C-18, volume injeksi 20 µL serta detektor UV-Vis pada λmax205.
Hasil analisis pembentukan benzena dalam minuman ringan didapatkan bahwa dalam
larutan simulasi minuman ringan yang mengandung vitamin C dan natrium benzoat pada
perbandingan yaitu 1000:600 mg/L dan 1250:1000 mg/L terjadi pembentukan benzena.
.
Kata kunci: Benzena, Vitamin C, Natrium benzoat, KCKT
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Minuman ringan merupakan minuman yang paling banyak digemari oleh sebagian
besar anak-anak dan remaja. Minuman ringan yang banyak beredar dipasaran ternyata banyak
menimbulkan kasus keracunan. Pada bulan Febuari 2011 kasus keracunan akibat mengkonsumsi
minuman ringan yang dilaporkan tiga siswa SMP Muhammadiyah 1 Temanggung mengalami
gejala keracunan usai mengonsumsi minuman jelly kemasan merk ternama (Suara Merdeka,
Febuari 2011). Sebanyak sepuluh anak dusun Sukalengah, desa/kecamatan Cijeungjing,
kabupaten Ciamis keracunan minuman ringan yang mereka beli di warung, semuanya
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mengeluhkan pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi minuman kemasan seperti AleAle dan Fruitamin (SINDO, Febuari 2011). Sebanyak empat belas pelajar Al Jamiyatul
Alwashliyah mengalami mual dan muntah-muntah setelah mengkonsumsi minuman kemasan
yang dibeli dari kantin sekolahnya (Suara Pembaharuan, Febuari 2011)
Komposisi minuman ringan tidak lepas dari zat gizi di antaranya vitamin C serta zat
pengawet. Zat pengawet yang

sering ditambahkan pada produk minuman adalah benzoat.

Benzena dalam minuman ringan dapat terbentuk karena adanya reaksi antara vitamin C dan
benzoat (Nyman dkk., 2010), sehingga adanya senyawa benzena dalam produk minuman perlu
diwaspadai sebagai salah satu faktor pemicu keracunan. Untuk mengetahui pembentukkan
senyawa benzena dibutuhkan metode analisis selektif terhadap benzena, maka digunakan metode
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi menggunakan detektor Uv-Vis yang tervalidasi (Zoccolillo
dkk., 2001).
Rumusan Masalah
1. Apakah benzena dapat terbentuk dari reaksi vitamin C dengan pengawet benzoat ?
2. Pada perbandingan berapa konsentrasi dari vitamin C dan pengawet benzoat sehingga
dapat terbentuk benzena ?
Tujuan
1. Untuk mengetahui pembentukan benzena akibat keberadaan vitamin C dan pengawet
benzoat
2. Untuk memperoleh perbandingan konsentrasi dari vitamin C dan pengawet benzoat
pada pembentukan benzena.

METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan adalah natrium benzoat (Multi Kimia Raya, Indonesia),
asam askorbat (Merck, Jerman), air minum

dalam kemasan (Panfila Indosari, Indonesia),

akuabides steril (Ikapharmindo Putramas, Indonesia), asetonitril berderajat KCKT (Merck,
Jerman), benzena (Merck, Jerman ), metanol berderajat KCKT (Merck, Jerman).
Alat-alat yang digunakan adalah seperangkat alat KCKT Hitachi Elite LaChrome (Jepang)
yang dilengkapi pompa Hitachi L-2130 dan detektor UV-Vis L-2420, sample injector dengan

Hamilton injector syringe 705SNR 22S/2in/3 50 µL, kolom analisis LiChrosob® Phenomenex
RP-18 (250 x 4 mm,10 µm, 100 A), software untuk pengoperasian KCKT, stopwatch,holder,
membran filter (cellulose nitrate) 0,45 µm, membran filter (milipori)0,45 μm, membran filter
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(Phenex NY) 0,45 μm, timbangan analitik Mettler Toledo kepekaan 0,1 mg, oven Memmert,
ultrasonikator (Transsonic T570, Elma), botol vial, botol schottduran, mikro pipet Gilson
Y56690K, white tip, blue tip, serta alat-alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium.
Jalan Penelitian
Pembuatan larutan simulasi
a. Kombinasi I
400,0 mg vitamin C dan 400,0 mg natrium benzoat dalam labu takar 1000 mL.
b. Kombinasi II
600,0 mg vitamin C dan 600,0 mg natrium benzoat dalam labu takar 1000 mL.
c. Kombinasi III
1000,0 mg vitamin C dan 600,0 mg natrium benzoat dalam labu takar 1000 mL.
d. Kombinasi IV
1000,0 mg vitamin C dan 1250,0 mg natrium benzoat dalam labu takar 1000 mL,
e. Kombinasi I
5000,0 mg asam askorbat dan 4000,0 mg natrium benzoat dalam labu takar 1000mL,
Semua perlakukan diatas masing-masing ditambahkan air sampai dengan volume 1000,0 mL.
Larutan simulasi disaring menggunakan membran filter (cellulose nitrate) 0,45µm.
Pada masing-masing perbandingan dilakukan tiga kali repetisi.
Pembuatan larutan baku
Larutan induk (100 ppm) dibuat dengan mengambil 5,70 μL benzena dalam asetonitril
50 mL, digunakan untuk membuat baku benzena 200-1100 mg/mL

HASIL DAN PEMBAHASAN
Benzena yang terbentuk merupakan hasil reaksi natrium benzoat dan vitamin C pada
konsentrasi tertentu karena tidak semua kombinasi dua senyawa tersebut. Dekarboksilasi
oksidatif membutuhkan adanya katalisis, yaitu pemanasan. Halliwel dan Gutteridge dalam
penelitiannya mengemukakan bahwa asam askorbat dapat mereduksi satu elektron dari O2
sehingga menghasilkan radikal anion superoksid yang kemudian mengalami disproporsionasi
untuk menghasilkan hidrogen peroksida. Reaksi reduksi satu elektron O2 oleh asam askorbat
dapat dikatalisis logam transisi seperti Cu(II) yang secara alami terdapat dalam air. Hidrogen
peroksida kemudian tereduksi oleh asam askorbat dengan katalis Cu(II) yang dapat
menghasilkan radikal hidroksi (Gardner dan Lawrence, 1993). Untuk memicu percepatan hasil
reaksi dekarboksilasi natrium benzoat dilakukan pemanasan pada larutan simulasi minuman
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ringan dengan menggunakan temperatur 60 °C selama 24 jam (Aprea dkk., 2008). Semua
larutan simulasi dilakukan pada kondisi yang sama agar dapat dibedakan pada masing-masing
pembentukkan benzenanya. Hasil yang diperoleh menunjukkan peak pada waktu retensi 6,16
sesuai dengan waktu retensi baku senyawa benzena. Pada pembentukan benzena juga harus
memperhatikan sifat benzena yang mempunyai titik didih 80,1ºC dengan berat jenis 0,8794
(Anonim, 2011). Benzena merupakan senyawa yang stabil karena mempunyai dua struktur
ekivalen yang sama, namun saat melakukan pengukuran harus dilakukan diruang berpendingin
agar benzena yang terbentuk tidak mudah menguap.

Konsentrasi yang

dapat membentuk

benzena adalah yang mengandung vitamin C dan natrium benzoat pada perbandingan 1000:600
mg/L dan 1250:1000 mg/L, sedangkan pada konsentrasi 400:400 mg/L; 600:600 mg/L; dan
5000:4000 mg/L tidak dapat membentuk benzena.
Tabel 1. Benzena yang terbentuk dari larutan simulasi dari 1000 itamin C : 600 mg/L Na
benzoat

Repetisi

Rt (menit)

Tinggi puncak (mV)

Kadar Benzena (ng/
mL)

1

6,16

603

336,9075

2

6.16

634

348,9510

3

6.16

643

352,4475

Rata rata

346,1020

Tabel 2. Benzena yang terbentuk dari Larutan Simulasi dari 1250 Vitamin C : 1000 mg/L Na
benzoat
Repetisi

Rt (menit)

Tinggi puncak (mV)

Kadar Benzena (ng/
mL)

1

6,16

2546

1091,7638

2

6.16

2568

1100,3108

3

6.16

2531

1085,9363

Rata rata

1092, 6703

Hasil pembentukkan benzena dari hasil reaksi vitamin C dan Na bezoat dalam larutan
simulasi minuman ringan seperti terlihat pada gambar 1 tersebut dibawah ini:
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Benzen

Gambar 1. Profil kromatogram pembentukkan benzena dalam larutan simulasidengan fase gerak
asetonitril : akuabides steril 60 : 40 (v/v) dengan kecepatan alir 0,8 mL/menit kolom
LiChrosob® Phenomenex RP-18, volume injeksi 20µL, detektor UV-Vis pada
λmax205
KESIMPULAN
1. Adanya vitamin C dan pengawet benzoat pada konsentrasi tertentu dalam produk minuman
dapat memicu pembentukan benzena.
2. Hasil analisis pembentukan benzena dalam minuman ringan didapatkan dalam simulasi
minuman ringan yang mengandung untuk vitamin C dan natrium benzoat adalah 1000:600
mg/L dan 1250:1000 mg/L
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ABSTRAK
Tujuan umum dari penelitian ini yaitu membentuk Ayam Lombok yang memiliki
pertumbuhan tinggi. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui variasi fenotip
dan genotip gen Growth Hormon (GH) pada ayam kampong Lombok. Materi penelitian berupa
88 ekor ayam kampong yang memiliki garis keturunan berbeda. Identifikasi fenotip dan genotip
dilakukan pada setiap ayam. Ekstraksi DNA genome dilakukan mengikuti petunjuk Sambrook et
al., (1989). Pemurnian menggunakan RNAse. Amplifikasi melalui reaksi PCR dilakukan
mengikuti metode yang digunakan oleh Jianbo Yao et al., (1996). Produk PCR dianalisis
menggunakan RFLP melalui pemotongan menggunakan enzim AvaI.. Deteksi alel melalui
elektroforesis gel polyacrilamid (PAGE), pewarnaan dengan perak (silver stainning). Frekuensi
alel dihitung menggunakan rumus Nei (1987). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenotip dan
genotip Growth Hormon ayam kampong di pulau Lombok masih beragam. Produk PCR
menghasilkan tiga macam genotipe yaitu genotipe B1B1 (0,18), B1B2 (0,61) dan B2B2 (0,21)
dengan frekuensi alel B1 (0,48) dan B2 (0,52). Hasil uji chi-square (χ2) menunjukkan bahwa
genotip GH pada populasi ayam Lombok masih dalam keadaan keseimbangan Hardy-Weinberg.
Kata Kunci : fenotip, genotip, growth hormon (GH), galur baru, ayam Lombok.

PENDAHULUAN
Di Mataram dikenal adanya ayam Taliwang, yaitu masakan khas Lombok berbahan dasar
ayam kampong muda berat sekitar 400gr. Permintaan ayam kampong dari tahun ke tahun terus
meningkat. Akhsan (1995) menyatakan bahwa permintaan ayam kampong untuk bahan ayam
Taliwang sebanyak 585 ekor/hari. Awaludin (2012) menyatakan bahwa jumlah ayam kampong
yang dipotong untuk ayam Taliwang di sebuah restoran sekitar 100 sampai 400 ekor / hari.
Ayam kampong masih dipelihara sebagai usaha sampingan, sehingga produktivitas
rendah. Permintaan ayam kampong yang terus meningkat, mengakibatkan terjadinya ketidak
seimbangan antara produksi dan pemanfaatan sehingga terjadi penurunan populasi. Menurut
Zein dan Sulandari (2008) bahwa ayam Lombok sudah mengalami deversitas genetic dan
ekspansi populasi yang sangat tinggi.
Menurut Kingston (1994) bahwa ayam kampong biasa dipelihara tanpa dikurung
sepanjang hari, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan secara bebas. Menurut
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Hardjosubroto (1994) bahwa perkawinan atau persilangan adalah penggabungan dua sifat atau
lebih yang berbeda ke dalam satu bangsa persilangan.
Pertumbuhan dan metabolisme pada manusia maupun hewan dipengaruhi oleh growth

hormone. Over ekspresi Growth hormone menyebabkan pembentukan Growth hormone yang
berlebihan (hyper secresi) yang dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan raksasa (gigantism).
Sebaliknya, defisiensi Growth hormone mengakibatkan terjadinya hambatan pada pertumbuhan
(Lucy et al.,1991).
Dari uraian diatas, maka timbul permasalahan bagaimanakah variasi fenotip ayam
kampong dan genotip Growth hormone ayam kampong Lombok saat ini? Hasil penelitian ini
sangat bermanfaat untuk melangkah ke arah perbibitan yaitu pembentukan galur baru ayam
Lombok yang memiliki pertumbuhan tinggi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu : phenotyping dan genotyping.
1. phenotyping, yaitu koleksi data yang dilakukan di beberapa peternakan rakyat di pulau
Lombok. Pemilihan peternak dilakukan secara purposive sampling.
2. genotyping dilakukan di Laboratorium Imunobiologi, Universitas Mataram.
Materi yang digunakan yaitu 88 ekor ayam kampong yang memiliki garis keturunan
berbeda pada peternak rakyat di Pulau Lombok. Amplifikasi lokus-lokus gen melalui reaksi PCR
dengan sekuen nukleotida pengapit masing-masing (Forward & Reverse Primer) dilakukan
mengikuti metode yang digunakan Jianbo Yao et al., (1996).
Produk PCR yang diperoleh dianalisis menggunakan RFLP, pemotongan menggunakan
enzim AvaI. Analisis produk PCR-RFLP dan deteksi terhadap alel gen dilakukan dengan
elektroforesis gel polyacrilamid (PAGE) dan pewarnaan dengan perak (silver stainning)
mengikuti metode Guillemet dan Lewis yang telah dimodifikasi oleh Tegelstrom (1986),
sedangkan variasi sequen dianalisis menggunakan metode Sanger et al., (1977). Frekuensi alel
dan genotip dihitung menggunakan rumus Nei (1987).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data fenotip yaitu morfologi ayam meliputi warna bulu, warna kulit, warna shank, warna
cuping telinga, warna jenggaer, warna pial dan tipe jengger disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Morfologi ayam
Warna bulu (%)
Hitam (12,5)
Putih (10,23)

Warna
kulit(%)
Kuning
(79,54)
Putih
(30,46)

Coklat (11,36)
Abu (7,95)
Hitam putih
(10,23)
Hitam coklat
(7,95)
Putih hitam
(5,68)
Putih coklat
(6,82)
Putih abu (1,14)
Coklat hitam
(13,64)
Coklat putih
(2,27)
Abu coklat
(1,14)

Warna shank
(%)
Putih (7,95)

warna cuping
telinga (%)
Putih (19,32)

Warna pial (%)
Putih (1,14)

Kuning
(60,23)
Hijau
(17,05)
Hitam (7,95)

Merah pucat
(50,00)
Merah (29,54)

Merah pucat
(48,86)
Merah (47,73)

Hitam (1,14)

Hitam (2,27)

Warna jengger
(%)
Merah pucat
(46,59)
Merah (46,59)
Hitam (6,82)

Bentuk
jengger(%)
Tunggal
(72,73)
Kacang
(4,55)
Mawar
(13,64)
Walnut
(9,09)

Abu
(6,82)

Morfologi ayam kampong di Pulau Lombok sangat variatif. Berdasarkan hasil survey di
lapangan, bahwa ayam kampong di Pulau Lombok dipelihara dengan cara diumbar sehingga
tidak ada system pengaturan perkawinan atau pengumpulan gen kea rah produksi.
Hasil amplifikasi fragmen gen GH pada ayam kampung Lombok ditunjukkan pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Produk PCR gen GH pada Ayam Kampung –Lombok.
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Hasil restriksi menggunakan enzim AvaI menghasilkan tiga macam genotipe pada gen

GH yaitu genotipe B1B1 (317 dan 347 bp) B1B2 (317 bp dan 664 bp) dan B2B2 (664 bp dan
664 bp), seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

1000
664 bp
347 bp
317 bp
200
100

M

B1B2

B2B2

B2B2

B1B1

B1B2

B1B2

B1B2

Gambar 2. Hasil restriksi gen GH pada ayam kampong di pulau Lombok
Analisis keragaman gen GH pada ayam lokal Lombok menghasilkan dengan genotipe
B1B1 (0,18), B1B2 (0,61) dan B2B2 (0,21) dengan frekuensi alel B1 (0,48) dan B2 (0,52).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gen GH ayam pada ayam lokal Lombok bersifat

polimorfik . Nei dan Kumar (2000) menyatakan bahwa nilai frekuensi alel yang lebih besar dari
1% dalam populasi dapat dikatakan sebagai gen yang bersifat polimorfik.
Hasil uji chi-square (χ2) menunjukkan bahwa genotip GH pada populasi ayam Lombok
masih dalam keadaan keseimbangan Hardy-Weinberg.

KESIMPULAN
Ayam kampong di pulau Lombok tidak pernah dilakukan seleksi maupun pengaturan
system perkawinan yaitu ditunjukkan dengan keragaman fenotip dan genotip. Genotipe Growth
Hormon masih dalam keadaan seimbang (keseimbangan Hardy-Weinberg).
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ABSTRAK
Daging babi merupakan salah satu yang diharamkan dalam Islam. Banyak temuan
kontaminasi daging babi pada produk makanan daging. Hal tersebut menjadi dasar
dilakukannya penelitian tentang identifikasi Daging Babi pada beberapa sampel daging sapi
olahan. Deteksi produk olahan daging seperti sosis dan burger dapat dilakukan menggunakan
metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan dilanjutkan analisis restriksi menggunakan
enzim BamH1 dan BseD1 untuk menentukan adanya pencemaran daging babi pada produk
olahan daging. Digunakan primer universal gen sitokrom B untuk mengamplifikasi DNA
mitokondria dan menghasilkan pita amplifikasi 359 pb. Hasil PCR sampel dianalisis restriksi
menggunakan enzim BamH1 dan BseD1 terpotong pada pita amplifikasi 359 pb, pembanding
babi terpotong pada pita 244 dan 115 pb dengan enzim BamH1, sedangkan 228 dan 131 pb
untuk pemotongan dengan enzim BseD1. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kehalalan pada
produk olahan daging yang beredar di Pasar wage purwokerto dan pasar wanakriya Kebumen.
Kata kunci: Halal, PCR, Enzim BamH1 dan BseD1.
PENDAHULUAN
Produk makanan olahan berbahan baku daging sapi di beberapa tempat telah berbukti
tercemar daging babi dibeberapa wilayah. Fibriana (2010) menyatakan bahwa dari 10 sampel
bakso sapi yang dianalisis dikota Salatiga terdapat 1 sampel yang positif mengandung daging
babi. Daging babi atau bahan lain yang berasal dari babi dapat dengan mudah diperoleh, dengan
harga yang jauh lebih murah dibanding dengan daging konsumsi lain sehingga produsen
makanan banyak yang sengaja menambahkan daging babi sebagai campuran produk makanan
olahan seperti bakso, sosis, nugget, dan sebagainya. Sehingga perlu adanya kewaspadaan dari
masyarakat tentang kehalalan produk makanan olahan.
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Daerah target amplifikasinya adalah DNA mitokondria (mtDNA). mtDNA dapat
bermutasi dengan kecepatan tinggi dan mempunyai jumlah molekulnya yang mencapai ribuan
dalam satu sel sehingga memungkinkan dilakukan analisis dari sampel yang sangat sedikit.
Metode deteksi yang dapat digunakan adalah teknik PCR dan analisis restriksi
menggunakan enzim BamH1 dan BseD1. Teknik PCR didasarkan pada amplifikasi fragmen
DNA spesifik dimana terjadi penggandaan jumlah molekul DNA pada setiap siklusnya secara
eksponensial dalam waktu yang relatif singkat. Teknik ini sangat ideal untuk mengidentifikasi
produk olahan daging dengan cepat dan akurat, hasil amplifikasi DNA yang dapat diperoleh
antara 106 -109 kali (Watson et al, 1992; Retnoningrum 1997).
Analisis restriksi menggunakan enzim BamH1 dan BseD1 dapat mengenali urutan basa
dan memotong DNA pada posisi diantara atau di luar sekuen yang dikenalinya dan enzim ini
mempunyai daerah pemotongan 244 dan 115 pb dengan enzim BamH1, 228 dan 131 untuk
pemotongan dengan enzim BseD1.
METODE PENELITIAN
Bahan
Sampel diperoleh dari pasar wage Purwokerto.dan pasar wanakriya kebumen Daging
pembanding dan standar kontrol diperoleh dari pasar tradisional Yogyakarta. Primer yang
digunakan adalah primer universal gen sitokrom B L14841 (5’-CCA TCC AAC ATC TCA GCA
TGA TGA AA-3’) dan H15149 (5’-GCC CCT CAG AAT GAT ATT TGT CCT CA-3’) yang
telah dilaporkan oleh kocher et al. (1989). Enzim restriksi BamH1 dan BseD1 dari Fermentas.
Bahan kimia yang digunakan agarosa (Fermentas), buffer TBE (Fermentas), buffer PCR
(Kappa), dH2O (Roche), Etidium Bromida (Bio Basic INC), SDS (promega corporation).
Alat
Alat PCR berasal dari thermalcycler Genecycler 10432 (Biorad). Elektroforesis gel
agarosa untuk visualisasi hasil PCR dan analisis restriksi, inkubator, sentrifuge, shaking water

bath, mortar, alat gelas (pyrex), Tabung mikrosentrifus 1,5 ml, Mikropipet, Yellow Tip, Blue Tip.
Cara Kerja
Isolasi DNA
Sampel ditimbang seberat 20 mg dan dimasukkan dalam tabung eppendorf.ditambah 700
µl lysis buffer dan 10 µl Proteinase K ditambahkan. Larutan tersebut diinkubasi pada suhu 55°C
selama 2 jam atau 37°C semalam kemudian divortek sampai hancur. Fenol CIAA ditambahkan
dengan volume yang sama, kemudian digoyang menggunakan shaker selama 30 menit.
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Campuran disentrifuge dengan kecepatan 12.000 RPM selama 5 menit pada suhu 4°C.
Supernatan (Lapisan atas) dipindahkan ketabung baru. DNA diendapkan dengan isopropanol
dingin (1:1) atau dengan menambahkan Na Asetat 2,5 M pH 2,5 0,1 volume dan etanol absolut
dingin 2-2,5 volume, digoyang pelan-pelan. Benang-benang DNA yang timbul diambil,
kemudian dicuci dengan 500 ul etanol 70%. Apabila benang DNA tidak nampak, tabung
diinkubasi pada -70°C selama 10 menit atau -20°C semalam. Sentrifuge dengan kecepatan
12.000 RPM selama 5 menit. Pelet dicuci dengan etanol 70%, sentrifuge 12.000 RPM 5 menit.
Supenatan dibuang dan kemudian dikeringkan. Endapan dilarutkan dalam TE 100 µl, dengan
cara inkubasi pada 50°C selama 30 menit atau diamkan pada 4°C. Hasil didiamkan semalam
dalam freezer suhu -20°C.
Isolat DNA divisualisasi dengan elektroforesis gel agarosa 1% dan diuji kemurnian dan
konsentrasinya menggunakan spektrofotometer UV.
Amplifikasi DNA dengan PCR
Proses amplifikasi dimulai dengan penambahan larutan dH2O sesuai kebutuhan,
kemudian ditambah dengan 1µl isolat DNA, sepasang primer forward L14841 dan reverse
H15149 kedalam tabung PCR beads. Selanjutnya PCR beads dimasukkan dalam mesin PCR
yang terprogram proses predenaturasi 95ºC selama 5 menit, 30 siklus rantai reaksi yang dipakai:

denaturation 95°C selama 1 menit, annealing 55°C selama 1 menit, extension 72°C selama 1
menit, Post extension 72°C selama 5 menit. Setelah selesai tabung diambil dan disimpan pada
suhu -20 ºC, Pegecekan hasil PCR menggunakan Elektroforesis gel agarosa 2% dan dilanjutkan
untuk analisis restriksi.
Pemotongan DNA dengan enzim restriksi
Pemotongan DNA hasil PCR menggunakan Campuran: DNA hasil PCR : 5 ul, dH2O : 9
ul, Buffer Tango : 1 ul, BamH1(2 unit) dan BseD (2 unit): 1 ul dicampur dengan hati- hati lalu
diinkubasi pada suhu 38 ⁰C selama 4 jam kemudian sampel sekitar 10 sampai 15 mikroliter hasil
digesti di elektroforesis pada 50 Volt gel agarose 2% selama 70 menit dalam 1x buffer TBE.
Marker 100 bp (Invitrogen) digunakan sebagai DNA ladder.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil isolasi DNA diuji dengan elektroforesis gel agarosa 1%, isolat DNA yang diperoleh
adalah hasil dari lima sampel sosis sapi dan lima sampel burger, pembanding sapi dan babi,
DNA standar kontrol diperoleh dari campuran daging babi dan sapi segar dengan perbedaan
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konsentrasi, yaitu 5 %, 10%, 25%, 50% dengan tujuan untuk mengetahui minimal konsentrasi
campuran daging babi dan sapi yang dapat terdeteksi dengan alat yang digunakan.

Gambar 1. Hasil elektroforesis DNA hasil isolasi (1) pita sampel sosis C,
(2) pita sampel sosis G, (3) pita sampel sosis SN tidak jelas, (4)
pita sampel sosis VD, (5) sampel sosis VG, S1 sampel burger 1,
S2 sampel burger 2, S3 sampel burger 3, S4 sampel burger 4
dan S5 sampel burger 5,(S) pembanding sapi 100%, (B)
pembanding babi 100%.

Gambar 2. Hasil elektroforesis standar.Babi (5%) 5% dalam daging daging sapi, (10%)
campuran daging babi 10%, (25%) campuran daging babi 25%, (50%)
campuran daging babi 50 %, (0%) daging sapi murni 100%, (100%) daging
babi murni 100%.
Terbentuknya pita Gambar 1 dan 2. menunjukkan bahwa DNA telah berhasil diisolasi
walaupun pita yang terbentuk tidak seragam. Pita yang berwarna orange atau kuning gelap
menandakan bahwa hasil isolasi yang dilakukan berisikan DNA tapi dimungkinkan adanya RNA.
Pita yang terbentuk ada yang berwarna terang dan tebal, ada pula yang tipis dan gelap. Fragmen
yang tebal dan terang menunjukkan konsentrasi yang tinggi secara kualitatif, sedangkan yang
tipis menunjukkan konsentrasi yang rendah. Selanjutnya amplikon dielektroforesis untuk melihat
kualitas DNA hasil PCR, proses elektroforesis sama dengan elektroforesis hasil isolasi. Dapat
dilihat pada Gambar 3 dan 4.
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Gambar 3. Elektroforesis DNA hasil PCR (1) band sampel sosis C, (2)
band sampel sosis G, (3) band sampel sosis SN, (4) band
sampel sosis VD, (5) band sampel sosis VG, (M) band DNA
ladder, (SN) band sampel SN pengulangan PCR., S1 sampel
burger 1, S2 sampel burger 2, S3 sampel burger 3, S4 sampel
burger 4 dan S5 sampel burger 5

Gambar 4. elektroforesis DNA halis PCR standar. (5%) daging babi
dalam daging sapi; (10%) daging babi 10%, 25% daging babi,
50% daging babi, 0% daging babi atau daging sapi 100%,
100% daging babi .
Gambar 3 Dan 4 merupakan gambar hasil elektroforesis untuk produk
amplifikasi dari PCR. Band yang ditunjukkan oleh amplikon telah berkesesuaian
dengan apa yang didapat oleh Erwanto et al, (2009) dan Septianingtyas, 2001.
Terbentuknya fragmen DNA pada ukuran antara 300-400 pb (secara teori 359 pb)
menunjukkan bahwa DNA hasil isolasi pada proses pertama cukup memenuhi
persyaratan untuk diamplifikasi. Hal yang serupa juga dilaporkan oleh Kocher et

al, (1989) dan Aida et al, (2005). Hasilnya dari elektroforesis menunjukkan
sampel SN, standart 10% dan 0% yang band nya agak kabur, hal tersebut
menunjukkan bahwa isolat DNA hanya terambil sedikit, akan tetapi sampel SN
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dilakukan proses pengulangan PCR dengan volume yang lebih banyak dan lebih
berhati-hati dalam menanganinya.
Dengan kualitas DNA hasil PCR yang diperoleh cukup baik, maka DNA
akan dipotong dengan enzim pemotong DNA. Pemotongan ini menggunakan
enzim dapat memotong sekuen urutan gen sitokrom b yang menunjukkan identitas
dari sekuen babi dan sapi. Enzim restriksi yang digunakan adalah BamH1 dan

BseD1.
Enzim BamH1 dapat memotong pada urutan basa nukleotida 5’-G↓
GATCC-3’ dan 3’-CCTAG↑G-5’. Sedangkan enzim BseD1 memotong pada
urutan basa nukleotida 5’-C↓CNNGG-3’ dan 3’-GGNNC↑C-5’ (Septianingtyas,
2011). Visualisasi pemotongan dengan enzim BamH1 dan BseD1 ditunjukkan
Gambar 5 dan 6.

Gambar 5. Hasil pemotongan dengan enzim BamH1; S1 sampel burger 1,
S2 sampel burger 2, S3 sampel burger 3, S4 sampel burger 4
dan S5 sampel burger 5 (1) band sampel sosis C, (2) band
sampel sosis G, (3) band sampel sosis SN tampak kurang jelas,
(4) band sampel sosis VD, (5) band sampel sosis VG, (S) band
pembanding sapi tampak kurang jelas, (B) band pembanding
babi menunjukkan 2 band, (M) band DNA ladder.
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Gambar 6. Hasil pemotongan dengan enzim BseD1; S1 sampel burger 1,
S2 sampel burger 2, S3 sampel burger 3, S4 sampel burger 4
dan S5 sampel burger 5 (1) band sampel sosis C, (2) band
sampel sosis G terdapat bayangan , (3) band sampel sosis SN,
(4) band sampel sosis VD timbul dua band, tapi hanya
bayangan band asli, (5) band sampel sosis VG, (M) band DNA
ladder, (S) band pembanding sapi, (B) band pembanding babi.
Semua sampel tidak mengandung campuran babi yang ditunjukkan dengan hanya
timbul satu band dengan pita pemotongan 359 pb, yang menunjukkan sampel terpotong pada
pita pemotongan sapi dan tidak pada pita pemotongan babi. Jika sampel mengandung
campuran babi, maka akan terbentuk tiga band yang sejajar dengan pembanding babi yaitu
pada pita pemotongan 244 dan 115 pb untuk pemotongan dengan enzim BamH1 dan akan
terpotong pada 228 dan 131 pb untuk pemotongan menggunakan enzim BseD1. Band yang
timbul teramplifikasi pada potongan DNA sapi yaitu 395 pb.
Hal ini diperkuat dengan dilakukannya pembuatan standart campuran daging babi dan
sapi dengan perbandingan 10%, 25%, 50%, 75% dan 100% daging babi serta 100% daging
sapi yang dipotong menggunakan enzim BamH1 dan BseD1 yang ditunjukkan dengan
Gambar 7 dan 8.
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Gambar 7. Hasil pemotongan dengan enzim BamH1. (5%) campuran daging babi
murni 5% dalam 100% daging sapi, (10%) campuran daging babi 10%,
(25%) campuran daging babi 25%, (50%) campuran daging babi 50 %,
(0%) daging sapi murni 100%, (100%) daging babi murni 100%.

Gambar 8. Hasil pemotongan dengan enzim BseD1. (5%) campuran daging babi
murni 5% dalam 100% daging sapi, (10%) campuran daging babi 10%,
(25%) campuran daging babi 25%, (50%) campuran daging babi 50 %,
(0%) daging sapi murni 100%, (100%) daging babi murni 100%.
Semua band hasil pemotongan dengan kedua enzim tersebut dapat terlihat jelas.
Sehingga jika terdapat campuran daging babi dengan kadar melebihi 0% akan terdeteksi.
Meskipun standar yang berisi campuran babi 10% pita dan band yang dihasilkan tampak
kurang jelas, tapi band campuran babi 5% tampak jelas. Kemungkinan penyebab tidak
tampaknya band 10% adalah DNA yang didapat sedikit. Namun semua standar dapat
terpotong pada analisis restriksi menggunakan enzim BamH1 dan BseD1.

KESIMPULAN
Sampel sosis sapi dan burger sapi yang dianalisis tidak mengandung daging babi dan
sampel, pembanding serta standar dapat dianalisis menggunakan enzim restriksi BamH1 dan

BseD1.
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ABSTRACT
Coffee is a favorite beverage to consume by the mane in order to keep someone
awakening and to reduce fatigue. The caffeine content in coffee beverage has work mechanism
competing with the adenosine receptor in central nervous system. Caffeine is a secondary
metabolite the formation of which is affected by the plant cultivation, in which harvesting time
affects the quality of fruit. This research aimed to find out the difference of caffeine content of
the coffee seed with different harvesting time.
This study was conducted using harvesting time variables: 12 months and 7 months. The
caffeine content of sample was determined using High-Performance Liquid Chromatography
(HPLC) in Alliance Lab at elution rate of 1.2 mL/minute, wavelength of 275 nm at ACE 5 C18
column. The difference of caffeine level in both variables was determined using T-test
statistical test.
The result of research showed that the caffeine contents of two variables used were
different. The result indicated that the caffeine level of the coffee was 68.596 in 12 months and
51.589 mg/g in 7 months harvesting time.
This study proved that the caffeine level of 12 month-coffee was higher than the 7 monthcoffee. The harvesting time of Robusta coffee seed affected the caffeine level in coffee seed.
Keywords
Keywords: Coffee, Caffeine, Harvesting Time, HPLC.

PENDAHULUAN
Kopi dapat digolongkan sebagai minuman psikostimulant yang akan menyebabkan orang
tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan membuat perasaan menjadi lebih bahagia. Ada dua
jenis tanaman kopi yang sering dikonsumsi masyarakat antara lain Kopi Arabika dan Kopi
Robusta (Makna.2009).
Kafein merupakan metabolit sekunder dalam biji kopi, kadar dalam setiap biji kopi
memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh kandungan hara dan kondisi tanah tempat tumbuh.
Selain itu juga dipengaruhi oleh umur tanaman ketika dipanen, waktu panen, dan penanganan
pasca panen (Abdullah, et al., 2000). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh perbedaan waktu pemanenan kopi antara usia 7 bulan dan usia 12 bulan.
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Penentuan analisis kafein dalam biji kopi dilakukan dengan kromatografi cair kinerja
tinggi (KCKT) . Keuntungan menggunakan metode KCKT antara lain : waktu analisis cepat,
efektif dan akurat. Metode KCKT telah banyak digunakan dalam pengukuran obat-obatan,
metabolitnya dalam cairan biologis dan pemantauan stabilitas zat-zat obat murni dan obat-obat
dalam formulasi (Watson, 2010).

METOD
OLOGI PENELITIAN
METODO
Alat dan Bahan
Kromatograf Cair Kinerja Tinggi Lab Alliance dilengkapi Rheodyne sample injector (20
μL sample loop), detektor UV Lab Alliance SCL-10A VP dan pompa LC-10AT VP Lab
Alliance, Kolom ACE 5 C18. Biji Kopi robusta (Coffea robusta) diperoleh dari PT.
Perkebunan Kandangan, Pulu Sari dan Panggungsari kecamatan Kare, Madiun. Senyawa baku
pembanding Kafein (LPPT UGM). Metanol (p.a Merck), Petroleum Eter, NaOH 0,01N, serta
akuabides (Ikapharmindo Putramas).
Preparasi Sampel
Biji Kopi langsung disangrai selama 5 menit kemudian dibiarkan agar dingin kemudian
diblender hingga halus. Serbuk biji kopi diambil sebanyak 1 gram, dimasukkan kedalam tabung
reaksi dan ditambahkan Petroleum eter 25 mL dan divortek selama 5 menit. Fase petroleum
eter dibuang, lalu dikeringkan pada suhu 50 oC, ditambahkan 25 mL aquabidest dan divortex
selama 1 menit kemudian ditambahkan NaOH 0,01 N 10 mL. Larutan diambil sebanyak 1 mL
dimasukkan kedalam labu ukur 10 mL dan ditambah aquabidest sampai tanda.
Pembuatan Kurva Kalibrasi
Larutan standart kafein seri 50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm diambil sebanyak 20 μl
kemudian diinjeksikan ke KCKT pada kondisi panjang gelombang yaitu 275 nm, kecepatan alir
1,2 mL/menit dengan fase gerak aquadestillata dan metanol (70:30).
Penetapan Kadar Sampel
Larutan standart sampel kafein 7 bulan dan 12 bulan diambil sebanyak 20 μl kemudian
diinjeksikan ke KCKT pada kondisi panjang gelombang yaitu 275 nm, kecepatan alir 1,2
mL/menit dengan fase gerak aquadestillata dan metanol (70:30). Hasil luas puncak
kromatogram sampel biji kopi dimasukkan dalam persamaan regresi untuk mengetahui kadar
sampel.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan Larutan Sampel
Sampel biji kopi robusta dipisahkan antara 12 bulan dengan 7 bulan. Sampel kopi
disangrai selama lima menit kemudian diserbuk dengan di blender. Serbuk biji kopi robusta
dilakukan penyarian dengan petroleum eter digunakan untuk melarutkan senyawa non polar dan
mereduksi zat balast yang tidak diinginkan selama proses analisa. Residu sampel kopi dilarutkan
dengan aquabidestilata, penggunaan aquabidestilata disesuaikan dengan kepolaran kafein dimana
kafein bersifat polar dan kelarutannya dalam air. ditambahkan dengan NaOH 0,01 N untuk
memberi suasana basa.
Kurva Kalibrasi
Kurva kalibrasi dibuat berdasarkan data luas area dari empat larutan standart yang
disuntikan sebnyak 20 μL. Hasil kurva kalibrasi ditunjukan dengan nilai R2 sebesar 0,999 dengan
persamaan Y= 8272X-3457. Hasil kurva standart kafein seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kurva kalibrasi kafein
Penetapan Kadar Sampel
Hasil kromatogram menunjukan kafein terdeteksi pada menit 3,567 dan 3,533 dengan
kondisi KCKT yang menggunakan laju elusi 1,2 mL/ menit, panjang gelombang 275 nm dengan
komposisi metanol dan aquabidestilata 70:30.
Identifikasi adanya kandungan kafein dilakukan dengan cara membandingkan waktu
retensi (tR) sampel dengan waktu retensi (tR) larutan standar kafein. Berdasar hasil kromatogram
ini diambil nilai luas area pada waktu retensi tersebut karena nilai tersebut yang paling
mendekati nilai waktu retensi larutan standart kafein. Nilai luas area disubtitusikan pada variabel
Y pada hasil persamaan regresi. Berdasar data hasil kromatogram sampel yang diperoleh,
digunakan luas area sebagai nilai Y.
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Tabel 1. Luas area sampel biji kopi pada variasi waktu panen
Sampel
Replikasi 1
Replikasi 2
Replikasi 3
Replikasi 4
Rata- rata
Sampel
Replikasi 1
Replikasi 2
Replikasi 3
Replikasi 4
Rata- rata

Luas Area
594195
536715
500357
508559
534956,5
Luas Area
395599
391481
355679
443739
396624,5

Usia 12 bulan
Konsentrasi (mg/g sampel)
75,709
68,807
64,442
65,427
68,596
Usia 7 bulan
Konsentrasi (mg/g sampel)
51,865
51,370
47,072
57,645
51,989

Gambar 2. Kadar kafein pada variasi waktu panen

Analisis Data
Pengujian pertama dilakukan untuk melihat nilai normalitas sampel dengan menggunakan
Saphiro-Wilk. Taraf kepercayaan yang digunakan adalah 95% , sehingga diketahui nilai
probabilitas lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa data terdistribusi normal. Analisis T-

test digunakan taraf kepercayaan 95% sehingga diketahui nilai jika probabilitas lebih besar dari
0,05. Berdasar nilai t-tes bahwa nilai probabilitas adalah 0,03 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat
disimpulkan bahwa rata-rata kadar kafein dari usia 12 bulan dan 7 bulan berbeda secara
signifikan.
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KESIMPULAN
Kadar kafein dari biji kopi robusta (Coffea chanepora var. rosbusta Chevalie) dari
perkebunan Kandangan Madiun yang diuji dengan KCKT adalah berbeda signifikan dimana
diperoleh kadar sebesar 68,596 mg/g pada waktu pemanenan usia 12 bulan dan kadar sebesar
51,989 mg/g usia 7 bulan.
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ABSTRAK
Rhodamine B merupakan pewarna sintetik yang ditujukan untuk tekstil dan berbahaya
bagi kesehatan. Rhodamine B sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan dan buah.
Selain pewarna, residu pestisida masih banyak ditemui pada makanan. Rhodamine B dan residu
pestisida adalah bahan karsinogen yang berdampak jangka panjang bagi tubuh, yaitu mencetus
kanker. Tujuan penelitian ini, menganalisis kandungan Rhodamine B, ponceau 4R dan residu
pestisida klorfirifos dan profenofos pada strawberry dari pasar tradisional di Denpasar, Bali.
Lokasi pengambilan sampel adalah 8 pasar tradisional di Denpasar. Studi dilakukan
pada Oktober – Desember 2013. Identifikasi rhodamine B dan ponceau 4R dilakukan dengan
kromatografi lapis tipis dan residu klorfirifos dan profenofos dianalisis menggunakan
Kromatografi Gas.
Hasil penelitian, sebanyak 8 sampel negatif mengandung rhodamine B dan sebanyak 7
sampel positif mengandung ponceau 4R. Sebanyak 8 sampel positif mengandung residu pestisida.
Tiap sampel mengandung klorfirifos dengan kadar < 0,05 mg/kg dan kadar profenofos < 0,025
mg/kg. Dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat kandungan zat warna rhodamin B, namun
masih terdapat kandungan zat warna ponceau 4R dan residu pestisida pada sampel strawberry
di Denpasar.
Kata Kunci : rhodamine B, ponceau 4R, pestisida, klorfirifos, profenofos.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Keamanan pangan merupakan syarat yang harus dipenuhi pada pangan yang akan
dikonsumsi oleh masyarakat. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan UU
RI Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999, salah satunya adalah mendapatkan pangan dan
informasi terkait pangan yang aman. Salah satu masalah pangan yang masih memerlukan
pemecahan adalah adanya penggunaan bahan tambahan pangan, antara lain zat pewarna dan
pengawet. Pewarna makanan adalah zat sintetik yang sering digunakan untuk mempercantik
warna makanan.
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Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang digunakan untuk mewarnai tekstil,
namun sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan. Rhodamin B memiliki sifat yaitu
berupa serbuk Kristal berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, mudah larut serta
memberikan warna merah terang berfluorescen. Rhodamin B diduga berdampak jangka panjang
terhadap kesehatan, antara lain mencetus iritasi saluran napas, kulit, mata, saluran cerna,
gangguan hati serta kanker dan tumor. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) No.239/Menkes/Per/V/1985 menetapkan rhodamin B sebagai salah satu
zat pewarna yang berbahaya. Menurut Permenkes RI No 722/Menkes/Per/XI/1998 tentang bahan
tambahan makanan (BTP), zat warna yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan pada produk
pangan antara lain rhodamin B, Zat saffron dan zat amaranth. Peraturan ini dipertegas dengan
Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 2004, rhodamin B merupakan zat warna tambahan yang
dilarang penggunaannya dalam produk pangan.
Strawberry merupakan salah satu buah yang sering dinikmati oleh wisatawan di Bali.
Perkebunan strawberry di Bali terletak di Bedugul, Tabanan. Penggunaan pestisida dalam proses
produksi dapat menyebabkan residu pestisida dalam tanah, air dan tanaman, yang selanjutnya
dapat berbahaya terhadap kesehatan. Insektisida yang umum digunakan oleh petani adalah
monokrotofos, klorpirifos, profenofos dan klorfluazuron. Selain marak diisukan tercemar
pestisida, strawberry diisukan pula mengandung zat warna tambahan selama proses distribusi
hingga pemasaran ke kota. Oleh sebab itu, dirancang suatu penelitian untuk menganalisis ada
atau tidaknya zat warna makanan dan residu pestisida pada buah strawberry yang dijual di pasar
tradisional di kota Denpasar, Bali.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, antara
lain : ada atau tidaknya kandungan zat warna rhodamin B dan Ponceau 4R pada strawberry di
kota Denpasar dan menganalisis ada atau tidaknya residu pestisida klorfirifos dan profenofos
pada strawberry di pasar tradisional di kota Denpasar, Bali.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada atau tidaknya kandungan zat
warna rhodamin B dan Ponceau 4R pada strawberry di kota Denpasar dan menganalisis ada atau
tidaknya residu pestisida klorfirifos dan profenofos pada strawberry di pasar tradisional di kota
Denpasar, Bali.
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METODE PENELITIAN
Rancangan dan Metode Penelitian
Rancangan penelitian ini merupakan studi deskriptif dan analitik untuk menganalisis
kandungan zat warna rhodamin B dan ponceau 4R serta kandungan pestisida klorfirifos dan
profenofos. Adapun lokasi pengambilan sampel dilakukan pada strawberry yang dijual di 8
(delapan) pasar tradisional di kota Denpasar, Bali. Dari 8 lokasi pengambilan sampel, diambil
masing-masing sebanyak 1 kotak strawberry (isi 1 kotak 6-8 buah strawberry).
Waktu penelitian dilakukan antara periode Oktoer – Desember 2013. Pengambilan
sampel dilakukan secara random sampling. Masing-masing sampel diberi kode A – H. Sampel
dianalisis di Laboratorium Analitik Universitas Udayana.
Pemeriksaan kualitatif sampel rhodamin B dan ponceau 4R dilakukan dengan metode
spektrofotometri dan KLT berdasarkan prosedur dari Ditjen POM, sedangkan pemeriksaan
kuantitatif rhodamine B dilakukan menggunakan spektrofotometer. Pemeriksaan residu pestisida
pada buah strawberry menggunakan alat kromatografi gas. Tingkat residu pestisida ditetapkan
berdasarkan batas maksimum residu menurut Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri
Kesehatan pada tahun 1996. Tahapan analisis residu pestisida mengikuti prosedur standard an
mengacu pada metode baku Komisi Pestisida (1997).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian terhadap 8 sampel, didapatkan hasil sebagai berikut : berdasarkan
hasil analisis kualitatif didapatkan 8 sampel negatif mengandung rhodamine B. sebanyak 7
sampel positif mengandung Ponceau 4R. Sebanyak 1 sampel negatif mengandung Ponceau 4R.
Dari hasil analisis kualitatif, seluruh sampel negatif mengandung rhodamin B, sehingga tidak
dilakukan analisis kuantitatif. Adapun untuk rincian hasil analisis zat warna sintetik dan residu
pestisida dalam buah strawberry, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis kualitatif kandungan zat warna Rhodamin B dan Ponceau 4R pada
strawberry di pasar tradisional kota Denpasar
No
1
2
3

Sampel
Sampel A
Sampel B
Sampel C
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Analisis Kualitatif Zat Warna
Rhodamin B
Ponceau 4R
Negatif
Positif
Negatif
Positif
Negatif
Positif
200

4
5
6
7
8

Sampel D
Sampel E
Sampel F
Sampel G
Sampel H

Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif

Positif
Positif
Negatif
Positif
Positif

Untuk analisis kandungan residu pestisida, dari hasil uji didapatkan hasil residu pestisida,
seperti yang ditunjukkan Tabel 2.
Tabel 2. Hasil analisis kuantitatif kandungan residu pestisida klorfirifos dan profenofos pada
strawberry di pasar tradisional kota Denpasar
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Sampel
Sampel A
Sampel B
Sampel C
Sampel D
Sampel E
Sampel F
Sampel G
Sampel H

Analisis Residu Pestisida (mg/kg)
Klorfirifos
Profenofos
0,015
0,011
0,020
0,014
0,016
0,016
0,026
0,019
0,031
0,020
0,011
0,010
0,033
0,012
0,027
0,010

Keterangan :
Maximum residual for klorfirifos 0,05 mg/kg
Maximum residual for profenofos 0,025 mg/kg

Pembahasan
Pada penelitian ini didapatkan bahwa produk strawberry yang dijual di 8 pasar tradisional
kota Denpasar, Bali negatif mengandung rhodamine B, namun masih menggunakan ponceau 4R
sebagai zat warna tambahan. Dari hasil analisis kuantitatif, produk strawberry yang dijual positif
mengandung residu pestisida, baik klorfirifos maupun profenofos. Kadar residu pestisida
klorfirifos masing-masing sampel uji masih di bawah kadar maksimum residu, yaitu 0,05 mg/kg
dan kadar residu pestisida profenofos masing-masing sampel uji masih di bawah kadar
maksimum residu, yaitu 0,025 mg/kg.

KESIMPULAN
Dari 8 sampel strawberry yang dijual di pasar tradisional kota Denpasar, Bali yang diteliti,
sebanyak 8 sampel tidak mengandung rhodamine B, namun sebanyak 7 sampel masih
menggunakan zat warna Ponceau 4R. Dari 8 sampel strawberry, didapatkan sebanyak 8 sampel
mengandung residu pestisida klorfirifos dan profenofos dengan masing-masing kadar sampel uji
masih di bawah kadar residu maksimal sesuai persyaratan.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dan mengetahui konsentrasi
hormon asam absisat (ABA) terhadap karakter fisiologi dan biokimia umbi kimpul selama
penyimpanan. Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4
perlakuan yaitu tanpa perendaman, perendaman aquades, ABA 10 ppm, dan 20 ppm masingmasing dengan 3 ulangan. Umbi kimpul disimpan selama 45 hari. Pengamatan dilakukan di
awal dan akhir penyimpanan. Parameter fisiologi dan biokimia meliputi pertunasan, susut berat,
laju respirasi, kadar air, kandungan total fenol, dan gula reduksi. Data dianalisis dengan
analisis varian (ANOVA) dan uji lanjut DMRT dengan taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlakuan ABA dapat menghambat peningkatan laju respirasi dan peningkatan
kandungan gula reduksi, tetapi tidak mempengaruhi penyusutan berat umbi dan penurunan
kadar air umbi selama penyimpanan. Perlakuan ABA 20 ppm secara signifikan menghambat
peningkatan kandungan fenol total dan dapat menurunkan prosentase pertunasan sebesar 53%.
Kata kunci: Xanthosoma sagittifolium, asam absisat, penyimpanan, pertunasan

PENDAHULUAN
Pertambahan penduduk Indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup
tinggi, sehingga pada tahun 1995 jumlah penduduk menjadi 194.754.808 jiwa. Pada tahun 2000
berjumlah 206.264.595 jiwa dan pada tahun 2010 naik menjadi 237.641.326 jiwa (Badan Pusat
Statistik Republik Indonesia. 2012). Hal ini menyebabkan juga peningkatan kebutuhan bahan
pangan. Peningkatan kebutuhan ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi tanaman
pangan. Selain karena produksi padi yang rendah, ketergantungan penduduk Indonesia terhadap
padi menyebabkan terhambatnya swasembada pangan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan
usaha diversifikasi bahan pangan non padi-padian.
Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat yang murah, sehingga mempunyai peran
cukup penting dalam ketahanan pangan. Kelompok umbi-umbian yang berpotensi digunakan
sebagai bahan pangan salah satunya adalah Kimpul (Xanthosoma sagittifolium). Kimpul
mempunyai kandungan karbohidrat yang lebih tinggi yaitu 34,2 g / 100 g dalam umbi mentah
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(Marinih, 2005), dibandingkan sukun (Artocarpus sp.) yaitu 28,2 g / 100 g, dan hampir
sebanding dengan ubi kayu yaitu 34,7 g / 100 g (Bantacut, 2010). Hambatan yang dihadapi
dalam pemanfaatan kimpul sebagai bahan pangan yaitu masa simpan yang singkat karena umbi
kimpul mudah bertunas.
Menurut Salisbury dan Ross (1995), asam absisat adalah seskuiterpenoid dan merupakan
inhibitor giberelin. Keterlibatan asam absisat dalam sintesis protein dan enzim lain dapat
membantu menjelaskan efek jangka panjangnya pada pertumbuhan dan perkembangan, termasuk
peranannya dalam dormansi biji dan penghambatan aktivitas hidrolase yang didorong oleh
giberelin pada biji. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu penelitian tentang aplikasi asam
absisat sebagai inhibitor pertunasan umbi kimpul selama penyimpanan sehingga dapat
meningkatkan nilai jual umbi kimpul.

METODE PENELITIAN
Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi umbi kimpul putih sebanyak 7,5 kg
diperoleh dari daerah Gunung Kidul, asam absisat, glukosa anhidrat, aquades, reagen Nelson,
reagen Arsenomolibdat, asam galat, aquades, reagen Folin ciocalteu, metanol, dan larutan
Na2CO3. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), terdiri atas empat
perlakuan yaitu tanpa perendaman, perendaman aquades, perendaman asam absisat 10 ppm, dan
perendaman asam absisat 20 ppm, masing-masing perlakuan dengan 3 ulangan.
Pelaksanaan Penelitian
Umbi kimpul dibersihkan dan dicuci menggunakan air untuk menghilangkan tanah serta
kotoran yang menempel. Umbi kimpul sebanyak 0,5 kg masing-masing tanpa perendaman, dan
direndam aquades, larutan asam absisat 10 ppm, larutan asam absisat 20 ppm selama 12 jam (Hu

et al., 2010). Kemudian umbi dikeringanginkan, setelah kering umbi disimpan selama 45 hari
pada suhu kamar.
Teknik Pengambilan Data pada Pasca Panen dan Hari Ke-45
Dicatat jumlah umbi yang bertunas setiap harinya kemudian dihitung persentasenya
dengan rumus:
x 100%
Laju respirasi umbi diukur menggunakan alat Plant Assimilation Analizer (PAA).
Analisis kadar air umbi menurut Sudarmadji dkk. (1976), yaitu sampel yang telah dihaluskan
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ditimbang sebanyak 1-2 g yang dialasi dengan alumunium foil yang sudah diketahui beratnya.
Kemudian bahan sampel dikeringkan dalam oven bersuhu 100o-105o C selama 3-5 jam.
Didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Dipanaskan dalam oven lalu didinginkan dan
ditimbang. Perlakuan ini diulangi terus sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan < 2
mg). Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan.
Pembuatan tepung (cara kering) menurut Richana dan Sunarti (2004), dengan mengupas
kulit umbi kimpul dan diiris dengan tebal (1-2 mm), dilakukan pengeringan lalu dihaluskan.
Analisis Total Fenol dengan metode Folin-Ciocalteu dan analisis kandungan gula reduksi
dengan metode Spektrofotometri Nelson-Somogyi.
Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varian (ANOVA) satu arah dengan taraf 5
% untuk melihat pengaruh perlakuan, dan jika ada beda nyata dilanjutkan dengan uji DMRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertunasan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui persentase pertunasan umbi kimpul tanpa
perendaman yaitu 80,56 % (Tabel 1). Persentase pertunasan turun sebesar 53,33 %. Pemberian
asam absisat dengan konsentrasi 10 ppm ternyata belum dapat menghambat pertunasan.
Pemberian asam absisat dengan konsentrasi yang lebih tinggi (20 ppm) dapat menghambat
pembentukan tunas sampai hari ke-30 penyimpanan (Gambar 1).
Tabel 1. Persentase Pertunasan Umbi Kimpul setelah Penyimpanan 45 Hari
Perlakuan
Tanpa Perendaman
Perendaman Aquades
Perendaman Asam absisat 10 ppm
Perendaman Asam absisat 20 ppm
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Gambar 1. Grafik Pertunasan Umbi Kimpul selama Penyimpanan

Menurut Moore (1998), mekanisme penghambatan asam absisat diduga terlibat dalam
penghambatan RNA dan sintesis protein sehingga akan berpengaruh terhadap aktivitas enzim.
Menurut Rossouw (2008), penghambatan sintesis DNA dan RNA akan menahan sel pada fase
G1 dalam siklus sel sampai rasio GA dibanding ABA lebih tinggi giberelin untuk menginduksi
pembelahan sel dan pertunasan.
Kegagalan asam absisat eksogen untuk mempengaruhi dormansi umbi atau menghambat
pertumbuhan tunas secara signifikan mungkin mencerminkan metabolisme asam absisat yang
cepat pada jaringan umbi (Suttle et al., 2012). Menurut Rossouw (2008), penghambatan tumbuh
melalui aplikasi asam absisat eksogen sangat tergantung pada konsentrasi asam absisat serta
rasio asam absisat dan giberelin endogen.
2. Susut Berat
Penyimpanan umbi dapat menyebabkan penurunan berat dan kualitas. Penyimpanan yang
baik harus menjaga umbi-umbian dari kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan seperti
kelembaban tinggi, pembusukan oleh patogen, serangan oleh serangga dan hewan, serta
tumbuhnya tunas (Osunde dan Orhevba, 2011).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui umbi kimpul mengalami penyusutan berat selama
penyimpanan. Namun demikian, susut berat pada umbi tanpa perendaman dan perlakuan dengan
pemberian asam absisat 10 dan 20 ppm tidak berbeda nyata (Tabel 2).

ISBN: 978-602-18580-2-8

207

Tabel 2. Susut Berat Basah Umbi Kimpul setelah Penyimpanan 45 Hari
Perlakuan
Tanpa Perendaman
Perendaman Aquades
Perendaman Asam absisat 10 ppm
Perendaman Asam absisat 20 ppm
Keterangan :

Berat Basah
(g)
391,67
375
425
366,67

Berat Kering
(g)
176,25
159,38
177,08
152,50

Susut Berat Basah
(g)
a
41,67 ± 28,87
41,67a ± 28,87
33,33a ± 14,43
33,33a ± 14,43

Huruf yang berbeda di belakang angka dalam kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada uji
DMRT 5%

Terjadinya penurunan berat setelah penyimpanan disebabkan karena adanya pembusukan,
respirasi, dan pertunasan (Goldsworthy dan Fisher, 1992). Menurut Pratiwi (2008), selain
respirasi kehilangan berat selama penyimpanan juga disebabkan karena proses transpirasi.
Perlakuan asam absisat tidak berpengaruh terhadap penyusutan berat umbi kimpul selama
penyimpanan disebabkan karena kurang efektifnya konsentrasi asam absisat 10 ppm dalam
menghambat pertunasan umbi. Menurut Suttle et al. (2012), tidak efektifnya asam absisat dalam
menghambat pertunasan ini mungkin mencerminkan metabolisme asam absisat yang cepat pada
jaringan umbi, sedangkan menurut Rossouw (2008), penghambatan asam absisat sangat
tergantung pada konsentrasi serta rasio asam absisat dan giberelin endogen. Penurunan bobot
umbi setelah tumbuh tunas juga dialami oleh penelitian Jufri (2011), yaitu penurunan bobot
kentang setelah tumbuh tunas menjadi lebih besar karena proses respirasi dan evapotranspirasi
akan menjadi lebih tinggi.
3. Laju Respirasi
Berdasarkan hasil penelitian laju respirasi umbi tanpa perendaman cenderung meningkat
secara signifikan (Tabel 3). Pemberian asam absisat 10 dan 20 ppm dapat menghambat
peningkatan laju respirasi. Hal ini ditunjukkan laju respirasi yang tidak berbeda nyata antara
pasca panen dengan setelah penyimpanan dengan pemberian asam absisat.
Tabel 3. Perubahan Laju Respirasi Umbi Kimpul setelah Penyimpanan 45 Hari
Perlakuan
Pasca Panen
Tanpa Perendaman
Perendaman Aquades
Perendaman Asam absisat 10 ppm
Perendaman Asam absisat 20 ppm
Keterangan :

Laju Respirasi
(ppm CO2/2L/menit)
18a ± 0,00
30b ± 0,00
20a ± 3,46
20a ± 6,93
17,4a ± 1,04

Huruf yang berbeda di belakang angka dalam kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada uji
DMRT 5%
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Perlakuan asam absisat sebagai inhibitor perkecambahan dapat menghambat laju respirasi
umbi. Hal ini disebabkan karena laju respirasi berbanding lurus dengan pertunasan. Menurut
Kiswanto (2005), umbi setelah dipanen masih melakukan proses metabolisme dan proses
kehidupan lainnya. Proses metabolisme yang penting adalah respirasi dan transpirasi.
4. Kadar Air
Berdasarkan hasil penelitian diketahui kadar air umbi kimpul mengalami penurunan
setelah penyimpanan (Tabel 4). Namun demikian, pemberian asam absisat dengan konsentrasi 10
dan 20 ppm tidak menghambat penurunan kadar air. Hal ini ditunjukkan penurunan kadar air
yang tidak berbeda nyata antara umbi tanpa perendaman dengan perlakuan.
Menurut Sukmawati (1987), penurunan kadar air selama penyimpanan dapat disebabkan
karena proses transpirasi, dan air tersebut dalam umbi cenderung bergerak ke daerah yang
kelembaban udaranya lebih kecil (Asgar dkk. 2010)
Tabel 4. Perubahan Kadar Air Umbi Kimpul setelah Penyimpanan 45 Hari
Perlakuan
% Kadar Air
Pasca Panen
71,67b ± 24,82
Tanpa Perendaman
55,00a ± 21,00
Perendaman Aquades
57,50a ± 9,38
Perendaman Asam absisat 10 ppm
58,33a ± 24,54
Perendaman Asam absisat 20 ppm
58,41a ± 22,37
Keterangan :

Huruf yang berbeda di belakang angka dalam kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada uji
DMRT 5%

Perlakuan asam absisat 10 ppm yang diberikan belum menghambat penurunan kadar air
umbi kimpul selama penyimpanan disebabkan karena kurang efektifnya konsentrasi asam absisat
dalam menghambat pertunasan umbi. Menurut Marpaung (1994), perlakuan zat yang menekan
pertunasan lebih dini dan menekan aktivitas sel, mengakibatkan penurunan kadar air lebih kecil.
Menurut Suttle et al. (2012), tidak efektifnya asam absisat dalam menghambat pertunasan ini
mungkin mencerminkan metabolisme asam absisat yang cepat pada jaringan umbi, sedangkan
menurut Rossouw (2008), penghambatan asam absisat sangat tergantung pada konsentrasi serta
rasio asam absisat dan giberelin endogen.
5. Kandungan Total Fenol
Berdasarkan hasil penelitian, kandungan total fenol setelah penyimpanan mengalami
kenaikan secara signifikan dibanding sebelum penyimpanan (Tabel 5).

ISBN: 978-602-18580-2-8

209

Tabel 5. Kandungan Total Fenol Umbi Kimpul setelah Penyimpanan 45 Hari
Perlakuan
Pasca Panen
Tanpa Perendaman
Perendaman Aquades
Perendaman Asam absisat 10 ppm
Perendaman Asam absisat 20 ppm
Keterangan :

Kadar Total Fenol
(mg / 100 gram tepung kimpul)
0,89a ± 0,13
1,90bc ± 0,14
2,67d ± 0,41
2,33cd ± 0,30
1,67b ± 0,41

Huruf yang berbeda di belakang angka dalam kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada uji
DMRT 5%

Peningkatan kandungan fenol ini disebabkan oleh konsentrasi antosianin dan flavonol
yang meningkat selama penyimpanan, sehingga dengan meningkatnya jumlah senyawa-senyawa
fenol tersebut dapat menyebabkan kenaikan kadar total fenol (Marliyana dkk., 2006).
Perlakuan asam absisat 10 ppm menyebabkan kenaikan kandungan fenol total dapat
disebabkan karena konsentrasi asam absisat tersebut belum dapat menghambat pertunasan umbi.
Menurut Ningsih (2007), pada saat germinasi selama 12 jam pertama, aktivitas lebih ke arah
pertumbuhan, sedangkan pada germinasi antara 12 jam sampai 48 jam, aktivitas akan lebih ke
arah produksi fenolik. Hal ini dapat terjadi karena biosintesis senyawa fenolik berada pada jalur
yang sama dengan biosintesis hormon pengatur tumbuhan yaitu auksin.
6. Kandungan Gula Reduksi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar gula reduksi pada umbi tanpa perendaman
meningkat secara signifikan setelah penyimpanan sedang pada perlakuan asam absisat tidak
mengalami peningkatan secara signifikan (Tabel 6). Hasil tersebut menunjukkan bahwa
pemberian asam absisat dengan konsentrasi 10 dan 20 ppm dapat menghambat peningkatan
kadar gula reduksi. Penelitian yang dilakukan Zhang et al. (2002), menyimpulkan total gula
umumnya akan meningkat pada awal penyimpanan, setelah itu akan stabil.
Tabel 6. Kandungan Kadar Gula Reduksi Umbi Kimpul setelah Penyimpanan 45 Hari
Perlakuan
Pasca Panen
Tanpa Perendaman
Perendaman Aquades
Perendaman Asam Absisat 10 ppm
Perendaman Asam Absisat 20 ppm
Keterangan :

Kadar Gula Reduksi
(mg / 100 gram tepung kimpul)
1531,68a ± 94,96
3611,31b ± 837,51
3835,62b ± 955,19
2432,11a ± 615, 60
1811,26a ± 27,64

Huruf yang berbeda di belakang angka dalam kolom yang sama menunjukkan beda nyata pada uji
DMRT 5%
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Penyimpanan pada suhu ruang akan meningkatkan proses respirasi dan juga akan
mempengaruhi pembentukan gula sederhana. Perubahan kandungan gula reduksi tersebut
disebabkan oleh pemecahan karbohidrat menjadi gula. Gula tersebut dapat digunakan untuk
proses respirasi dan sebagian yang tidak digunakan akan terakumulasi dalam umbi dan
menyebabkan kenaikan gula reduksi umbi, sehingga proses respirasi menyebabkan penurunan
kandungan air dan peningkatan kandungan gula reduksi (Sukmawati, 1987).

KESIMPULAN
Perlakuan ABA dapat menghambat peningkatan laju respirasi dan peningkatan
kandungan gula reduksi, tetapi tidak mempengaruhi penyusutan berat umbi dan penurunan
kadar air umbi selama penyimpanan. Perlakuan ABA 20 ppm secara signifikan menghambat
peningkatan kandungan fenol total dan dapat menurunkan prosentase pertunasan sebesar 53%.
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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui kualitas susu sapi dan prevalensi mastitis
di peternakan Cangkringan Yogyakarta. Sebanyak 40 sampel susu diambil dari peternak untuk
diperiksa kualitas susu dengan menguji keadaan dan susunan susu, isolasi bakteri, total plate
count dan uji mastitis dengan IPB mastitis test. Hasil menunjukkan bahwa 9 sampel
dikatagorikan lebih dari cukup, 22 sampel masuk katagori cukup dan 9 sampel lainnya termasuk
pada katagori kurang dari cukup. Dari sampel terisolasi E.coli 3 sampel sedangkan bakteri
Staphylococcus sp dapat diisolasi dari semua sampel susu. Uji mastitis memberi gambaran
prevalensi mastitis subklinis cukup tinggi yaitu 57,5 % yang didukung juga dengan pengujian
total plate count yang menyatakan jumlah bakteri per ml, yaitu hanya 23 sampel yang jumlah
koloni bakterinya kurang dari 1 juta per milliliter. Kualitas dan tingkat higienitas masih perlu
diperbaiki dan prevalensi mastitis sub klinis juga cukup tinggi. Hasil ini akan sangat berguna
untuk mendorong pemerintah lebih memberi perhatian pada peternak sapi perah di
Cangkringan.
Kata kunci : mastitis subklinis, kualitas susu, E.coli, Staphylococcus
PENDAHULUAN
Susu adalah cairan yang berasal dari ambing ternak perah sehat dan bersih, yang
diperoleh dengan cara pemerahan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, yang kandungan
alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun
kecuali proses pendinginan. Penyakit radang jaringan ambing atau mastitis umum terjadi pada
peternakan sapi perah di seluruh dunia ( Schroeder, 2012). Mastitis sangat menimbul merugikan
secara ekonomis karena mengakibatkan penurunan produksi susu yang mencapai 70% dari
seluruh kerugian akibat radang ambing tersebut. Adanya residu antibiotika pada susu, biaya
pengobatan dan tenaga kerja, pengafkiran, meningkatnya biaya penggantian sapi perah, susu
terbuang, dan kematian pada sapi serta penurunan kualitas susu adalah akibat lain yang
ditimbulkan oleh penyakit mastitis (Kirk et al. 1994; Hurley dan Morin 2000). Tingkat
keparahan dan intensitas mastitis sangat dipengaruhi oleh organisme penyebabnya ( Schroeder,
2012). Berbagai macam mikroorganisme dapat menyebabkan mastitis.
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penyebab mastitis subklinis yang sering terisolasi adalah Staphylococcus aureus. Dengan terapi
antibiotika, S. aureus dapat dimusnahkan dari permukaan kulit ambing, namun akan tetap
tumbuh pada jaringan ikat yang lebih dalam dan ini menyebabkan S. aureus cenderung menjadi
resisten terhadap antibiotika (Hoblet dan Eastridge 1992).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas susu dan prevalensi mastitis pasca
erupsi Merapi di wilayah Cangkringan. Menurut laporan Tim Tanggap Darurat FKH UGM saat
erupsi Merapi sapi perah adalah termasuk korban yang terkena imbas paling parah. Salah satu
dampak yang cukup signifikan adalah gangguan pada ambing yang tentunya akan mengganggu
produksi dan kualitas susu.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan sampel berupa sapi perah milik anggota koperasi Sarono
Makmur Wilayah Cangkringan Yogyakarta. Dengan menggunkana rumus untuk mendeteksi aras
penyakit dengan asumsi prevalensi 20 % yaitu 4 PQ / L 2 dimana P adalah prevalensi P= 0,2 ; Q
= 1- p (0,2) dan galat 10 % maka didapatkan besaran sampel adalah : 64 ekor (Martin et at, 1987).
Setiap ekor diambil sampel susunya sebanyak 500 ml untuk uji kualitas susu dan terhadap
sapinya diuji mastitis dengan metode IPB I. Faktor faktor yang diduga berasosiasi dengan
mastitis diamati dan dijaring dalam kuesioner pendukung.
Pemeriksaan terhadap kualitas susu meliputi pemeriksaan susunan dan keadaan susu.
Pemeriksaan susunan susu dilakukan dengan mengukur berat jenis susu dengan menggunakan
laktodensimeter, pemeriksaan kadar lemak dengan menggunkan butirometer dan menghitung
bahan kering tanpa lemak (total solid not fat) susu dengan menggunakan rumus Fliesman dengan
memasukkan nilai berat jenis susu dan kadar lemak susu. Untuk pengujian keadaan susu dinilai
kebersihan susu, uji alkohol, uji derajat asam, uji reduktase biru metilen dan uji katalase. Hasil
penggabungan nilai keadaan dan susunan dipakai untuk mengkatagorikan kulaitas susu menjadi
kelompok kualitas baik, cukup dan kurang. Selain itu sampel dari sampel susu diuji mikrobiologi
dengan mencoba mengisolasi dari sampel susu yaitu bakteri E coli dan Staphylococcus serta
menghitung jumlah koloni bakteri susu. Secara singkat isolasi bakteri E coli dilakukan dengan
menggunakan media BGLB (Brilliant Green Lactose Broth), satu usa steril dimasukkan dalam
sampel susu selanjutnya ditanam pada media BGLB dan diinkubasikan 37 C selama 12-24 jam.
Selanjutnya sampel yang tumbuh ditanam pada media EMB ((Eosin Metilene Blue) agar dengan
usa di streakkan ke permukaan agar. Setalah diinkubasikan 37 C maka koloni yang tumbuh
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dengan warna metalic pada EMB agar adalah isolat bakteri E. Coli. Selanjutnya dari EMB agar
dilanjutkan ke SMAC agar ( Sorbitol Mc Conkey Agar). E rColi yang tumbuh dan tidak
berwarna dicatat tersendiri sebagai E coli SMAC. Untuk mengisolasi bakteri Staphylococcus,
media yang digunakan adalah MSA (Manitol Salt Agar) dan VJA (Vogel Jhonson Agar). Dari
sampel susu usa yang telah dicelupkan selanjutnya diulasakan ke agar MSA atau VJA, setelah
inkubasi 24 jam koloni yang tumbuh diamati dan selanjutnya diuji katalase dan koagulase. Uji
katalase dilakukan dengan mengambil satu usa koloni yang tumbuh di MSA maupun VJA.
Setelah ditempatkan pada obyek glas dan ditetesi H2O2 maka akan diamati timbulnya
gelembung yang menunjukkan isolat yang Staphylococcus katalase positif. Uji kolagulase juga
dilakukan terhadap isolat yang tumbuh di MSA maupun VGA. Dengan menambahkan plasma
kelinci dan mengamati terjadinya koagulasi. Selain pengujian kualitas susu, uji mastitis dengan
reagen IPB1 dan juga isolasi bakteri dengan menggunakan metode Plate count agar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan pengamatan dan evaluasi dilapangan didapatkan 40 sapi yang terpilih
sebagai sampel semuanya adalah milik anggota koperasi Sarono Makmur di Cangkringan. Dari
40 sampel sapi yang diambil sebagai sampel, masing masing kwartir puting di uji dengan
menggunkan IPB mastitis test dengan menggunakan bantuan alat Paddel. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa dengan uji mastitis terhadap 40 sapi didapatkan data yaitu 17 sampel (42,5
%) menunjukkan raksi negatif terhadap IPB mastitis test sedangkan 21 sampel memberikan
reaksi positif satu, 2 sampel positif 2. Hal ini berarti tingkat positif mastitis berdasarkan IPB test
cukup tinggi 57,5 %. Hal ini menunjukkan informasi bahwa problem mastitis sub klinis cukup
banyak pasca bencana merapi. Mastitis sub klinis adalah menjadi hal yang problem utama dalam
peternakan sapi perah. Meskipun secara klinis penyakit ini masih belum nampak namun jika
tidak ditangani secara benar akan berkembang menjadi mastitis klinis yang tentunya akan sangat
merugikan petenak. Mastitis sub klinis bisa dicegah dengan penanganan yang lebih baik dan
dengan meningkatkan pengetahuan peternak. Namun pada kondisi pasca merapi ini tentunya
perhatian peternak masih lebih memetingkan kesejahteraan diri dulu terutama untuk bisa hidup
layak sehingga kepentingan terhadap ternyaknya menjadi berkurang. Disamping itu kendala
sarana dan prasarana juga sangat mengganggu. fasilitas air bersih yang sangat kurang,
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Tabel 1. Hasil Kualitas Susu
komponen yang diuji

kriteria hasil
pengujian

susu sapi dari
peternak

standar mutu susu

keadaan susu
warna, rasa, bau

kebersihan

uji alkohol
uji reduktase
derajat asam ('SH)
susunan susu
berat jenis (suhu 27,5'C)
kadar lemak
BKTL (Bahan Kering
Tanpa Lemak)

tidak berubah
berubah
bersih sekali
bersih
sedang
kotor
kotor sekali
negatif
positif
<2jam
2-5 jam
> 5 jam
rata- rata ± SD

12,5% (5/40)
87,5% (35/40)
0% (0/0)
17,5% 7/40
37,5% (15/40)
32,5%(13/40)
0,5% (2/40)
2,5% (1/40)
97,5 (39/40)
10% (4/40)
42,5% (17/40)
47,5% (19/40)
7,325± 2,9211

rata- rata ± SD
rata- rata ± SD

1,027 ± 0,0026
3,495 ± 1,7227

1,027
3%

rata- rata ± SD

8,433 ± 0,9909

7,8%

tidak ada perubahan

tidak ada kotoran
atau benda asing
negatif
2-5 jam
6- 7,5

Dari data 40 sampel susu yang diperiksa susunan dan keadaan susunya dengan menguji
keadaan yaitu warna bau rasa, kebersihan uji alkohol serta uji reduktase methylenblue serta
derajat asam serta pemeriksaan susunan susu dengan menguji berat jenis susu dengan
lactodensimeter, uji kadar lemak dengan menggunakan butirometer gerber serta menghitung
berat kering tanpa lemak susu dengan metode fliesmena maka kemudian susu akan dikatagorikan
menjadi susu katagori baik, lebih dari cukup, cukup, kurang dari cukup dan jelek berdasarkan
standar. Hasilnya memperlihatkan bahwa kualitas susu terlihat tidak ada yang masuk katagori
baik, masing masing 9 sampel berada pada katagori lebih dari cukup dan kurang cukup,
sementara 22 sampel masuk pada katagori cukup. Hal ini juga dapat dipahami bahwa kondisi
pasca gempa menyebabkan peternak tidak dapat berbuat banyak dalam memelihara ternaknya
sehingga kualitas susu yang dihasilkan masih harus diperbaiki.
Hasil pemeriksaan terhadap bakteri yang terisolasi yaitu E coli dan Staphylococcus
menunjukkan bahwa 3 dari 40 sampel dapat terisolasi bakteri E.coli sementara dari 40 sampel
tersebut semua dapat terisolasi bakteri Staphylococcus. Hal ini juga semakin menunjukkan
bahwa ada masalah yang cukup serius terhadap kualitas susu di Wilayah Cangkringan Pasca
erupsi merapi. Data penelitian jumlah koloni bakteri yang dihitung juga semakin menguatkan
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kondisi ini yaitu hanya 23 sampel saja yang memiliki jumlah koloni bakteri kurang dari satu juta
coloni. Susu merupakan media pertumbuhan yang sangat baik bagi bakteri dan dapat menjadi
sarana potensial bagi penyebaran bakteri patogen yang mudah mencemari kapan dan dimana saja
sepanjang penanganan susu tidak memperhatikan kebersihan. Pencemaran pada susu sudah
terjadi sejak proses pemerahan dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti kulit sapi, ambing,
ember, tanah, debu, manusia, peralatan, dan udara. Secara alami ambing mempunyai alat
pertahanan terhadap penetrasi kuman penyakit. Alat ini yaitu otot spinkter yang berfungsi
menutup saluran dan terdapat pada ujung lubang puting. Tetapi, otot spinkter tidak dapat
menahan 100% masuknya kuman karena otot telah lemah, terdapat susu di ujung puting, ada
luka, dan sebagainya. Ambing sehat, spinkter dan saluran puting tidak rusak, udara nyaman, dan
jumlah bakteri yang masuk sedikit tidak menyebabkan penyakit mastitis.

Bila salah satu

komponen tersebut berubah maka terjadi penyakit mastitis. Makin banyak perubahan makin
tinggi tingkat penyakit mastitis yang terjadi atau makin parah. Beberapa orang menyatakan
bahwa bakteri mastitis masuk ke dalam ambing di antara waktu pemerahan. Lalu, di dalam
ambing bakteri tumbuh cepat karena lingkungan yang sesuai. Salah satu penyebab mastitis
subklinis yang sering terisolasi adalah Staphylococci serta Streptococci. Kerugian akibat mastitis
subklinis lebih besar daripada mastitis klinis. Uji fermentasi mannitol dengan penanaman pada
MSA merupakan prosedur utama yang biasa digunakan setelah uji koagulasi dalam identifikasi S.

aureus, apabila bakteri stafilokokus dapat menghasilkan enzim koagulase atau bersifat koagulase
positif dan dapat memfermentasi mannitol pada MSA maka bakteri Stafilokokus tersebut adalah

S. aureus (Handayani dan Purwanti, 2010), Menurut Nickerson (2002), apabila jumlah kuman
susu lebih dari 200.000 colony forming unit (CFU) per ml menunjukkan kondisi ambing
abnormal dan apabila melebihi standar tersebut dapat dinyatakan sapi menderita mastitis.
Standar yang berlaku di Indonesia (SNI) yaitu harus kurang dari 1x106 CFU/ml.

KESIMPULAN
Kualitas susu pasca vaksinasi dari 40 sampel milik warga koperasi Sarono Makmur
adalah 22,5 % bernilai lebih dari cukup, 55% cukup dan 22,5 % kurang dari cukup. Prevalensi
mastitis sub klinis berdasarkan uji IPB test adalah 57,5 % serta dapat terisolasi bakteri E.coli dari
3 sampel dan Staphylococcus dari seluruh sampel.
Perlu segera dilakukan penyuluhan dan perbaikan seperlunya untuk meningkatkan
kualitas susu warga Cangkringan. Pemerintah yang mengurusi bidang peternakan khususnya dan
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pemerintah daerah umumnya perlu segera memperbaiki fasilitas pendukung seperti penyediaan
air bersih dan mudahnya akses pakan agar perbaikan segera bisnajemen penanganan sapi perah
segera bisa dilaksanakan.
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ABSTRAK
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga
mengatur penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP). Untuk tujuan keamanan pangan
diatur pada Pasal 74 , larangan penggunaan bahan berbahaya sebagai BTP diatur pada
Pasal 75 dan sanksi pelanggarannya diatur pada Pasal 76. Ketentuan pelaksanaannya
diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012. Ketentuan dalam
peraturannya menyangkut jenis, besaran, denda, tata cara dan mekanisme pengenaan
sanksi administratif untuk pelanggarannya. Telusur pustaka menunjukkan masih banyak
ditemukan pangan termasuk jajanan anak-anak yang mengandung bahan berbahaya
tersebut. Jenis senyawa yang banyak ditemukan adalah boraks, formalin dan rhodamin B.
Dalam upaya meningkatkan keamanan pangan dan melindungi konsumen terutama anakanak, sudah saatnya semua orang peduli terhadap masalah ini. Investigasi dan penelitian
adanya bahan berbahaya dalam pangan harus ditingkatkan. Hasilnya disosialisasikan
pada siswa sekolah, pedagang, pelaku usaha dan masyarakat luas, melalui media cetak
dan elektronik. Penarikan produk berbahaya dari pasaran dan sanksi terhadap
pelanggaran harus diterapkan dengan lebih intensif. Penemuan BTP baru pengganti
formalin dan boraks yang setara dengan chitosan juga harus dilakukan secara intensif.
Jika program ini dapat dilakukan dengan baik, mungkin semua orang akan tergerak
untuk lebih bertanggungjawab terhadap pangan demi keamanan pangan.
n.
Kata kunci : Bahan tambahan pangan, Bahan berbahaya, Keamanan panga
pangan.
PENDAHULUAN
Menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu
yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan
Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman[1] .
Kandungan gizi pangan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral
dan air. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama dengan jumlah kalori adalah
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4 Kkal/gram. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh, dengan jumlah kalori 4
Kkal/gram. Lemak mengandung jumlah kalori terbesar, yaitu 9 Kkal/gram, fungsinya
adalah untuk perlindungan tubuh. Vitamin, mineral dan air tidak memberikan fungsinya
secara langsung, tetapi keberadaannya dalam pangan menjadi penting karena mampu
memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh[2] .
Selama penyimpanan pangan, komponen kimianya dapat mengalami perubahan
atau mengalami reaksi dengan senyawa kimia lain dalam pangan atau dengan
lingkungannya. Reaksi perubahan pada pangan yang dianggap tidak menguntungkan
antara lain : reaksi oksidasi pada lemak sehingga mengakibatkan ketengikan, reaksi
kecoklatan pada beberapa buah-buahan menyebabkan penampilan yang tidak menarik,
reaksi penggumpalan pada protein yang membuat rusaknya susu secara fisik, dan masih
banyak yang lain[2]. Semua perubahan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi
penurunan kualitas atau mutu pangan. Untuk mengatasi keadaan tersebut dan dalam
upaya mendapatkan kondisi yang baik bagi pangan, ke dalam pangan sering ditambahkan
bahan lain yang disebut Bahan Tambahan Pangan (BTP). Penggunaan bahan tambahan
ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas pangan selama
penyimpanan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012,
keberadaan bahan tambahan dalam pangan memang diijinkan untuk jenis dan batas
tertentu, tetapi sayangnya masih saja ditemukan pangan yang mengandung bahan-bahan
berbahaya yang dilarang oleh Pemerintah.
Dalam upaya peduli terhadap keamanan pangan dan keselamatan konsumen,
sudah saatnya semua orang proaktif menghambat aktivitas para oknum pelaku usaha agar
penggunaan bahan berbahaya dalam pangan dapat ditinggalkan. Penelitian dan publikasi
yang terkait dengan adanya bahan berbahaya dalam pangan harus dilakukan lebih sering
lagi. Penyuluhan di sekolah, lingkungan rumah, kantor dan dimanapun masyarakat
berkumpul harus digalakkan. Tentu saja peran Pemerintah melalui Dinas Kesehatan,
Badan Pengawas Obat dan Makanan serta institusi lain yang terkait harus lebih berperan
dalam melakukan investigasi di lapangan dan sosialisasi pada beberapa produsen pangan.
Sanksi terhadap pelanggaran juga harus ditegakkan. Penelitian yang menghasilkan
temuan BTP baru harus dilakukan lebih banyak. Media

cetak dan elektronik harus

dilibatkan untuk sosialisasinya. Jika semua ini dilakukan secara gotong royong, bukan
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tidak mungkin suatu saat semua orang menjadi lebih peduli terhadap kesehatan dan
keselamatan dirinya sendiri dan orang lain melalui program keamanan pangan.
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Salah satu bagian penting dari UU Pangan adalah Keamanan Pangan. Materi yang
termasuk dalam Bab VII ini memuat semua aktivitas yang bertujuan untuk perlindungan
terhadap pangan. Bagian Ketiga UU tersebut mengatur tentang Bahan Tambahan Pangan
(BTP). Pasal-pasal yang terkait dengan penggunaan BTP diatur sangat ketat agar
pangan dapat dijaga kualitas dan keamanannya. Materi yang dimuat dalam bagian ini
adalah : tujuan penggunaan BTP (Pasal 73) ; pengawasan dan izin peredaran dan
penggunaannya yang diatur oleh Pemerintah (Pasal 74) ; larangan terhadap jenis dan
jumlah BTP yang akan digunakan dan diatur oleh Pemerintah (Pasal 75) dan sanksi
administrasi terhadap pelanggaran penggunaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah
(Pasal 76).
Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan
Tambahan Pangan
Bahan Tambahan Pangan (BTP) menurut PerMenKes No.033 Tahun 2012 adalah
bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk
pangan[3]. PerMenKes ini mengatur sangat ketat untuk semua aktivitas pelaku pangan
yang menggunakan BTP, seperti yang tercantum pada Bab III yaitu : persyaratan untuk
penggunaan BTP yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh disalahgunakan
(Pasal 2) ; BTP yang diizinkan Pemerintah untuk digunakan adalah 27 golongan senyawa
(Pasal 3) dengan batas maksimal tertentu (Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6). Bab IV
PerMenKes 033 Tahun 2012 mengatur tentang larangan penggunaan 19 jenis senyawa
sebagai BTP. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan BTP diatur pada Bab VI
Pasal 15 dan Pasal 16, sedangkan sanksi pelanggarannya diatur pada Pasal 17.
Senyawa yang dilarang digunakan untuk BTP adalah : Asam Borat, asam salisilat,
dietilpirokarbonat, dulsin, formalin, kalium bromat, kalium klorat, kloramfenikol, minyak
nabati yg dibromasi, nitrofuran, dulkamara, kokain, nitrobenzena, sinamilantranilat,
dihidrosafrol, biji tonka, minyak kalamus, minyak tansi, minyak sasafras.
PerMenKes No.033 Tahun 2012 tentang BTP sudah dibuat sedemikian rupa agar
pelaku pangan terutama produsen memperhatikan keamanan pangan dan keselamatan
konsumen. Sayangnya PermenKes ini belum dapat menjangkau produsen di seluruh
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wilayah Indonesia, sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan pangan yang
mengandung bahan berbahaya, yang sudah dilarang digunakan seperti yang di atur dalam
PermenKes No.033 Tahun 2012.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan
Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan
Pangan berbahaya adalah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Menurut
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 ; Bahan
Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun
campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung
atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik,
korosif, dan iritasi[5].
Bagian kesatu dan Pasal 3 mengatur pengawasan terhadap pangan yang
mengandung asam borat, boraks, formalin (larutan formaldehid), paraformaldehid
(serbuk

dan

tablet paraformaldehid), pewarna merah rhodamin B, pewarna merah

amaranth, pewarna kuning metanil (methanil yellow) dan pewarna kuning auramin[5].
Bagian kedua mengatur pembentukan Tim Kerja yang melibatkan Menteri, Kepala Badan
POM, Gubernur dan Bupati (Pasal 4 dan Pasal 6), sedangkan Pasal 7 mengatur
keanggotaan Tim Pengawas Terpadu Pusat dengan Ketua Tim adalah Kepala Badan
POM, Tim Pengawas Terpadu Provinsi dengan Ketua Tim adalah Gubernur dan Tim
Pengawas Terpadu Kabupaten dengan Ketua Tim adalah Bupati. Tim ini bekerja sebagai
pengawas penggunaan sampai peredaran bahan berbahaya seperti tersebut di atas di
dalam pangan.
Pangan Berbahaya yang Beredar di Masyarakat
Hasil investigasi dari beberapa institusi Pemerintah terhadap pangan yang beredar
di masyarakat, menunjukkan fakta bahwa masih banyak ditemukan pangan yang
mengandung bahan berbahaya sampai tahun 2013. Bahan berbahaya yang seharusnya
dilarang digunakan menurut PerMenKes No.033 Tahun 2012, ternyata masih ditemukan
dalam pangan di banyak daerah di Indonesia, seperti Sukoharjo Jawa Tengah, Karawang
Jawa Barat, Malang, Semarang, Jakarta, Bandung dan lain-lain. Hasil temuannya adalah
borat/boraks, formalin, zat warna rhodamin B dan zat warna kuning metanil[4,6]. Boraks
positif ditemukan dalam pangan kerupuk karak, baso dan mie basah di daerah Sukoharjo[4]
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dan di Karawang ketiga bahan berbahaya tersebut ditemukan dalam jajanan anak[6].
Pangan lain yang mengandung bahan berbahaya adalah tahu, ikan basah, ikan asin, yang
mengandung formalin[4,6]. Zat warna berbahaya banyak ditemukan pada makanan yang
berwarna merah berpendar, seperti kerupuk, jajan pasar, gulali[4,6]. Zat warna merah ini
kemudian dapat di identifikasi sebagai rhodamin B. Zat warna kuning ditemukan dalam
kerupuk dan permen[7,8].
Baso yang

mengandung boraks

terasa

lebih kenyal pada saat dikonsumsi

dengan tekstur kulitnya kering dan berwarna keputihan. Kerupuk yang mengandung
boraks jika digoreng akan mengembang dan empuk, teksturnya bagus, renyah dan disertai
rasa getir. Tahu yang mengandung formalin berbentuk bagus, kenyal dan tidak mudah
hancur, awet hingga lebih dari 3 hari dan bahkan lebih dari 15 hari saat disimpan dalam
lemari es. Baunya khas menyengat seperti formalin. Ikan segar dan ikan asin yang diberi
formalin tidak rusak sampai tiga hari pada suhu kamar, insang berwarna merah tua dan
tidak cemerlang, tidak dihinggapi lalat dan memiliki bau menyengat khas formalin[4,6].
Zat pewarna rhodamin B dan kuning metanil sebenarnya digunakan untuk tekstil, tetapi
sering disalahgunakan sebagai pewarna pangan. Penggunaan rhodamin B akan
memberikan warna merang terang dan berpendar, biasanya ditemukan dalam pangan
kerupuk dan gulali[4,7].

PEMBAHASAN
Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 masih banyak
ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, formalin, pewarna
merah rhodamin B dan pewarna kuning metanil. Bahan ini umumnya ditemukan pada
pangan yang dijual di tempat terbuka, seperti di pasar, halaman sekolah, terminal atau
tempat lain. Pangan dijual dengan harga murah sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat. Penelusuran dan investigasi dari pihak Kementerian Kesehatan, penyuluhan
pada para pelaku usaha dan masyarakat serta sanksi administratif terhadap produsen juga
sering dilakukan, tetapi belum ada efek jera yang berarti. Jika keadaan ini tidak segera
dilarang, maka akan semakin banyak konsumen yang akan menjadi korban.
Oleh karena itu kerjasama yang baik antara Kementerian Dalam Negeri melalui
Pimpinan Daerah Pemerintahan dan Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengawas
Obat dan Makanan dianggap strategi yang tepat untuk menghentikan distribusi pangan
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berbahaya ini. Walaupun hasilnya belum terlihat maksimal, paling tidak perhatian
Pemerintah terhadap masalah ini merupakan wujud kepeduliannya terhadap keamanan
pangan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.
Strategi lain yang berupa penemuan BTP alami untuk pangan sebagai pengganti
boraks, formalin dan rhodamin B harus banyak dilakukan. Sepertinya ini menjadi tugas
Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian untuk segera mempublikasikan hasil penelitian
terkait BTP baru. Pada tahun 2006 IPB sudah mempublikasikan BTP alami, yaitu
chitosan sebagai pengganti formalin dan karagena sebagai pengganti boraks[9,10].
Sayangnya kedua bahan baru ini belum digunakan secara luas. Jika pada waktu yang
akan datang banyak ditemukan BTP alami baru, maka pangan yang mengandung BTP
yang berbahaya kemungkinan dapat dihambat bahkan dihentikan peredarannya di
Indonesia.

PENUTUP
BTP merupakan bahan kimia yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan dengan
tujuan mempertahankan dan memperbaiki kualitas pangan selama penyimpanan. Saat ini
kebutuhan terhadap BTP alami yang lebih aman untuk pangan dan kosumennya sudah
sangat mendesak diperlukan. Publikasi yang intensif terkait BTP baru sebagai pengganti
boraks, formalin dan rhodamin B diharapkan dapat menghambat distribusi pangan yang
mengandung bahan berbahaya di Indonesia pada masa datang.
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APLIKASI ANTOSIANIN BUAH DUWET (Syzygium cumini) YANG
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PADA JELY DAN MINUMAN KARBONASI
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ABSTRAK
The use of jambolan fruit anthocyanins as functional food colorant has been studied.
Anthocyanins from jambolan fruit that is being copigmented with rosemary polyphenol extract
were applied in the jelly and carbonated drink, and evaluated their stability during storage.
Anthocyanins were extracted from skin of jambolan fruit with ethanol (96%), purified by using
Amberlite XAD-7 resin, and dried by spray drier to obtain colorant powders. Colorant powders
were applied in the products with addition of rosemary polyphenol extract as the copigment. The
products were evaluated for their pH value, anthocyanin content, antioxidant activity, and
sensory (hedonic). To determine the stability and half-life period of anthocyanins in the products,
samples were stored under different storage temperatures (5 and 27oC).
Keywords
Keywords: Syzygium cumini, Anthocyanin, Copigmentation, Colorant, Jelly, Carbonated drink
PENDAHULUAN
Pewarna pangan merupakan bahan tambahan pangan yang banyak digunakan oleh
industri pangan untuk mewarnai produk pangan yang dihasilkan seperti pada produk minuman,

confectionary, dessert, snack serta produk pangan lainnya. Pewarna ditambahkan pada produk
pangan untuk memberi warna agar terlihat lebih menarik. Pewarna yang digunakan pada produk
pangan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan sumbernya yaitu pewarna sintetik,
pewarna identik alami, dan pewarna alami.1) Dewasa ini penggunaan pewarna alami untuk
pangan semakin meningkat menggantikan pemakaian pewarna sintetik karena pewarna alami
lebih bersifat aman untuk dikonsumsi dan beberapa pewarna alami dapat memberikan manfaat
menguntungkan untuk kesehatan.
Salah satu jenis pewarna alami yang belum banyak dikembangkan di Indonesia dan
memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pewarna antosianin. Sumber utama antosianin
banyak dijumpai terutama pada tanaman, salah satunya dapat dijumpai pada buah duwet
(Syzygium cumini). Kandungan antosianin pada buah duwet matang rata-rata sebesar 161 mg/100
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g buah segar (bb). Antosianin pada buah duwet banyak terakumulasi pada bagian kulit rata-rata
sebesar 731 mg/100 g kulit buah (bb), dengan komposisi antosianin terdiri dari delfinidin-3,5diglukosida (41%); petunidin-3,5-diglukosida (28%); malvidin-3,5-diglukosida (26%); sianidin3,5-diglukosida (4%); dan peonidin-3,5-diglukosida (1%).2,3) Kelebihan dari antosianin buah
duwet memiliki karakteristik stabilitas warna lebih baik dibandingkan enosianin (pewarna
antosianin komersial dibuat dari kulit buah anggur). Selain itu, warna dan stabilitas antosianin
buah duwet juga dapat ditingkatkan melalui reaksi kopigmentasi (intermolekular) antara
antosianin buah duwet dengan asam sinamat (asam ferulat, asam sinapat, dan asam kafeat) serta
ekstrak polifenol rosemary.4)
Antosianin buah duwet memiliki potensi digunakan sebagai pewarna alami pada pangan
terutama untuk pangan berbasis asam karena karakteristik antosianin berwarna merah pada
kondisi asam. Pada penelitian ini dilakukan aplikasi pewarna antosianin dari buah duwet pada
produk pangan berbasis asam seperti jely dan minuman karbonasi dengan penambahan ekstrak
polifenol rosemary sebagai kopigmen untuk diamati karakteristik fisik, kimia, sensori, dan
aktivitas antioksidan dari produk. Stabilitas antosianin buah duwet dalam produk jely dan
minuman karbonasi juga diuji selama penyimpanan pada suhu refrigerasi dan ruang.

METODE PENELITIAN
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah duwet matang berwarna ungu
kehitaman dan daun rosemary. Bahan-bahan untuk pembuatan jeli dan minuman karbonasi
adalah gula pasir, bubuk jeli instan, air soda, asam sitrat, natrium benzoat. Bahan kimia yang
digunakan terdiri dari etanol teknis (97%), resin Amberlite XAD-7, 2,2-difenil-1-pikrilhidrasil
(DPPH), metanol, asam klorida (HCl), kalium klorida, natrium asetat, dan asam askorbat.
Pembuatan Bubuk Pewarna Antosianin
Buah duwet dicuci bersih, dikupas kulitnya menggunakan pisau baja tahan-karat, lalu
kulit buah diblansir uap panas 80oC selama 3 menit. Antosianin yang terkandung dalam kulit
buah duwet diekstraksi dengan cara maserasi (stirrer) menggunakan pelarut etanol (97%) dan
dilakukan evaporasi pelarut sehingga dihasilkan ekstrak pekat antosianin.4) Ekstrak antosianin
dipurifikasi pada kromatografi kolom berisi resin Amberlite XAD-7 untuk menghilangkan gula,
asam-asam organik, dan senyawa larut air. Larutan antosianin terpurifikasi yang dihasilkan
kemudian ditambahkan maltodekstrin sebesar 10%, dicampur sampai homogen, dan dikeringkan
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dengan menggunakan pengering semprot sehingga dihasilkan bubuk pewarna antosianin. Bubuk
pewarna antosianin mengandung antosianin sebesar 82,20 mg CyE/g, CyE = cyanidin equivalent.
Pembuatan Ekstrak Polifenol Rosemary
Ekstraksi polifenol rosemary dilakukan dengan cara maserasi (stirer) menggunakan
pelarut etanol (97%). Pelarut etanol dievaporasi sehingga diperoleh ekstrak polifenol rosemary
yang digunakan sebagai kopigmen.4)
Pembuatan Produk
Produk jelly dibuat dengan mencampur bubuk jelly instan (1,5%) dengan gula pasir
(20%), asam sitrat (0,4%), dan natrium bensoat (0,05%) lalu dilarutkan dengan air. Larutan
dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan sampai mencapai suhu ± 40oC dan ditambahkan
bubuk pewarna antosianin pada beberapa tingkat konsentrasi (0,1; 0,3; dan 0,5%) serta
ditambahkan kopigmen ekstrak polifenol rosemary sebanyak 0,01%.
Pembuatan minuman karbonasi diawali dengan membuat larutan sirup dari dari
campuran gula pasir (20%), asam sitrat (0,4%), natrium bensoat (0,05%), dan air, lalu
dipanaskan selama 3 menit pada suhu 90oC. Larutan sirup disaring dan didinginkan, lalu
ditambahkan bubuk pewarna antosianin pada beberapa tingkat konsentrasi (0,01; 0,03; dan
0,05%) serta ditambahkan kopigmen ekstrak polifenol rosemary sebanyak 0,01%. Selanjutnya
larutan ditambahkan air soda sebanyak 40%.
Analisa Sifat Fisik, Kimia, dan Sensori Produk
Analisa yang dilakukan pada produk meliputi pengukuran derajat keasaman/pH,
kandungan antosianin, kapasitas antioksidan, dan sensori. Pengukuran derajat keasaman/pH
menggunakan pH-meter.5) Kandungan antosianin dianalisa menggunakan metode perbedaan pH
(pH-differential) dengan menggunakan bufer kalium klorida pH 1 dan bufer natrium asetat pH
4,5.6) Kandungan antosianin dihitung sebagai sianidin-3-glukosida serta dinyatakan sebagai mg
CyE/100 g sampel untuk produk jely dan mg CyE/100 mL sampel untuk produk minuman
karbonasi, CyE adalah cyanidin equivalent. Pengukuran kapasitas antioksidan berdasarkan
kemampuan menangkap radikal bebas DPPH.7) Kapasitas antioksidan dihitung sebagai AEAC
(ascorbic acid equivalent antioxidant capacity) dan dinyatakan sebagai µg AA/100 g sampel
untuk produk jely dan µg AA/100 mL sampel untuk minuman karbonasi, AA adalah asam
askorbat. Pengujian sensori produk dilakukan dengan uji hedonik menggunakan 50 panelis tidak
terlatih.8) Atribut yang dinilai adalah warna, aroma, rasa, dan overall dengan menggunakan 5
tingkat skala (1 = sangat suka, 2 = suka, 3 = netral, 4 = tidak suka, 5 = sangat tidak suka).
ISBN: 978-602-18580-2-8

228

Uji Stabilitas Antosianin dalam Produk selama Penyimpanan
Pengujian stabilitas antosianin pada produk dilakukan selama 8 minggu pada suhu ruang
(27 oC) dan refrigerasi (5 oC). Selama penyimpanan dianalisis kandungan antosianin dan
dihitung nilai persen retensi antosianin. Parameter kinetika degradasi antosianin, yaitu konstanta
laju degradasi antosianin (k) dan waktu paruh (t1/2) dihitung berdasarkan ordo 1.9)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Produk yang Ditambahkan Pewarna Antosianin
Bubuk pewarna antosianin diaplikasikan pada produk jelly dan minuman karbonasi
dengan penambahan kopigmen ekstrak polifenol rosemary. Antosianin bersifat stabil dan
berwarna merah pada kondisi asam, sehingga sesuai diaplikasikann pada produk jelly dan
minuman karbonasi yang memiliki rasa asam. Kopigmen ekstrak polifenol rosemary
ditambahkan untuk meningkatkan warna dan stabilitas antosianin buah duwet.4)
Pada produk jelly dilakukan penambahan bubuk pewarna antosianin pada 3 konsentrasi
(0,1; 0,3; dan 0,5%), sedangkan pada produk minuman karbonasi pada konsentrasi 0,01; 0,03;
dan 0,05%. Penambahan kopigmen ekstrak polifenol rosemary pada produk jelly dan minuman
karbonasi sebesar 0,01%. Data nilai pH, kandungan antosianin, dan aktivitas antioksidan dari
produk jelly ditampilkan pada Tabel 1 dan minuman karbonasi pada Tabel 2.
Tabel 1. Nilai pH, kandungan antosianin, dan aktivitas antioksidan produk jelly
Konsentrasi Pewarna Antosianin ( % )
Parameter
0,1
0,3
0,5
Nilai pH
4,10
4,13
4,11
Kandungan antosianin (mg CyE/100gr)
1,52
3,85
6,87
Aktivitas antioksidan (mg AA/100 gr)
60,04
110,57
158,62
CyE, cyanidin equivalent; AA, asam askorbat

Tabel 2. Nilai pH, kandungan antosianin, dan aktivitas antioksidan minuman karbonasi
Konsentrasi Pewarna Antosianin ( % )
Parameter
0,01
0,03
0,05
pH
2,95
2,93
2,95
Kandungan antosianin (mg CyE/100 ml)
0,47
1,65
3,06
Kapasitas antioksidan (mg AA/100 ml )
22,41
26,39
34,31
CyE, cyanidin equivalent; AA, asam askorbat

Produk jelly mempunyai nilai pH 4, dan minuman karbonasi nilai pH 2,9. Semakin tinggi
penambahan bubuk pewarna antosianin pada produk jelly dan minuman karbonasi, maka
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semakin tinggi pula kandungan antosianin dan aktivitas antioksidan produk. Kandungan
antosianin produk jelly pada kisaran nilai 1,52 - 6,87 mg CyE/100 g dan minuman karbonasi
pada kisaran nilai 0,47 - 3,06 mg CyE/100 ml. Aktivitas antioksidan produk jelly pada kisaran
nilai 60,04 - 158,62 mg AA/100 g dan minuman karbonasi pada kisaran nilai 22,41 - 34,31 mg
AA/100 ml. Pewarna antosianin dan ekstrak polifenol rosemary yang ditambahkan pada produk
memberikan kontribusi pada aktivitas antioksidan produk jelly dan minuman karbonasi.
Antosianin merupakan senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan.10) Aktivitas
antioksidan senyawa antosianin sangat bergantung pada jumlah dan lokasi gugus hidroksil (-OH)
yang berperan untuk menetralkan radikal bebas dengan menyumbangkan atom hydrogen.11)
Karakteristik sensori produk jelly dan minuman karbonasi dapat diketahui dengan
melakukan uji hedonik untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap suatu produk.8) Skor
kesukaan panelis terhadap produk jelly dan minuman karbonasi bedasarkan atribut warna, aroma,
rasa, dan overall ditampilkan pada Gambar 1. Dari data sensori menunjukkan bahwa panelis
lebih menyukai jelly dengan penambahan pewarna antosianin 0,3 dan 0,5% dan kopigmen
ekstrak polifenol rosemary 0,01%. Pada produk minuman karbonasi, panelis lebih menyukai
produk dengan penambahan pewarna antosianin 0,05% dan kopigmen ekstrak polifenol
rosemary

0,01%.

Penambahan

pewarna

antosianin

dengan

konsentrasi

lebih

tinggi

mengakibatkan produk memiliki warna lebih merah sehingga panelis menyukai. Penambahan
pewarna antosianin yang lebih banyak tidak mempengaruhi rasa dan aroma produk.
4.5

3.5

Jelly

3

Minuman Karbonasi

4
3.5
Skor Kesukaan

Skor Kesukaan

2.5
2
1.5
1
0.5

3
2.5
2
1.5
1
0.5

0

0
0.1

0.3
Konsentrasi Pewarna Antosianin (%)
w arna

aroma

rasa

overall

0.5

0.01

0.03
0.05
Konsentrasi Pewarna Antosianin (%)
w arna

aroma

rasa

overall

Gambar 1. Skor kesukaan panelis terhadap produk jelly dan minuman karbonasi.
Skor 1 = sangat suka, 2 = suka, 3 = netral, 4 = tidak suka, 5 = sangat tidak suka.

Stabilitas Antosianin pada Produk Jelly dan Minuman Karbonasi selama Penyimpanan
Perlakuan penyimpanan dilakukan pada jelly dan minuman karbonasi dengan
penambahan pewarna antosianin 0,5 % dan 0.05%, serta penambahan kopigmen ekstrak
polifenol rosemary 0,01%. Pemilihan produk berdasarkan hasil uji sensori kesukaan, dimana
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konsumen lebih menyukai produk tersebut. Pengujian stabilitas antosianin dilakukan dengan
menyimpan produk selama 8 minggu pada suhu refrigerasi dan ruang. Parameter stabilitas yang
diuji adalah retensi antosianin, laju degradasi antosianin (k) dan waktu paruh (t1/2).
Nilai retensi antosianin pada produk jelly dan minuman karbonasi selama penyimpanan
ditampilkan pada Gambar 2. Antosianin pada produk menunjukkan stabilitas yang lebih baik jika
disimpan pada suhu refrigerasi. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan suhu dari
4oC ke 29oC menyebabkan degradasi yang lebih cepat pada antosianin anggur Cabernet

Sauvignon yang ditunjukkan pada penurunan nilai retensi warna dan waktu paruh (t1/2).12) Nilai
retensi antosianin pada produk dengan penambahan kopigmen juga menunjukkan stabilitas lebih
tinggi dibandingkan pada produk tanpa penambahan kopigmen. Hal ini karena penambahan
kopigmen ekstrak polifenol rosemary dapat meningkatkan stabilitas antosianin.4) Peningkatan
stabilitas terjadi karena terbentuknya ikatan antara kopigmen dengan antosianin yang
membentuk formasi kompleks yang melindungi antosianin dari degradasi. Kopigmen melindungi
kation flavilium (antosianin) dari serangan nukleofilik air pada posisi C-2, sehingga
pembentukan senyawa karbinol yang tidak berwarna yang berlanjut ke pembentukan senyawa
kalkon yang juga tidak berwarna dapat dicegah.13)
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Gambar 2. Nilai retensi antosianin pada produk jelly dan minuman karbonasi selama
penyimpanan
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Parameter stabilitas lainnya ditunjukkan pada data laju degradasi dan waktu paruh
antosianin pada produk jelly (Tabel 3) dan minuman karbonasi (Tabel 4). Laju degradasi lebih
rendah dan waktu paruh lebih tinggi menunjukkan stabilitas antosianin yang tinggi. Laju
degradasi antosianin pada kedua produk yang disimpan pada suhu refrigerasi menunjukkan nilai
yang lebih rendah dan waktu paruh yang lebih tinggi. Hal serupa juga dijumpai pada produk
dengan penambahan kopigmen. Penyimpanan produk pada suhu refrigerasi dan dengan
penambahan kopigmen ekstrak polifenol rosemary memiliki karakteristik kestabilan lebih tinggi
dibandingkan produk yang disimpan pada suhu ruang dan tanpa penambahan kopigmen ekstrak
polifenol rosemary.
Tabel 3. Nilai laju degradasi dan waktu paruh antosianin pada produk jelly
Kondisi Penyimpanan
Perlakuan
Laju Degradasi/k
(minggu-1)
Suhu refrigerasi (5oC)
Kopigmentasi
0,029
Tanpa Kopigmentasi
0,036
o
Suhu ruang (27 C)
Kopigmentasi
0,072
Tanpa Kopigmentasi
0.084

Waktu Patuh/t1/2
(minggu)
23,90
19,25
9,63
8.25

Tabel 4. Nilai laju degradasi dan waktu paruh antosianin pada produk minuman karbonasi
Kondisi Penyimpanan
Perlakuan
Laju Degradasi/k
Waktu Patuh/t1/2
(minggu-1)
(minggu)
o
Suhu refrigerasi (5 C)
Kopigmentasi
0,041
16,9
Tanpa Kopigmentasi
0,077
9,0
o
Suhu ruang (27 C)
Kopigmentasi
0,057
12,4
Tanpa Kopigmentasi
0,090
7,7
KESIMPULAN
Pewarna antosianin buah duwet dapat diaplikasikan pada pangan berbasis asam seperti
jelly dan minuman karbonasi dengan penambahan kopigmen ekstrak polifenol rosemary. Produk
mempunyai aktivitas antioksidan. Produk jelly dan minuman karbonasi yang disimpan pada suhu
refrigerasi memiliki stabilitas lebih tinggi dibandingkan produk yang disimpan pada suhu ruang.
Penambahan kopigmen ekstrak polifenol rosemary pada produk dapat meningkatkan stabilitas
antosianin selama penyimpanan.
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ABSTRAK
Minyak angin aromaterapi merupakan produk inovasi baru dari minyak angin dan
minyak kayu putih yang berkhasiat untuk meringankan sakit kepala, pusing, mual-mual,
mabuk perjalanan, gatal-gatal dan lain-lain. Tingginya permintaan masyarakat akan minyak
angin aromaterapimenarik peneliti untuk meneliti hal tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahuifaktor-faktor psikoekonomi apa saja yang berpengaruh terhadap konsumen
produk minyak angin aromaterapi.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif non eksperimental dengan metode
survey menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan adalah konsumen potensial minyak
angin aromaterapi dengan jumlah sampel sebanyak 126 responden yang diambil secara
judgement sampling. Analisis data yang dilakukan adalah uji instrumen meliputi uji validitas
dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan
uji normalitas, analisis regresi linier berganda meliputi uji F, uji t dan koefisien determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sikap memiliki pengaruh positif secara
parsial terhadap niat beli konsumen potensial produk minyak anginaromaterapi(tvalue6,641,
sig 0,000). 2) norma subyektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat beli
konsumen potensial produk minyak anginaromaterapi( tvalue1,004, sig 0,317) dan 3) sikap
dan norma subyektif secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat
membeli produk minyak anginaromaterapi ( Fvalue23,821, sig 0,000).
Kata kunci : sikap, norma subyektif, niat beli, minyak angin aromaterapi.
PENDAHULUAN
Minyak angin dan minyak kayu putih masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk
menjaga kondisi badan. Namun karena bau yang menyengat, kemasan yang kurang menarik dan
pemakainya identik dengan orang tua akhirnya membuat anak-anak muda enggan untuk
memakai produk ini. Dengan alasan itulah akhirnya muncul produk inovasi baru yang sering kita
sebut dengan minyak angin aromaterapi (Syarif, 2011).
Industri minyak angin aromaterapi di Indonesia berjalan sangat pesat. Diawali dengan
munculnya minyak angin aromaterapi Safe Care pada tahun 2000 dari PT. Global Success Chain
yang membidik pangsa pasar mulai dari medical channel, modern market, sampai pasar
tradisional dengan kapasitas produksi satu juta botol per tahun, kemudian munculah berbagai
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produsen lama maupun pendatang baru yang kemudian berlomba-lomba mengembangkan
produknya menjadi produk minyak angin aromaterapi dengan berbagai merek dagang.
Sebagaimana halnya teori supply and demand, semakin tinggi permintaan maka akan diikuti
dengan meningkatnya pasokan. Kini, lebih dari 10 juta botol minyak angin/minyak kayu putih
terjual setiap tahunnya.
Perilaku beli disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi dan
faktor psikososial. Teori yang menjelaskan tentang perilaku beli terhadap faktor psikososial
adalah teori perilaku beralasan. Teori perilaku beralasan mengatakan bahwa sikap
mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan
dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap
umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya
oleh sikap tapi juga oleh norma-norma subyektif (subjective norms) yaitu keyakinan mengenai
hal yang orang lain inginkan agar kita perbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama
norma-norma subyektif membentuk suatuintensi atau niat berperilaku tertentu (Azwar,
1995).Menurut theory of reasoned action dari Fishbein dan Ajzen, tindakanseseorang adalah
realisasi dari keinginan atau niat seseorang untuk bertindak. Faktor yang mempengaruhi niat
adalah sikap pada tindakan dan norma subyektif menyangkut persepsi seseorang, yaitu orang lain
yang dianggap penting akan mempengaruhi perilakunya (Dharmmesta, 1998).

METODE PENELITIAN
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).Populasi dalam penelitianini adalah masyarakat umum
yang merupakan konsumen potensial produk minyakangin aromaterapi.
Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari sejumlah anggota terpilih dari
populasi. Sampel harus mewakili populasinya, sehingga kesimpulan mengenai populasi yang
tepat dapat dihasilkan. Penarikan sampel adalah proses memilih jumlah yang cukup dari populasi
untuk mempelajari dan memahami karakteristik dari subyek sampel sehingga peneliti dapat
menggeneralisasikan karakter dari elemen populasi (Sekaran, 2000).
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability

sampling. Pada metode ini tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama
untuk

menjadi

sampel
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adalahjudgemental samplingyaitu sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah
pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya dan sampel merupakan orang yang
terbaik untuk bisa memberikan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Item Pertanyaan

Faktor

Sikap1

2

Factor
Loading
0.365

Sikap2

2

0.694

Valid

Sikap3

2

0.378

Valid

Sikap4

2

0.786

Valid

Sikap5

2

0.836

Valid

Norma1

3

0.841

Valid

Norma2

3

0.817

Valid

Norma3

3

0.064

Tidak valid

Norma4

3

0.235

Tidak valid

Niat1

1

0.771

Valid

Niat2

1

0.639

Valid

Niat3

1

0.531

Valid

Niat4

1

0.668

Valid

Niat5

1

0.775

Valid

Keterangan
Valid

Uji Reliabilitas
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel

Cronbach's Alpha

Keterangan

Sikap

0,795

Reliabel

Norma Subyektif

0,601

Reliabel

Niat Beli

0,849

Reliabel

Besarnya nilai corrected item corelation yang masuk dalam kriteria adalah lebih besar
dari 0,3 (Nawawi, 1998). Dari 14 item pertanyaan, terdapat 12 item pertanyaan yang memiliki
skor corrected item corelation di atas 0,3 dan dapat dikatakan valid. Selain itu terdapat pula2
item pertanyaan yang skor corrected item corelationnya dibawah 0,3 sehingga dikatakan tidak
valid.
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Berdasarkan tabel V, dapat dijelaskan bahwa indikator sikap 1 sampai sikap 5
mengelompok pada faktor 2 (dua), indikator norma 1 dan norma 2 mengelompok pada faktor 3
(tiga) dan indikator niat 1 sampai niat 5 mengelompok pada faktor 1 (satu). Maka dapat diambil
kesimpulan indikator sikap dan indikator niat semuanya valid, sedang untuk indikator norma
hanya norma 1 dan norma 2 yang valid karena indikator norma 3 dan norma 4 masing-masing
memiliki factor loading lebih dari 0,3 akan tetapi tidak mengelompok dengan indikator lain yang
masuk dalam variabel yang sama dengan indikator tersebut sehingga indikator norma 3 dan
norma 4 tidak valid.
Kalimat pertanyaan pada indikator norma 3 dan norma 4 mengandung makna ganda yang
membuat responden menjadi bingung dalam memilih atau menentukan jawaban. Maka peneliti
memilih memodifikasi pertanyaan pada indikator norma 3 dan norma 4 agar tidak menimbulkan
makna ganda.
Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan responden sebanyak 50 orang menunjukkan
nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,795 untuk variabel sikap, 0,601untuk variabel norma subyektif
dan 0,849 untuk variabel niat beli. Ketiga nilai Cronbach’s Alpha tersebut lebih tinggi dari
persyaratan yang harus dilalui yaitu > 0,6 (Ghozali, 2006), maka dapat dikatakan bahwa
indikator-indikator untuk masing-masing variabel dalam instrumen penelitian ini memiliki
tingkat konsistensi atau keajegan yang baik bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek
yang sama. Uji reliabilitas pada penelitian kali ini menggunakan derajad kepercayaan 95%.
Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil uji F menunjukkan nilai signifikasi dari model tersebut lebih kecil dari 0,05 yaitu
sebesar 0,000. Hal ini berarti variabel independen yakni sikap dan norma subyektif secara
bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen yaitu niat beli pelanggan pada
tingkat signifikansi α =5%.
Berdasarkan hasil uji parameter individual (uji t), diperoleh probabilitas signifikansi
untuk variabel sikap sebesar 0,000 dan variabel norma subyektif sebesar 0,317. Nilai probabilitas
signifikansi 0,000 < 0,05 untuk variabel sikap menunjukkan bahwa variabel sikap berpengaruh
secara signifikan terhadap niat beli personal sebagai konsumen potensial produk minyak angin
aromaterapi dan sebaliknya nilai probabilitas signifikansi 0,317 > 0,05 untuk variabel norma
subyektif menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap niat beli personal sebagai konsumen potensial produk minyak angin aromaterapi.
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Koefisien regresi variabel sikap (X1) sebesar 0,633 artinya jika variabel sikap (X1)
mengalami kenaikan 1%, maka niat beli (Y) personal sebagai konsumen potensial produk
minyak angin aromaterapi akan mengalami peningkatan sebesar 0,633 dan bernilai positif
dengan asumsi X2 konstan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi variabel sikap maka
semakin tinggi pula niat beli personal sebagai konsumen potensial produk minyak angin
aromaterapi.
Sedangkan koefisien regresi variabel norma subyektif (X2) sebesar 0,101, artinya jika
norma subyektif (X2) mengalami kenaikan 1% maka niat beli (Y) personal sebagai konsumen
potensial produk minyak angin aromaterapi akan mengalami peningkatan sebesar 0,101 dan
bernilai positif dengan asumsi X1 konstan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi
norma subyektif maka semakin tinggi pula niat beli personal sebagai konsumen potensial produk
minyak angin aromaterapi.
Nilai R2 adalah sebesar 0,279.Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen (sikap
dan norma subyektif) dapat menjelaskan variabel dependen (niat beli) sebesar 26,7%, sedangkan
sisanya diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti kontrol perilaku.

PEMBAHASAN
Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sikap personal, maka akan semakin tinggi pula
niat beli personal terhadap produk minyak angin aromaterapi.Hal ini dapat ditunjukkan dengan
nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi
sebesar 0,633.
Ini menunjukkan teori yang dikemukakan oleh Sumarwan (2004), bahwa sikap konsumen
terhadap suatu produk akan mempengaruhi perilaku atau tindakan konsumen terhadap produk
tersebut memang terbukti benar. Karena dalam penelitian ini terbukti bahwa sikap berpengaruh
positif dan signifikan terhadap niat beli personal sebagai konsumen potensial produk minyak
angin aromaterapi.
Hasil ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigit (2006) yang
menunjukkan bahwa sikap konsumen secara parsial memiliki pengaruh yang dominan terhadap
niat beli produk pasta gigi Close-Up.
Dapat disimpulkan juga bahwanorma subyektif tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap niat beli konsumen potensial produk minyak anginaromaterapi.Hal ini dapat
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ditunjukkan dengan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,317 yang jauh diatas 0,05 serta nilai
koefisien regresi sebesar 0,101.
Dalam penelitian ini, tidak adanya pengaruh signifikan dari norma subyektif terhadap
niat beli disebabkan karena rendahnya pengaruh kelompok referen (keluarga, teman, petugas
kesehatan dan iklan saat promosi) terhadap pembentukan niat beli responden pada produk
minyak angin aromaterapi. Sebagian besar responden mengatakan bahwa niat beli mereka
terhadap produk minyak angin adalah karena kesadaran responden sendiri.
Strategi yang perlu digunakan untuk meningkatkan pengaruh norma subyektif yaitu
strategi word of mouth agar terdapat penanaman dibenak konsumen sehingga akan meningkatkan
pengaruh norma subyektif terhadap niat beli produk minyak angin aromaterapi.
Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sikap dan norma subyektif personal, maka akan
semakin tinggi pula niat beli personal terhadap produk minyak angin aromaterapi. Hal ini dapat
ditunjukkan uji signifikansi simultan kedua variabel dengan nilai signifikansi (P Value) sebesar
0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang disebutkan dalam theory

of reasoned action dari Fishbein dan Ajzen bahwa faktor yang mempengaruhi niat adalah sikap
pada tindakan, dan norma subyektif menyangkut persepsi seseorang, apakah orang lain yang
dianggap penting akan mempengaruhi perilakunya (Dharmmesta, 1998).

KESIMPULAN
1. Sikap secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen
potensial produk minyak anginaromaterapi(tvalue6,641, sig 0,000).
2. Norma subyektif secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat beli
konsumen potensial produk minyak angin aromaterapi( tvalue1,004, sig 0,317).
3. Sikap dan norma subyektif secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap
niat membeli produk minyak anginaromaterapi(Fvalue23,821, sig 0,000).
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GUM ARAB DAN MALTODEKSTRIN
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ABSTRACT
There are about 40 % melinjo red peel (Gnetum gnemon L. ) of the intack melinjo fruit
and have potency as a safe natural antioxidants. However, the application of melinjo red peel in
food as an antioxidant is in the form of intack melinjo fruit , but in the form of sliced   or
mashed fruit will be inefficient , therefore it needs to be extracted and made   microcapsules.
The purpose of this study was the extraction of melinjo red peel by using various ratios of
solvents ( n - hexane : acetone : ethanol ) and evaluate the nature of antioxidatif after being
made by microcapsule by using arabic gum and maltodextrin as encapsulant . The results of the
research showed that the best solvent ratio was n - hexane : acetone : ethanol ( 2:1:1 ), which
produce melinjo red peel extract with rendemen 10,35% , lycopene levels 1440,67 ppm , levels of
flavonoids 160,6 ppm and antioxidant activity 74,98%. Melinjo red peel extract that has been
made   the microcapsules have characteristics as follows: total of capsuled extract 26.18%
lycopene 483,67ppm, flavonoids 64,62 ppm and have antioxidant activity , with IC50 values  :
55.32ppm.
.
Keywords : microcapsules , melinjo red peel, arabic gum, maltodextrin

PENDAHULUAN
Tanaman melinjo (Gnetum gnemon L.) di Indonesia merupakan salah satu komoditas
perkebunan yang prospektif dikembangkan, karena mempunyai nilai ekonomi tinggi. Hasil
utama tanaman melinjo adalah buah melinjo yang daging bijinya dibuat tepung, kripik, emping
atau produk pangan lainnya, sedangkan kulit buahnya belum banyak dimanfaatkan. Menurut
Frahardi (2008) produksi melinjo per tahun adalah sekitar 50 kg per pohon dengan populasi
tanaman per hektar 400 pohon pada jarak 5x5 m, jadi produksi per tahun adalah 20 ton/ha. Kulit
melinjo terdapat sekitar 40% (b/b) dari total buah melinjo. Dengan demikian terdapat 8 ton kulit
buah melinjo per hektar setiap tahun. Kulit buah melinjo ini merupakan limbah yang perlu
penanganan lebih lanjut.
Devina (2011) dan Suwito (2011) telah meneliti bahwa kulit buah melinjo berpotensi
sebagai sumber antioksidan. Kulit melinjo merah

yang diekstrak oleh Devina (2011)

menggunakan pelarut etanol dan etil asetat (20:80) pada suhu 30oC selama 3 jam mempunyai
aktivitas antioksidan 1723,231 ppm, mengandung beta karoten 255,20 ppm, total fenol 11,805
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mg GAE/mg ekstrak dan vitamin C 1,153 mg/g ektrak. Sedangkan Optimasi antioksidan yang
dilakukan oleh Suwito (2011) menggunakan response surface methodology pada kombinasi pH
4,75 dan suhu 43,79oC adalah 571,64 ppm. Diharapkan antioksidan dari kulit melinjo merah
dapat dipakai sebagai antioksidan alami pada pangan yang cukup aman karena penggunaan
antioksidan sintetis (BHA, BHT, TBHQ dan PG) dalam proses pengolahan pangan telah
banyak menimbulkan kekhawatiran akan efek sampingnya.
Penggunaan kulit buah melinjo merah sebagai antioksidan dengan cara menambahkan
ke dalam makanan atau minuman, baik dalam bentuk utuh, irisan/rajangan maupun yang telah
dihaluskan tidak efisien bila diterapkan dalam skala industri. Penggunaan kulit melinjo merah
dalam bentuk ekstrak juga masih mempunyai kelemahan, antara lain sulit terdispersi dalam
bahan pangan kering dan bentuknya sangat pekat sehingga sulit ditangani dan ditimbang secara
tepat.

Untuk mengatasi berbagai kendala

tersebut dapat dilakukan dengan membuat

mikrokapsul ekstrak kulit buah melinjo merah.
Tujuan penelitian ini adalah ekstraksi kulit melinjo merah menggunakan berbagai rasio
pelarut (n-heksan:aseton:etanol) dan mengevaluasi sifat antioksidatifnya setelah dibuat
mikrokapsul menggunakan gum arab dan maltodekstrin sebagai enkapsulan. Gum arab dan
maltodekstrin dipilih karena mempunyai kekentalan yang rendah dan kelarutan yang tinggi,
sehingga cocok digunakan sebagai bahan pengisi yang akan dikeringkan dengan spray drier.

METODE PENELITIAN
Bahan baku untuk penelitian ini adalah kulit melinjo merah yang diperoleh dari daerah
Klaten Jawa Tengah. Bahan kimia yang digunakan antara lain: n-heksan, aseton, etanol, DPPH
(2,2-diphenyl-1 picrylyhdrazil), gum arab dan

maltodekstrin.

Beberapa peralatan yang

dipergunakan adalah spray drier (Armfield SD-04), rotary vacuum evaporator, spektrofotometer,
oven dan beberapa peralatan gelas untuk analisis.
Ekstraksi kulit buah melinjo dilakukan dengan sistem maserasi. Mula-mula dilakukan
pengupasan kulit buah melinjo, lalu diblender dan selanjutnya diekstrak menggunakan pelarut
(1:5 b/v) dengan sistem maserasi selama 4 jam. Variasi pelarut yang digunakan adalah A1=Rasio
(n-heksan:aseton:etanol) (2:1:1), A2=Rasio (n-heksan:aseton:etanol) (1,75:1:1,25), A3=Rasio (nheksan:aseton:etanol)

(1,5:1:1,5),

A4=Rasio

(n-heksan:aseton:etanol)

(1,25:1:1,75)

dan

A5=Rasio (n-heksan:aseton:etanol) (1:1:2). Ekstrak dipisahkan dari pelarut menggunakan rotary
vacuum evaporator. Ekstrak kulit melinjo merah yang diperoleh dipakai sebagai core material
dalam mikrokapsul. Mikroenkapsulasi ekstrak kulit melinjo merah dilakukan menggunakan
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spray drier sesuai dengan metoda yang telah dilakukan oleh Kunarto (2005) dan Kunarto (2008)
dengan sedikit modifikasi pada suhu inlet 120oC, suhu outlet 60oC, tekanan atomisasi 6 atm dan
kecepatan alir 5 ml/mn. Analisis meliputi rendemen ekstrak, ekstrak terkapsulkan, kadar likopen
ekstrak dan mikrokapsul likopen (Fish dkk., 2002), flavonoid ekstrak dan mikrokapsul (Taie
dkk., 2008), aktivitas antioksidan mengunakan prosentase penangkapan radikal bebas (DPPH).
Parameter yang digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan mikrokapsul menggunakan
penangkapan radikal bebas ini adalah nilai IC

50

yaitu konsentrasi sample untuk mengurangi

intensitas warna radikal bebas DPPH sebesar 50% (Zou, dkk 2004). Nilai IC50 diperoleh dengan
meregresilinierkan konsentrasi mikrokapsul dengan persentasi penangkapan radikal bebas DPPH.
Data-data hasil ekstraksi dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap dengan lima
perlakuan rasio pelarut (n-heksan: aseton: etanol) dan tiga kali ulangan. Analisa statistik
dilanjutkan dengan uji lanjutan (DNMRT) pada taraf 5% untuk mengetahui perbedaan masing–
masing taraf perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rendemen Ekstrak Kulit Melinjo Merah
Rendemen ekstrak kulit melinjo merah berkisar antara 10,21%-10,38% (Gambar1).
Secara statistic menunjukkan bahwa perlakuan rasio pelarut (n-heksan:aseton:etanol) tidak
berpengaruh (p>0,05) pada rendemen yang dihasilkan. Besarnya rendemen ekstrak ini terkait
dengan derajad kepolaran pelarut yang digunakan. Kelarutan zat dalam pelarut dipengaruhi oleh
kecocokan sifat antara zat terlarut dengan pelarut, yaitu sifat like disolve like berdasarkan derajad
kepolarannya. Pada penelitian ini derajad kepolaran pelarut A1 sampai A5 tidak jauh berbeda,
berturut turut adalah A1= 3,625; A2=3,865; A3=2,655; A4=4,36; A5=4,59.
Kadar Likopen Ekstrak kulit Melinjo Merah
Berbagai perlakuan rasio pelarut (n-heksan:aseton:etanol) menunjukan berpengaruh
nyata (p<0,05) terhadap kadar likopen ekstrak kulit melinjo merah (Gambar 2). Semakin banyak
proporsi n-heksan dalam pelarut menunjukkan kadar likopen semakin tinggi. Menurut Stahl dan
Sies (1992), likopen memiliki sifat larut dalam lemak sehingga dapat diekstrak dengan pelarut
organik seperti etanol, aseton, petroleum eter, heksan, benzen, kloroform, dan lain-lain.
Campuran heksan dengan aseton dan etanol atau metanol sering digunakan untuk analisis
likopen (Shi dan Maguer, 2000). Taungbodhitham dkk (1998) menyatakan bahwa ekstraksi
likopen dengan heksan dan aseton atau heksan dan etanol memiliki kestabilan yang lebih tinggi
daripada ekstraksi pelarut organik lain seperti kloroform, metanol, atau diklorometan.
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Gambar 1. Rendemen Ekstrak Kulit Melinjo Merah

Gambar 2. Kadar Likopen Ekstrak Kulit Melinjo Merah
Keterangan: Angka diikuti superskrip yang berbeda menunjukkan beda nyata (p<0,05)
Kadar Flavonoid Ekstrak Kulit Melinjo Merah
Berbagai perlakuan rasio pelarut (n-heksan:aseton:etanol) menunjukan berpengaruh
nyata (p<0,05) terhadap kadar flavonoid ekstrak kulit melinjo merah (Gambar 3). Semakin
banyak proporsi etanol dalam pelarut menunjukkan kadar flavanol semakin tinggi. Menurut
Harborne (1996), flavonoid merupakan senyawa yang larut dalam air. Senyawa yang merupakan
golongan terbesar dari fenol ini dapat diekstrasi dengan etanol 70%.

Gambar 3. Kadar Flavonoid Ekstrak Kulit Melinjo Merah
Keterangan: Angka diikuti superskrip yang berbeda menunjukkan beda nyata (p<0,05)
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Aktivitas Antioksidan Kulit Melinjo Merah
Rasio pelarut (n-heksan:aseton:etanol) berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap aktivitas
antioksidan ekstrak kulit melinjo merah (Gambar 4). Aktivitas antioksidan ini terkait dengan
adanya likopen dan flavonoid yang keduanya bersifat antioksidatif. Likopen berfungsi sebagai
antioksidan karena memiliki sebelas ikatan rangkap terkonjugasi yang dapat menahan serangan
radikal bebas membentuk produk inaktif, sehingga radikal bebas menjadi stabil (Chew, 1995).
Sedangkan aktivitas antioksidatif flavonoid bersumber pada kemampuan mendonasikan atom
hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam. Tingginya likopen menunjukkan
aktivitas antioksidan yang juga semakin meningkat.

Likopen mempunyai kekuatan dalam

menangkap singlet oksigen (ROS nonradikal) sebesar dua kali lipat dari kemampuan β-karoten
(Bohm dkk., 2002)

Gambar 4. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Melinjo Merah
Keterangan: Angka diikuti superskrip yang berbeda menunjukkan beda nyata (p<0,05)
Mikrokapsul Ekstrak Kulit Melinjo Merah
Ekstrak kulit melinjo merah yang terkapsulkan sebesar 26,18%. Mikrokapsul ekstrak
kulit melinjo merah mengadung likopen

483,67 ppm,

flavonoid 64,62 ppm dan aktivitas

antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 45,39 ppm.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pelarut (n-heksan:aseton:etanol) terbaik
adalah (2:1:1) yang menghasilkan ekstrak kulit melinjo merah dengan rendemen 10,35%, kadar
likopen 1440,67 ppm, kadar flavonoid 160,6 ppm dan prosentase penangkapan radikal bebas
sebesar 74,98%. Mikrokapsul ekstrak kulit melinjo merah mengandung
terkapsulkan 26,18%,

total

ekstrak

likopen 483, 67 ppm, flavonoid 64,62 ppm dan mempunyai aktivitas

antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 55,32 ppm.
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ABSTRAK
Biji jintan hitam dan herba sambiloto berpotensi menghambat degranulasi sel mast.
Degranulasi sel mast melepaskan histamin yang dapat menimbulkan reaksi anafilaksis kutan
aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penghambatan anafilaksis dari ekstrak
etanol 96% biji jintan hitam dan herba sambiloto pada tikus yang diinduksi ovalbumin. Hewan
uji dikelompokkan menjadi 11 kelompok (@ 4 ekor). Kelompok uji I-II diberi ekstrak tunggal
yang disuspensikan dalam Na. CMC 0,5% per oral. Kelompok III-VIII diberi kombinasi ekstrak
etanol 96% biji jintan hitam dan herba sambiloto, berturut-turut dengan dosis 50%:50%;
75%:25%; 25%:75%; 25%:50%; 25%:25%; 75%:75%. Kontrol positif (Kelompok IX) diberi
natrium kromolin 2% secara sub kutan, kontrol pelarut diberi Na CMC 0,5% per oral
(Kelompok X), dan kelompok normal (XI). Hewan uji disensitisasi 2 kali (1x setiap minggu)
dengan ovalbumin secara subkutan pada punggung tikus.Pada minggu kedua disuntik evans
blue 1,5% intravena. Untuk mendukung data farmakologi dilakukan uji histopatologi jaringan
kulit dengan toluidine blue. Hasil uji statistik menunjukkan semua kelompok memberikan efek
penghambatan anafilaksis yang berbeda signifikan dengan kontrol negatif dan kontrol positif,
didukung adanya sel mast utuh dalam jaringan kulit pada pengamatan histopatologi
Kata kunci : jintan hitam, sambiloto, anafilaksis, ovalbumin, sel mast

PENDAHULUAN
Reaksi anafilaksis merupakan reaksi inflamasi imunologi yang disebabkan keterlibatan
suatu komplek imun (antigen- antibodi), imunoglobulin E (IgE) maupun sel (kenaikan reaktifitas
terhadap antigen spesifik oleh sel T). Reaksi anafilaksis kutan aktif adalah metode yang dapat
digunakan untuk mengetahui aktivitas antiinflamasi dari suatu senyawa uji (Ediati, et al.2007).
Degranulasi sel mast adalah pelepasan mediator oleh mastosit yang melibatkan antibodi IgE dan
antigen penyebab alergi yang disebut alergen. Makanan tinggi protein, telur, ikan laut, kacangkacangan, obat-obatan dan gigitan serangga adalah alergen pemicu anafilaksis. Mediator aktif
yang dibebaskan dari sel basofil dan mastosit dapat menyebabkan berbagai gejala alergi seperti
mata merah, urtikaria, rhinitis dan asma bronkial. (Andreanus et.al., 2003). Reaksi anafilaksis
kutan termasuk reaksi hipersensitivitas tipe I.
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Natrium kromolin merupakan obat sintesis dengan mekanisme keja menghambat
terjadinya degranulasi sel mast, tetapi masih mempunyai beberapa efek samping, sehingga perlu
dicari suatu obat antialergi dari herbal atau non sintesis karena mempunyai efek samping yang
jauh lebih rendah tingkat bahayanya dibanding obat sintesis dengan harga terjangkau dan mudah
didapat. (Ikawati, et al.,

2007); (Raharjo et al., 2009) Tanaman obat-obatan lebih sering

digunakan dalam bentuk kombinasi daripada dalam bentuk tunggal dengan tujuan untuk
meningkatkan potensi dan khasiat yang maksimal (Manvi et al., 2011).
Biji jintan hitam dengan kandungan thymoquinon, ditymoquinon, dan saponin berkhasiat
menghambat aktifitas enzim siklooksigenase dan enzim lipooksigenase. Enzim lipooksigenase
dapat mengkatalisis pembentukan leukotrien dari asam arakhidat yang berfungsi sebagai
mediator alergi dan peradangan. Siklooksegenase adalah enzim yang pertama dalam
metabolisme siklooksigenase yang dihasilkan dari asam arakhidat yang akhirnya menghasilkan
prostaglandin (salah satu mediator peradangan) dan trombosit. (Mangan, 2003).
Herba sambiloto mengandung andrografolid yang secara signifikan mampu menurunkan
jumlah Eosinophil Granulocytes (EOS) yang merupakan salah satu mediator inflamasi dalam
cairan bronkoalveolar serta mengurangi ekspresi IL-5 pada mencit yang diinduksi ovalbumin.
(Hua et al., 2012). Biji jintan hitam dan herba sambiloto mempunyai kandungan zat aktif yang
berkhasiat untuk menghambat pelepasan histamin dan mempunyai aktifitas antiinflamasi, jadi
bila kedua tanaman tersebut dikombinasikan diharap dapat menghasilkan efek yang lebih kuat
dibandingkan dengan pemberian dosis tunggalnya, selain itu penurunan dosis pada pemberian
kombinasi dari masing-masing tanaman, dapat menghindari terjadinya toksisitas bila digunakan
dalam jangka panjang.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
Apakah kombinasi ekstrak etanol 96% biji jintan hitam dan herba sambiloto mempunyai efek
penghambatan reaksi anafilaksis kutan aktif dan mampu mencegah terjadinya degranulasi sel
mast pada tikus yang diinduksi ovalbumin?
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi ekstrak etanol 96% biji
jintan hitam dan herba sambiloto mempunyai efek penghambatan reaksi anafilaksis kutan aktif
dan mampu mencegah terjadinya degranulasi sel mast pada tikus yang diinduksi ovalbumin.
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METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Serbuk biji jintan hitam dan herba sambiloto diidentifikasi secara makroskopis dan
mikroskopis serta dianalisa kandungan senyawanya. Kemudian serbuk dimaserasi dengan etanol
96% (1:10) dan di kentalkan pada rotary vaccum evaporator. Ekstrak yang diperoleh kemudian
diidentifikasi kandungan senyawa kimianya dengan uji KLT dan diuji bebas etanol 96%.
Perlakuan hewan uji dilakukan selama 15 hari, dan sebagai penunjang hasil penelitian dilakukan
uji histopatologi jaringan kulit dengan pewarnaan toluidine blue.
Subjek Penelitian
Sejumlah 44 ekor tikus putih jantan galur Wistar, umur 2-3 bulan dengan berat 200-250 g
dibagi 11 kelompok masing-masing terdiri dari 4 ekor tikus. Selama 7 hari pertama tikus
diadaptasikan dengan cara penyeragaman makanan.Pada hari ke-8 diberikan kombinasi ekstrak
uji peroral. Kombinasi ekstrak uji diberikan peroral 1x sehari selama 15 hari untuk merangsang
sistem imun. Hewan uji kelompok I-X disensitisasi 2 kali (1x setiap minggu). Sensitisasi pertama
dilakukan pada hari

ke-8, punggung tikus diinduksi ovalbumin 0,1% dalam Al(OH)3 10%

secara subkutan sebanyak 5 ml/kg BB. Pada hari ke-15 tikus dicukur bulu punggungnya ,
kemudian diberi larutan evans blue 1,5% sebanyak 1,75 ml/kg BB secara intravena pada vena
ekor, kecuali 1 ekor tikus dari masing-masing kelompok untuk uji histopatologi. Setelah 15
menit pemberian larutan evans blue, pada kelompok I-II diberikan dosis tunggal dan kelompok
III-VIII diberi dosis kombinasi ekstrak etanol 96% biji jintan hitam dan herba sambiloto yang
disuspensikan dalam Na,CMC 0,5%, diberikan peroral 1,5 ml/kg BB berturut-turut dengan dosis
sebagai berikut: kelompok I diberi ekstrak jintan hitam (JH) 30mg/kg BB , kelompok II diberi
ekstrak sambiloto (S) 120 mg/kg BB , kelompok III: JH 50% : S 50% = 15: 60 mg/kg BB,
kelompok IV: JH 75%: S 25%= 22,5: 30 mg/kg BB, kelompok V JH 25%: S 75%= 7,5: 90
mg/kg BB, kelompok VI: JH 25% : S 50%= 7,5: 60 mg/kg BB, kelompok VII: JH 25%: S 25%=
7,5: 30 mg/kg BB, kelompok VIII: JH 75% : S 75%= 22,5 : 90 mg/kg BB . Kelompok IX
kontrol positif diberikan larutan Na.kromolin 2 mg/kg BB dengan volume pemberian 5 ml/kg
BB tikus secara subkutan , kelompok X kontrol pelarut diberikan Na. CMC 0,5% per oral
dengan volume pemberian 1,5 ml/kg BB, sedangkan kelompok XI tanpa perlakuan. Setelah 15
menit dilakukan sensitisasi ke-2 untuk membangkitkan reaksi anafilaksis kutan aktif dengan
diinduksi ovalbumin 0,520% dalam Al(OH)3 1% secara subkutan sebanyak 5 ml/kg BB.
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Pengukuran diameter area pigmentasi (area yang berwarna biru) dilakukan setiap jam selama 8
jam, dimulai satu jam setelah pembangkitan reaksi anfilaksis. Diameter diukur dari 4 sisi yang
berbeda lalu dihitung puratanya. Untuk mendukung hasil penelitian dilakukan uji histopatologi,
dilakukan dengan mengurbankan 1 ekor tikus pada jam ke-5 dari masing-masing kelompok
yang telah diberi perlakuan tetapi tidak diberi evans blue. Kulit tikus diambil pada area yang
mengalami anafilaksis ditandai dengan penebalan / pembengkakan. Pembuatan preparat
histopatologi dilakukan dengan pewarnaan toluidine blue.
Analisa Data
Data percobaan berupa luas area pigmentasi atau area yang mengalami anafilaksis yang
kemudian diubah menjadi data luas area pigmentasi, untuk selanjutnya dibuat kurva hubungan
antara luas area pigmentasi terhadap waktu pengamatan (8 jam). Dari kurva tersebut dihitung
luas area dibawah kurva (AUC). Uji statistik yang digunakan adalah analisis varian (ANAVA)
satu jalan, dilanjutkan dengan uji LSD taraf kepercayaan 95%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan metode Kolmogorof-Smirnov (taraf
kepercayaan 95%) diperoleh nilai signifikansi 0,939 (>0,05), artinya data tersebut terdistribusi
normal. Uji keseragaman varian menggunakan metode Levene (taraf kepercayaan 95%)
diperoleh nilai signifikansi 0,971 (>0,05), disimpulkan bahwa varian dari semua kelompok
perlakuan relatif seragam, maka digunakan metode analisis statistik parametrik yaitu uji F
(ANAVA satu jalan) dan dilanjutkan dengan uji LSD taraf kepercayaan 95%. Hasil uji LSD
menunjukkan bahwa kelompok kontrol positif yang diberi natrium kromolin (2mg/kg BB)
berbeda signifikan dengan kelompok kontrol negatif yang diberi CMC 0,5% dengan nilai
signifikan 0,000 (<0,05). Pada kelompok perlakuan dengan ekstrak etanol 96% biji jintan hitam
dan sambiloto semua kelompok variasi dosis memberikan perbedaan yang signifikan dengan
kontrol negatif dan kontrol positif ( sig<0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa semua kelompok
perlakuan mempunyai aktifitas penghambatan anafilaksis kutan
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Gambar 1. Kurva luas area pigmentasi (cm2) vs waktu (jam) dengan atau tanpa perlakuan
ekstrak etanol 96% biji jintan hitam dan herba sambiloto serta dengan natrium
kromolin (4 mg/200 g BB) (n=3)
Pada gambar tersebut, luas area pigmentasi kelompok ekstrak etanol 96% kombinasi biji jintan
hitam dan herba sambiloto serta Na.kromolin (kontrol positif) meningkat pada jam ke-5 dan
perlahan mulai turun pada jam ke-6 sampai jam ke-8 diikuti menurunnya diameter area
pigmentasi.Ini membuktikan bahwa Na-kromolin dan ekstrak etanol 96% mempunyai efek
menghambat anafilaksis kutan aktif dengan mencegah degranulasi sel mast pada tikus yang
diinduksi ovalbumin.
Tabel 1. AUC0-8 kurva luas area pigmentasi (cm2) vs waktu (jam) (n=3)
Kelompok perlakuan
Na.CMC (kontrol negatif)
Na.kromolin (kontrol positif)
Jintan hitam JH 100%
Sambiloto (S) 100%
JH 50%: S 50%
JH 75% : S 25%
JH 25% : S 75%
JH 25% : S 50%
JH 25% : S 25%
JH 75% : S 75%
*Berbeda signifikan dengan kontrol negatif (P<0,05)

AUC (cm2.jam)
105,359351 ± 3,7485
43,879250 ± 2,0790*
90,288280 ± 6,4849*
92,078668 ± 6,5729*
68,680736 ± 5,1132*
76,895591 ± 4,9087*
83,186345 ± 6,1560*
80,242893 ± 4,9874*
74,760757 ± 5,3340*
64,774576 ± 4,9660*

Potensi penghambatan reaksi anafilaksis kutan aktif tabel 1 terlihat pada kelompok
kontrol positif dan kelompok kombinasi dosis ekstrak etanol biji jintan hitam dan sambiloto
menunjukkan nilai AUC lebih kecil dibanding kontrol negatif. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin kecil nilai AUC menunjukan efek penghambatan semakin baik.
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Analisis histopatologi jaringan kulit tikus tanpa perlakuan atau kelompok normal tampak
sel mast dalam kondisi utuh, sel mast tidak teraktivasi atau tetap stabil. Hal tersebut dikarenakan
kadar siklik AMP (cAMP) dan siklik GMP (cGMP) pada sitoplasma sel mast dalam keadaan
normal selalu seimbang (Baratawidjaja, 1993). Gambaran histopatologi pada perlakuan natrium
kromolin (kontrol positif), ekstrak etanol 96% biji jintan hitam dan sambiloto terlihat sel mast
sebagian utuh dan sudah teraktivasi, hal ini dikarenakan adanya induksi ovalbumin
mengakibatkan produksi IgE meningkat dan mengaktivasi sel mast untuk melepaskan
melepaskan mediator. Salah satunya adalah histamin yang menyebabkan alergi/ hipersensitivitas
tipe I. Tetapi pada kelompok kontrol negatif tidak tampak gambaran sel mast, hal tersebut
dikarenakan sel mast semuanya sudah terdegranulasi, sehingga dapat dikatakan bahwa pada
pemberian kontrol pelarut Na.CMC tidak ada aktivitas penghambatan anafilaksis kutan aktif.

KESIMPULAN
Kombinasi ekstrak etanol 96% biji jintan hitam dan herba sambiloto mempunyai efek
penghambatan reaksi anafilaksis kutan aktif dan mampu mencegah terjadinya degranulasi sel
mast pada tikus yang diinduksi ovalbumin.
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ABSTRAK
Pada umumnya, ikan lele hanya diolah menjadi produk lele goreng. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap diversifikasi pengolahan ikan
lele menjadi abon, berdasarkan warna, tekstur, aroma dan rasa. Pengolahan abon ikan lele
pada penelitian ini, dengan variasi waktu pengolahan (5, 10, 15, 20 dan 25 menit). Produk
dilakukan uji kesukaan untuk menentukan produk yang paling disukai panelis. Hasil uji sensoris
abon ikan lele dengan waktu pemasakan 25 menit paling disukai panelis. Waktu pemasakan
sangat berpengaruh terhadap kadar air abon ikan lele yang dihasilkan. Hasil analisa kadar air
pada setiap waktu pemasakan (5, 10, 15, 20 dan 25 menit) menunjukkan kadar air berturut-turut
(31,08; 28,29; 24,21; 18,75 dan 8,94%). Hasil uji kesukaan secara keseluruhan menunjukkan
abon ikan lele dengan waktu pemasakan 25 menit adalah yang paling disukai, dengan kadar air
8,94%.
Kata kunci: lele, abon ikan, uji kesukaan

PENDAHULUAN
Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Ikan
lele (Clarias) adalah marga (genus) ikan yang hidup di air tawar mempunyai ciri-ciri khas
dengan tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang serta memiliki sejenis kumis yang panjang,
mencuat dari sekitar bagian mulutnya, merupakan produk hewani yang kaya akan Leusin dan
Lisin. Ikan lele termasuk family Claridae, Genus Clarias dan spesies Clarias batrachus [1]. Ikan
lele mengandung cukup tinggi 17,57%, sehingga digunakan untuk lauk atau makanan camilan.
Ikan lele umumnya adalah menjadi kerupik dan abon. Abon ikan merupakan jenis makanan
olahan yang diberi bumbu, diolah dengan perebusan dan penggorengan [2] [3].
Pengolahan abon, baik abon daging maupun abon ikan, dilakukan dengan menggoreng
daging dan bumbu menggunakan banyak minyak (deep frying). Deep frying adalah proses
penggorengan dimana bahan yang digoreng terendam semua dalam minyak. Pada proses
penggorengan sistem deep frying, suhu yang digunakan adalah 170-200°C dengan lama
penggorengan 5 menit, perbandingan bahan yang digoreng dengan minyak adalah 1 : 2 [4].
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Dengan

adanya

perbedaan waktu penggorengan yang

dilakukan masyarakat sangat

memungkinkan adanya tingkat perbedaan kesukaan terhadap abon yang dihasilkan.
Kriteria atau komponen mutu yang penting pada komoditas pangan adalah keamanan,
kesehatan, flavor, tekstur, warna, umur simpan, kemudahan, kehalalan dan harga [5]. Variasi
waktu penggorengan dengan hasil abon ikan lele terbaik atau yang paling sukai adalah tujuan
dari penelitian ini. Uji sensoris akan dilakukan dengan metode Hedonic Test. Uji kesukaan atau

Hedonic Test merupakan pengujian yang panelisnya mengemukakan responnya yang berupa
senang tidaknya terhadap sifat bahan yang diuji [6]. Metode penggorengan dilakukan secara

deep frying yang nantinya sangat berpengaruh terhadap atribut produk yaitu warna, tekstur,
aroma dan rasa beserta kadar airnya.
Tujuan umum penelitian ini menentukan sifat fisik dan sensoris abon ikan lele yang
paling disukai dengan variasi cara pengolahan.

METODE PENELITIAN
Bahan
Bahan baku yang digunakan yaitu ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang
didatangkan langsung dari petani ikan dalam keadaan segar dan minyak goreng.
Bumbu
Bumbu yang digunakan dalam pengolahan abon ikan lele disajikan pada Tabel (1).
Tabel 1. Komposisi bumbu yang digunakan dalam proses pengolahan abon ikan lele
per 3 kg berat ikan lele siap olah
Nama Bumbu
Bawang merah
Bawang putih
Gula jawa
Garam
Asam jawa
Jinten
Santan
Ketumbar
Daun salam
Laos
Daun jeruk
Sereh

Berat/jumlah bumbu
30 siung (90 g)
18 siung (54 g )
180 g
15 g
43 g
2,4 g
1050 ml
12 g
6-9 lembar
1,5 siung (3,5 g)
9 lembar
6 batang

Alat
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Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan abon ikan lele yaitu timbangan, pisau,
nampan, telenan, wajan, kompor, solet, panci pengukus, alat press, kain saring, saringan, gelas
ukur dan mangkuk.
Cara Penelitian
Pembuatan abon ikan lele
Ikan lele dibersihkan dan disiangi, selanjutnya dikukus selama 10 menit, ikan lele kukus
dipisahkan daging ikan lele dari durinya. Ketumbar, jinten, bawang merah, bawang putih
dihaluskan dan dimasukkan santan kelapa ke dalam wajan dan ditambah bumbu yang telah
dihaluskan, lengkuas, asam jawa, daun salam, daun jeruk, sereh, gula merah dan garam, dimasak
sambil diaduk sampai mendidih. Daging ikan lele yang telah dikukus dan disuwir-suwir
dimasukkan dan diaduk hingga rata sampai campuran daging dan bumbu mengering
(menggunakan api kecil ± 2-3 jam). Daging yang sudah masak diangkat dan dipisahkan dari
daun jeruk, lengkuas, daun salam, sereh, biji asam dan duri. Daging lele dimasak dengan variasi
waktu 5, 10, 15, 20 dan 25 menit menggunakan minyak goreng. Daging ikan lele selanjutnya
dipres, dilakukan pengecilan ukuran dan proses pengemasan.
Analisis Sifat Fisik Abon Ikan Lele
Uji sensoris dengan metode hedonic test
Cawan disiapkan sebanyak 5x20 orang panelis yang akan melakukan pengujian. Cawan
dibagi menjadi 5 kelompok, dan masing-masing diberi kode kelompok yang berbeda. Nampan
disipakan untuk 20 orang panelis dilengkapi dengan lebar kuisioner dan air minum. Cawan
berisi abon ikan lele dengan kode berbeda diletakkan pada meja pengujian. Data dikumpulkan
dan dianalisa dengan metode LSD.
Analisis kadar air
Botol timbang kosong dikeringkan dalam oven bersuhu kurang lebih 105°C selama satu
jam. Botol timbang didinginkan dalam desikator selama kurang lebih 15 menit dan ditimbang
(W3). Sejumlah 1-2 g sampel dimasukkan dalam botol timbang (W1), dikeringkan dalam oven
bersuhu 105°C selama 4 jam sampai mencapai berat konstan. Botol yang berisi sampel
didinginkan dalam desikator lalu ditimbang (W2). Kadar air dihitung dengan rumus :
x 100%
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Data hasil uji kesukaan abon ikan lele dengan perbedaan variasi waktu pengolahan
disajikan pada Tabel (2).
Atribut produk berupa sifat fisik yaitu warna, tekstur, aroma dan rasa merupakan variabel
utama dalam menentukan tingkat kesukaan. Perbedaan waktu pemasakan memberikan pengaruh
yang berbeda terhadap sifat fisik abon ikan lele yang dihasilkan. pengolahan abon ikan secara
umum, waktu pemasakan mempengaruhi warna dan tekstur produk. Warna adalah variabel
terpenting selain tekstur, rasa dan aroma. Telah diketahui bahwa warna yang menjadi dasar
penilaian konsumen terhadap produk jenis abon, maka seiring pertambahan waktu pemasakan
akan terjadi peningkatan intensitas warna sampai coklat tua atau gosong. Produk yang gosong
tidak akan diterima oleh konsumen karena diaggap sudah tidak layak untuk dikonsumsi.
Hasil uji sensoris terhadap warna menunjukkan, waktu penggorengan 25 menit memiliki
perbedaan warna yang signifikan dan paling disukai diantara empat waktu penggorengan yang
lainnya. Lama waktu penggorengan 5, 10, 15 dan 20 menit, yang menunjukkan signifikan antar
produk dengan waktu penggorengan 20 menit dengan 5 dan 10 menit. Hasil uji tekstur, aroma
dan rasa abon menyatakan bahwa waktu penggorengan 25 menit berbeda nyata dan
menunjukkan paling disukai diantara waktu penggorengan lainnya. Hasil uji sensoris
menunjukkan tidak terdapat beda nyata terhadap tekstur, aroma dan rasa yang dihasilkan dengan
waktu penggorengan 5, 10, 15 dan 20 menit.
Tabel 2. Hasil uji kesukaan abon ikan lele dengan perbedaan variasi waktu pemasakan
Kode
178
142
167
180
121
Ket :

Warna
2,6
2,25
3,25
4,4
2,65

Tekstur
2,75
2,75
3,1
4,15
2,85

Amat sangat suka
Sangat suka
Suka
Kurang suka
Tidak suka

Aroma
2,85
2,55
3
4
2,7

Rasa
3
2,65
3,2
4,15
3,1

Keseluruhan
2,9
2,45
3,15
4,35
2,95

:5
:4
:3
:2
:1

Secara keseluruhan menunjukkan waktu penggorengan 25 menit adalah hasil olahan abon
ikan lele yang paling disukai. Waktu pengorengan 5, 10, 15 dan 20

menit tidak terdapat

perbedaan nyata, kecuali waktu penggorengan antara 5 dengan 20 menit.
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Karakter warna abon ikan lele dengan waktu penggorengan 25 menit yaitu memiliki
warna yang paling merah diantara yang lainnya. Komposisi penyusun warna pada hasil olahan
abon ikan lele disajikkan pada Tabel (3).
Tabel 3. Data hasil uji warna dengan lovibond tintometer model F
Penggorengan (menit)
5
10
15
20
25

Merah
6,1
7
7
7,3
9

MATCHING STANDARDS
Kuning Biru
BRIGHTNESS
11
4,4
3
18
4,5
3
19
6
3
11
4,7
3
10,8
5,6
3

Hasil uji warna menunjukkan bahwa semakin lama waktu penggorengan ternyata warna
merah semakin besar dan warna kuning semakin kecil. Hal ini ditunjukkan bahwa produk abon
warnanya semakin coklat kemerahan. Hasil uji warna yang lain yaitu warna biru dan kecerahan
relatif sama.
Hasil uji sensoris abon ikan lele menunjukkan abon dengan waktu penggorengan 25
menit adalah yang paling disukai. Selain paling disukai waktu penggorengan tersebut memiliki
tingkat perbedaan nyata terhadap kandungan kadar air. Kadar air merupakan salah satu
parameter untuk menentukan umur simpan produk abon ikan lele. Hasil analisa kadar air abon
ikan lele disajikan pada Tabel (4).
Tabel 4. Analisa kadar air abon ikan lele
Waktu Penggorengan (menit)
5
10
15
20
25

Kadar air (%)
31,94
28,35
24,27
18,83
8,97

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa :
1. Abon ikan lele yang diolah dengan waktu penggorengan 25 menit adalah produk paling
disukai dengan warna paling merah kecoklatan.
2. Abon ikan lele dengan kadar air terendah sebesar 8,94% adalah abon dengan waktu
penggorengan 25 menit.
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ABSTRAK
Makalah ini membahas studi biokimia dan biologi molekuler asam lemak terutama asamasam lemak esensial terhadap fungsi fisiologi dan biologi manusia. Asam lemak esensial tidak
dapat disintesis dalam tubuh manusia tetapi dapat diperoleh dari tanaman, termasuk dari
minyak biji kenari (Canarium indicum). Secara khusus, makalah bertujuan mengkarakterisasi
komposisi asam lemak dalam minyak kenari menggunakan kromatografi gas dari hasil ekstraksi
dengan hydraulic-pressure test machine pada suhu 30°C, tekanan 400 psi selama 10 menit.
Hasil analisis menunjukkan komposisi asam lemak terbanyak dalam minyak kenari berturutturut adalah asam palmitat (23,58%), asam stearat (11,40%), dan asam oleat (50,65%). Lebih
jauh, dilakukan juga analisis terhadap komponen nutrisi kenari defatted sebagai hasil samping
dari ekstraksi yaitu total serat pangan sebesar (0,53%), kadar protein (8,95%) dan kadar lemak
kasar (28%). Hasil samping ekstraksi ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan.
Karakterisasi fisika dan kimia juga dilakukan untuk menentukan kualitas minyak kenari kasar.
Data dari hasil penelitian ini akan digunakan sebagai referensi pembuatan lipid terstruktur
menggunakan bahan baku berasal dari minyak kenari untuk produk substitusi susu formula
maupun untuk aplikasi pangan lainnya.
Kata Kunci : Minyak kenari, Asam lemak, Kromatografi gas, Aplikasi pangan

PENDAHULUAN
Asam lemak esensial seperti asam linoleat (omega 6) dan asam linolenat (omega 3)
adalah kelompok asam lemak yang tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, hanya dapat
diperoleh dari tumbuhan dan salah satunya adalah yang berasal dari biji kenari. Beberapa hasil
penelitian telah membuktikan bahwa asam lemak memiliki peranan penting terhadap fungsi
fisiologi dan biologi pada manusia. Asam lemak terutama kelompok asam lemak tidak jenuh
rantai panjang (polyunsaturated fatty acids, PUFA) berperan sebagai modulator signaling sel dan
metabolisme dengan berbagai lintas biokimia (Bruckner, 2008).
Pada umumnya asam lemak terdapat dalam bentuk trigliserida. Karakteristik kimia, fisika
dan biokimia suatu trigliserida selain ditentukan oleh komposisi asam-asam lemak penyusun
trigliserida juga ditentukan oleh struktur stereospesifik posisi sn-1, sn-2 dan sn-3 (Hunter, 2001)
sehingga selanjutnya penting untuk menentukan distribusi posisi serta komposisi asam lemak
dari trigliserida karena terkait dengan proses digesti dan absorpsi asam lemak dalam tubuh.
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Sebagai contoh pada air susu ibu (ASI) mengandung 20-25% asam palmitat (16:0) dan lebih dari
70% berada pada posisi sn-2. Sebaliknya umumnya pada minyak nabati, asam palmitat berada
pada posisi sn-1 dan sn-3 dan monounsaturated serta polyunsaturated fatty acids berada pada
posisi sn-2. Pada proses absorpsi terjadi hidrolisis trigliserida dalam ASI oleh lipase pankreatik
dan gastrik membentuk 2-monopalmitin, sedangkan hidrolisis pada minyak nabati akan
menghasilkan asam palmitat tidak teresterkan (unesterified 16:0). Bentuk ini kurang diabsorpsi
disebabkan memiliki titik lebur di atas suhu tubuh (>60 ºC) dan cenderung membentuk insoluble

soaps dengan kation divalen seperti kalsium dan magnesium pada pH usus kecil (Innis, dkk,
1997).
Penelitian ini bertujuan menganalisis komposisi asam lemak dari minyak kenari serta
memvalidasi metode analisis asam lemak tidak jenuh yang dominan dalam minyak biji kenari
yaitu asam oleat

(C18:1) dengan menggunakan kromatografi gas. Selain itu karakterisasi

minyak kenari meliputi penetapan bobot jenis, bilangan asam, bilangan penyabunan dan bilangan
iodium dilakukan untuk menentukan kualitas minyak sehingga data yang diperoleh dapat
digunakan sebagai referensi untuk sintesis lipid terstruktur pada penelitian selanjutnya. Produk
samping dari hasil ekstraksi juga dikarakterisasi dengan menghitung nilai total serat pangan serta
kadar protein dan lemak kasar.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental untuk mengkarakterisasi komposisi asam
lemak minyak kenari menggunakan instrumen kromatografi gas. Tahapan penelitian seperti alur
pada Gambar 1.
Ekstraksi dengan Hydraulic pressure Test Machine
Suhu 3 0 º C ,400 p si , 1 0 m enit

Karakterisasi fisika dan
k im ia

Ekstrak minyak kenari kasar

Produk samping (kenari defatted )

Penentuan total serat
pangan,kadar
p r o te in ,kadar lemak

Esterifikasi dengan MeOH
+ H2S O 4

Refluks 2 ja m ,
Ekstraksi cair -cair dengan
n-h e ksa n

Fraksi metil ester asam lemak
(F A M E )

Kromatografi Gas

U ji kesesuaian sistem

Gambar 1 Skema kerja penelitian
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Tahapan awal penelitian dilakukan proses ekstraksi dengan alat Hydraulic – Pressure

Test Machine pada suhu 30oC dan tekanan 400 psi selama 10 menit. Minyak kenari kasar (crude
canarium oil) selanjutnya dianalisis untuk mengetahui komposisi asam lemaknya. Kondisi dan
sistem pengukuran dengan elusi terprogram yaitu suhu 185oC selama 15 menit, fase diam adalah
kolom kapiler OV-1 (25 m × 0,53 mm), fase gerak adalah gas nitrogen, detektor yang digunakan
yaitu Flame Ionization Detector (FID) dengan suhu 280oC, dan suhu injektor 250oC.
Uji kesesuaian sistem dilakukan untuk menilai efektivitas sistem operasional
kromatografi dalam upaya meningkatkan kualitas hasil analisis, terutama untuk analisis
kuantitatif. Parameter uji kesesuaian sistem yang dilakukan adalah keberulangan penyuntikkan,
faktor ikutan (tailing factor), resolusi, dan retensi relatif. Selanjutnya adalah melakukan validasi
metode analisis berupa uji linearitas, akurasi dan presisi (data tidak ditampilkan). Pengujian ini
dilakukan sebelum sistem kromatografi digunakan untuk analisis komposisi asam lemak minyak
kenari.
Uji kesesuaian sistem kromatografi gas dilakukan untuk mengetahui kondisi optimum
agar diperoleh kromatogram dengan keterpisahan yang baik yang dilakukan dengan pemilihan
detektor, pengaturan suhu detektor, jenis kolom, suhu oven, dan suhu injektor. Selain itu
dilakukan pengaturan tekananan gas dan parameter integrator. Kromatogram yang dihasilkan
juga harus memenuhi parameter kesesuaian sistem lainnya yaitu keberulangan penyuntikan,
faktor ikutan (τ), faktor selektivitas, dan resolusi.
Karakterisasi fisikomia minyak kenari untuk menentukan jumlah asam lemak, bilangan
penyabunan, bilangan iodium, bobot jenis dan indeks bias minyak. Selain itu juga dilakukan
pengujian kadar serat total, kadar protein dan lemak kasar yang terdapat dalam produk samping
hasil ekstraksi untuk menaksir nilai nutrisi sehingga dapat diketahui kemanfaatannya sebagai
alternatif sumber pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi lemak dalam makanan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memenuhi
kebutuhan asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia. Sumber asam
lemak esensial dapat diperoleh dari minyak nabati misalnya dari minyak kenari.
Hasil analisis dengan kromatografi gas diperoleh kromatogram seperti tampak pada
gambar 2. Pada umumnya analisis dengan kromatografi gas dilakukan terhadap zat dengan sifat
volatilitas atau titik didih rendah sehingga untuk analisis asam lemak diperlukan tahap
derivatisasi untuk menurunkan volatilitas asam lemak dengan reaksi esterifikasi menjadi bentuk
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metil ester (FAME). Derivatisasi dilakukan dengan reaksi esterifikasi menggunakan metanol dan
asam sulfat sebagai katalis asam. Dengan membandingkan waktu retensi puncak yang terdapat
dalam sampel dan baku campuran asam lemak, didapatkan asam lemak dalam sampel dengan
konsentrasi asam oleat 50,65%, asam palmitat 23,58%, dan asam stearat 11,40%. Pada
pengukuran ini hanya terlihat kromatogram asam lemak yang dominan dalam minyak kenari,
sedangkan dari hasil pengukuran dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi dapat diperoleh tujuh
komposisi asam lemak (data tidak ditampilkan). Pada umumnya analisis asam lemak dilakukan
dengan kromatografi gas, akan tetapi penggunaan suhu tinggi pada kromatografi gas dapat
menyebabkan dekomposisi dan isomerisasi asam lemak (Hein, 1997) sehingga pada penelitian
ini asam lemak “trace” tidak tampak pada hasil analisis.
Pemilihan metode ekstraksi dengan menggunakan cara pengempaan dipertimbangkan
untuk mendapatkan ekstrak minyak dan produk sisa ekstraksi tanpa residu pelarut organik. Hasil
analisis total serat pangan dengan metode AOAC 985.29 menggunakan reaksi enzimatik dan
gravimetri diperoleh kadar 0,53%. Serat pangan hanya ditemukan pada tanaman termasuk pektin,
gum, musilago, sellulosa, hemisellulosa dan lignin. Asupan serat pangan dapat menurunkan
kadar kolesterol, memodifikasi respon insulin dan memperbaiki fungsi pencernaan serta
memiliki aktivitas antioksidan. Selain itu fungsi serat pangan dapat menghambat absorpsi lemak,
memodifikasi absorpsi asam empedu yang terkait dengan kadar lipid darah.

Metil ester asam oleat

Metil ester asam oleat
Metil ester asam oleat

(a)

(b)
(c)
Waktu retensi
(TR)-menit
Gambar 2 Kromatogram
baku metil
ester oleat (a), metil ester asam oleat dari
minyak kenari (b), metil ester asam lemak campuran (c)
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Penentuan kadar protein kasar dilakukan dengan metode Kjedahl dan diperoleh kadar
sebesar 8,95%, sedangkan analisis kualitatif dengan elektroforesis diperoleh pita menunjukkan
jenis protein dengan berat molekul rendah. Kadar lemak kasar dalam produk samping ekstraksi
ditentukan berdasarkan metode AOAC 2005 dengan soxhletasi diperoleh kadar 28%. Hasil ini
menunjukkan kadar lemak yang masih tinggi sehingga diperlukan cara untuk menurunkan kadar
hingga 10% agar memenuhi syarat sebagai kenari defatted. Hasil karakterisasi minyak dapat
dilihat pada Tabel 1. Kualitas minyak dapat dipengaruhi oleh metode ekstraksi, cara
penyimpanan, dan lama penyimpanan. Berdasarkan parameter warna, % asam lemak bebas,
bilangan penyabunan, indeks bias, dan bilangan iodium menunjukkan sampel minyak biji kenari
yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Bobot jenis minyak hasil penelitian berada lebih
rendah dibandingkan literatur. Hal ini disebabkan faktor penyimpanan yang menyebabkan terjadi
penguraian komponen minyak.
Tabel 1 Hasil Karakterisasi Minyak Biji Kenari dan Perbandingan dengan Literatur
Parameter
Warna
Bobot jenis (minyak 30ºC)
% Asam lemak bebas
Bilangan penyabunan
Indeks bias (minyak 30ºC)
Bilangan iodium
*Sumber: (Djarkasi, 2007)

Minyak biji kenari
Penelitian

Literatur*

Kuning

Kuning

0,839
1,001
175,467
1,463
58,690

0,904-0,912
< 5,000
169,000-194,000
1,463-1,464
57,100-60,700

KESIMPULAN
Komposisi asam lemak terbesar dalam minyak kenari (crude Canarium oil) yang
dianalisis dengan kromatografi gas berturut-tururt adalah asam oleat (50,65%), asam palmitat
(23,58%), asam stearat (11,40%). Hasil karakterisasi minyak kenari ini dapat dikembangkan
sebagai bahan baku pembuatan lipid terstruktur untuk produk substitusi susu formula maupun
untuk aplikasi pangan lainnya. Analisis serat pangan (0,53%), konsentrasi protein (8,95%) dan
hasil elektroforesis diperoleh komposisi protein dengan berat molekul rendah dari biji kenari
menunjukkan kenari dapat dikembangkan sebagai alternatif sumber pangan bernutrisi.
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KODE: PP-6
RASIO (BUNGA:ETANOL) DAN WAKTU EKSTRAKSI PADA EKSTRAK
BUNGA BELIMBING WULUH (AVERRHOA BILIMBI)
Haslina dan Sri Budi Wahjuningsih
Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang

ABSTRACT
The aim of this research was to know on flower to ethanol ratio influence and the extraction
time on starfruit flowers extract. This research was conducted in two factorial randomized block
design. The first factor was flower to ethanol ratio (1:1 b/v), (1:3 b/v) and (1:5 b/v) and the
second factor was time extraction 40, 50 and 60 minute. Each treatment combination was
conducted in triplication.The result of this research was analyzed using ANOVA. If it had
interaction, it would be continued by DMRT 5% test. The result showed that on flower to ethanol
ratio and the extraction time influence significantly (p<0,05) on yield, pH, anthocyanin, colour
intensity and vitamine C. Extract with on flower to ethanol ratio and time extraction as follows:
yield of 26 %, pH of 3,91, anthocyanin content of 4,72 ppm, colour intensity of 22,35 and
vitamine C 180,87 mg/100g.
Keywords : starfruit flower, anthocyanin, extract
PENDAHULUAN
Berkembangnya industri pengolahan pangan menyebabkan pemakaian pewarna juga
semakin meningkat, terutama jenis pewarna sintetik. Pewarna sintetik mudah diperoleh di
pasaran dalam banyak pilihan, tetapi kurang aman untuk konsumen karena mengandung logam
yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan pencarian alternatif sumber
pewarna alami seperti anthosianin (Hanum, 2000).
Bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) merupakan salah satu sumber pigmen
antosianin yang belum banyak dimanfaatkan. Kelemahan dari tanaman ini adalah cepat
mengalami busuk setelah dipetik, sehingga harus segera diproses dalam waktu 1 hari. Bunga
belimbing wuluh mengandung vitamin C, zat besi, karoten, fenolat, flavonoid, tiamin, riboflavin
dan niasin serta berkhasiat sebagai obat sariawan, tekanan darah tinggi, diabetes, rematik, pegal
linu dan obat batuk (Anonim, 2004).
Ekstraksi merupakan salah satu metode pemisahan senyawa dari campurannya dengan
menggunakan pelarut yang sesuai (Brian, 1989). Menurut Earl (1982), proses ekstraksi meliputi
dua tahap yaitu 1). Terjadinya kontak antara pelarut dengan padatan yang mengandung
komposisi yang akan dipisahkan, sehingga komposisi tersebut larut dalam pelarut dan
2).Pemisahan atau pencucian larutan dari sisa padatan. Dasar pemisahan ekstraksi dengan pelarut
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adalah perbedaaan daya larut masing-masing komposisi dalam pemadatan dengan pelarut. Daya
larut ini dipengaruhi oleh temperatur, kecepatan pengadukan, waktu ekstraksi, luas bidang
singgung padatan dengan pelarut dan frekuensi ekstraksi.
Penelitian tentang rasio (bunga:etanol) dan waktu ekstraksi masih belum banyak
dilakukan dalam mengurangi kerusakan ekstrak pada proses ekstraksi, sehingga diharapkan
penggunaan etanol dan waktu ekstraksi yang tepat dapat berinteraksi positif dalam menghasilkan
ekstrak bunga belimbing wuluh dengan kualitas baik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio (bunga:etanol) dan waktu
ekstraksi pada ekstrak bunga belimbing wuluh (averrhoa bilimbi).

BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan baku pada penelitian ini adalah bunga belimbing wuluh (bunga kecil-kecil
berbentuk bintang warnanya ungu kemerahan dari percabangan pohon lebih kurang umur 2
minggu). Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu etanol.
Beberapa peralatan yang dipergunakan adalah becker glass, blender, waterbath,

spektrofotometer, pH meter Rex model pHS-3C, evaporator vakum, color reader dan beberapa
peralatan gelas untuk analisis.
n
Metode Penelitia
Penelitian
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial dengan dua faktor yaitu A1= bunga:etanol (1:1)
(b/v), A2= bunga:etanol (1:3) (b/v) dan A3= bunga:etanol (1:5) (b/v) dan waktu ekstraksi B1=40
menit, B2=50 menit dan B3=60 menit dan 3 kali ulangan.
Pelaksanaan Penelitian
Bunga dicuci dengan air sampai bersih untuk menghilangkan kotoran kemudian ditiriskan.
Bunga yang telah dikeringanginkan kemudian ditimbang sebanyak 20 g. Sebanyak 20 gram
bunga yang siap diekstrak dimasukkan ke dalam blender sesuai rasio (bunga:etanol) (1:1) (b/v),
(1:3) (b/v) dan (1:5) (b/v). Selanjutnya diblender untuk memperkecil ukuran selama 5 menit.
Dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan dilakukan proses ekstraksi dengan waktu ekstraksi sesuai
perlakuan (40, 50 dan 60 menit) pada suhu 60°C. Ekstrak disaring dengan menggunakan
penyaring vakum untuk memisahkan ekstrak. Dipekatkan dengan evaporator vakum suhu 70°C
dan tekanan 220 mbar selama 20 menit untuk memisahkan etanol.
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Analisis
Analisis yang dilakukan adalah pH, rendemen, intensitas warna dan vitamin C.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rendemen
Rerata rendemen berkisar antara 26 %-63 %. Gambar 1 menunjukkan bahwa semakin
tinggi rasio (bunga:etanol), maka rendemen cenderung meningkat. Hal ini diduga karena
semakin besar volume pelarut yang digunakan, maka pengeluaran senyawa target ke dalam
pelarut (solvent) dapat berjalan lebih optimal dan kemungkinan pelarut mengalami kejenuhan
juga bisa dihindari. Pudjaatmaka (1986) menyatakan bahwa kelarutan suatu zat ke dalam suatu
pelarut sangat ditentukan oleh kecocokan sifat antara zat terlarut dengan zat pelarut yaitu sifat

like dissolve like diantaranya disebabkan karena polaritasnya.
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Gambar 1. Rendemen Ekstrak Bunga Belimbing Wuluh
Rendemen semakin meningkat dengan semakin meningkatnya lama waktu ekstraksi.
Menurut Mandal et.al (2007) semakin lama waktu ekstraksi, jumlah bahan yang terekstrak akan
semakin meningkat. Routray dan Orsat (2012) mengatakan bahwa rendemen hasil ekstraksi
berbanding lurus dengan lama waktu ekstraksi. Demikian juga Krishnaswamy et.al (2012)
berpendapat bahwa hal tersebut dapat terjadi karena difusi senyawa target dari matriks bahan ke
dalam pelarut akan meningkat dengan semakin lamanya waktu ekstraksi hingga level tertentu.
pH
Rerata pH ekstrak antosianin bunga belimbing wuluh berkisar antara 3,91-4,62. Nilai pH
mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya rasio (bunga:etanol). Volume pelarut semakin
besar diduga akan menaikkan kelarutan asam yang digunakan untuk proses ekstraksi. Selain
pada pH yang sangat asam hidrolisis asam yang terjadi sangat besar, sehingga dapat memutuskan
rantai antosianin dari bunga. Hidrolisis asam memecah antosianidin sebagai kopigmen dengan
gula. Terpisahnya antosianidin dengan gula menyebabkan menurunnya total antosianin dalam
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bunga, sehingga pada pH asam dapat melarutkan lebih banyak gula. Fungsi gula pada antosianin
yaitu untuk mengikat dan menjaga kestabilan antosianin. Jika lebih banyak gula yang larut, maka
akan menurunkan total antosianin bunga, karena gula dapat melindungi antosianin dari degradasi
(Rein, 2005).
Gambar 2 menunjukkan semakin lama waktu ekstraksi, maka nilai pH cenderung semakin
naik. Hal ini diduga bahwa ekstrak antosianin bunga belimbing wuluh stabil pada pH semakin
asam. Menurut Markakis (1982) pada pH 5 ke atas menyebabkan kerusakan pigmen antosianin
yang berubah warnanya menjadi tidak berwarna. Pada kondisi asam warna antosianin adalah
merah karena struktur antosianin utamanya berada dalam bentuk kation flavinium yang berwarna
merah. Peningkatan pH mengakibatkan warna antosianin memudar karena kation flavium merah
mengalami hidrasi menjadi struktur tidak berwarna karbinol. Pada pH yang lebih tinggi
antosianin berwarna biru keunguan karena terdegradasi menjadi kuonoidol.
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Gambar 2. pH Ekstrak Bunga Belimbing Wuluh
Total Antosianin
Rerata kadar antosianin ekstrak bunga belimbing wuluh berkisar antara 3,33-4,72 ppm.
Gambar 3 menunjukkan semakin tinggi rasio (bunga:etanol) dan semakin lama waktu ekstraksi,
maka total antosianin ekstrak bunga belimbing wuluh akan semakin menurun. Kenaikan pH
pelarut membuat warna merah antosianin semakin memudar dan menjadi ungu. Ini disebabkan
karena pada kenaikan pH, kadar antosianin ekstrak bunga cenderung menurun dengan semakin
lamanya waktu ekstraksi. Hal ini disebabkan dinding sel maupun jaringan bahan akan rusak
sehingga mengeluarkan zat terlarut ke dalam pelarut. Rerata kadar antosianin berbanding lurus
dengan rasio (bunga:etanol). Semakin lama waktu ekstraksi semakin lama pula bahan terekstrak,
mengakibatkan pecahnya jaringan bahan sehingga mengeluarkan zat terlarut (solute) ke dalam
pelarut (solvent) (Navas et al, 2012).Warna dari antosianin dipengaruhi oleh pH media. Pada pH
asam antosianin cenderung berwarna merah dan pada pH basa berwarna biru menyebabkan
intensitas warna menurun, sehingga struktur flavilium dalam antosianin terpecah dan
menyebabkan ion warna pada antosianin tidak stabil. Selain itu pada hidrolisis asam terhadap
antosianin sangat tinggi, sehingga menyebabkan total antosianin semakin rendah. Total
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antosianin yang rendah menyebabkan antosianin banyak melepaskan gula, sehingga bersama
gula banyak zat warna yang ikut larut dan menyebabkan warna yang dihasilkan semakin pekat.
Menurut Gonnet (1998) dan Yang dan Zhai (2010) konsentrasi antosianin dapat meningkatkan
tingkat kemerahan ekstrak antosianin yang ditunjukkan melalui nilai chroma.
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Gambar 3. Antosianin Ekstrak Bunga Belimbing Wuluh
Intensitas Warna
Rerata intensitas warna ekstrak bunga belimbing wuluh berkisar antara 13,15-22,35.
Gambar 4 memperlihatkan bahwa semakin tinggi rasio (bunga:etanol) menyebabkan rerata
tingkat kemerahan menurun. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya konsentrai antosianin yang
terekstrak seiring volume pelarut yang semakin besar. Yang dan Zhai (2012) menemukan bahwa
semakin rendah konsentrasi antosianin, maka nilai L akan semakin tinggi. Semakin lama waktu
ekstraksi maka tingkat kecerahan ekstrak antosianin cenderung turun. Antosianin yang terekstrak
menyebabkan warna ekstrak semakin gelap, sehingga nilai kecerahan menjadi turun. Bueno et al
(2012) menyatakan bahw warna antosianin sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dan jenis
antosianin. Cavalcanti et al (2011) menjelaskan bahwa bertambahnya konsentrasi antosianin
dalam ekstrak menyebabkan stabilitas warna menjadi pekat dan gelap.
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Gambar 4. Intensitas Warna Ekstrak Bunga Belimbing Wuluh
Vitamin C
Rerata kadar vitamin C ekstrak bunga belimbing wuluh berkisar antara 106,48-180,87
mg/100 g. Semakin tinggi rasio (bunga:etanol), maka kadar vitamin C semakin menurun.
Gambar 5 menunjukkan bahwa tingginya kadar vitamin C diduga karena waktu ekstraksi yang
cukup untuk mengekstrak vitamin C. Menurut Hayat et. al., (2009) bahwa waktu ekstraksi yang
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cukup lama menyebabkan kerusakan sel (cell rupture), sehingga senyawa target dapat keluar sel
menuju solvent di sekitarnya.
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Gambar 5. Vitamin C Ekstrak Bunga Belimbing Wuluh

KESIMPULAN
Rasio (bunga:etanol) dan waktu ekstraksi berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap rendemen,
pH, antosianin, intensitas warna dan vitamin C. Ekstrak dengan rasio (bunga:etanol) (1:1 v/v)
dan waktu ekstraksi 40 menit menghasilkan karakteristik terbaik dengan rendemen 26 %, pH
3,91, kadar antosianin 4,72 ppm, intensitas warna merah 22,35 dan vitamin C 180,87 mg/100 g.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan menganalisis situasi produksi telur asal ternak unggas dan faktorfaktor yang mempengaruhi produksi telur dalam upaya mendukung ketahanan pangan penduduk
di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data sekunder bersumber dari Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi
Jawa Tengah. Data dianalisis secara deskriptif dan statistik. Analisis situasi produksi kaitannya
dengan ketahanan pangan dianalisis dengan Indeks Subsistensi (IS) dan faktor-faktor yang
mempengaruhi produksi telur dianalisis dengan model regresi linier berganda, dengan faktor
dependen (Y) produksi telur dan variabel independen terdiri dari x1= populasi ternak unggas,
x2 = kepadatan ternak di wilayah., x3 = jumlah penduduk, x4 = produk domestik regional bruto
(PDRB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IS selama 5 tahun terakhir (2008-2012)
rata-rata sebesar 113,6., yang berarti produksi yang ada sudah melampui kebutuhan penduduk
sesuai dengan daya beli dan pola konsumsi penduduk dan trend IS cenderung meningkat, yang
berarti ketersediaan hasil produksi telur terus bertambah. Analisis faktor-faktor produksi telur
kaitannya dengan ketahanan pangan, dihasilkan bahwa produksi telur (Y) secara bersama-sama
sangat nyata (P<0,01) dipengaruhi oleh faktor populai ternak unggas (x1), kepadatan ternak
(x2), jumlah penduduk (x3) dan PDRB (x4) (nilai R2= 0,870). Hasil ini menunjukkan bahwa
produksi telur perlu terus ditingkatkan dalam mendukung ketahanan pangan penduduk dan
pertumbuhan ekonomi penduduk.
Kata kunci : produksi, telur unggas, ketahanan pangan
PENDAHULUAN
Produk telur merupakan komoditas pangan hasil ternak yang sangat strategis dalam
upaya pemenuhan gizi masyarakat. Kondisi ini dicerminkan dari komoditas telur yang
dimasukkan dalam kebutuhan 9 bahan pokok/utama masyarakat, yaitu :1) Beras, 2) Gula pasir,
3)Minyak goren dan mentega, 4) Daging sapi dan ayam, 5) Telur ayam, 6) Susu, 7) Jagung, 8)
Minyak tanah dan 9) Garam beriyodium (Kep Men Perindustrian dan Perdagangan, No.
115/MPP/Kep/2/1998). Fungsi utama bahan pangan asal ternak (telur) adalah untuk memenuhi
kebutuhan protein hewani yang sangat diperlukan

oleh tubuh manusia, utamanya dalam

mendukung proses pertumbuhan, reproduksi dan fungsi-fungsi tubuh lainnya. Di samping itu,
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Telur merupakan bahan pangan yang kaya sumber Zeng yang dapat mengendalikan tekanan
darah manusia, Vit B12 untuk pengatur sisitem syaraf utamanya untuk konsentrasi
(Livestockreview.com). Konsumsi pangan yang cukup diharapkan akan tercapai peningkatan
derajat kesehatan, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kecerdasan.
Konsumsi telur masyarakat indonesia saat ini masih rendah yaitu rata-rata sebesar 90
butir/kapita/tahun, atau setara satu butir telur dalam empat hari, sedangkan Malaysia sudah
mencapai 330 butir/kapita/tahun atau rata-rata hampir sebutir dalam sehari (Puslitbangnak, 2013).
Rendahnya konsumsi bahan pangan (telur) berkaitan banyak faktor, seperti aspek sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat (Hardinsyah, 2012). Disamping itu dapat dipengaruhi oleh
kondisi sistem ketahanan pangan (produksi/ketersediaan, distribusi dan konsumsi) di suatu
wilayah. Ketahanan pangan sangat penting untuk diwujudkan agar kebutuhan pangan penduduk
dapat terpenuhi dan terjaga stabilitas bidang pangan. Menurut Atmojo et al. (1995), Soetrisno
(1998) dan Suryana (2003) beberapa faktor yang mempengarahui ketahanan dan ketersediaan
pangan adalah tingkat produksi, distribusi pangan, diversifikasi konsumsi pangan, tingkat
kerusakan pangan, tingkat impor dan ekspor dan penggunaan pangan untuk kebutuhan lain
(industri, bibit,dll), sedangkan tingkat produksi banyak dipengaruhi oleh ketersediaan dan
kualitas bibit, teknologi budidaya, kelembagaan, harga dan mekanisme pemasaran. Mengingat
peran pangan hasil ternak (telur) yang sangat penting dimasyarakat, dan harganya yang relatif
terjangkau, maka perlu adanya ketersediaan yang cukup dan terus diupayakan peningkatan
produksinya.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, makalah ini mengkaji
tentang situasi produksi telur unggas dan kondisi ketahanannya, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi produksi telur asal unggas sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan asal
telur di Jawa Tengah. Manfaat dari kajian ini adalah tersedianya informasi dan situasi
perkembangan produksi kaitannya dengan ketahanan pangan serta faktor-faktor yang
mempengaruhi.
METODE PENELITIAN
Penelitian tentang analisis situasi produksi telur asal ternak unggas kaitannya dengan
ketahanan pangan penduduk di Jawa Tengah, dianalisis berdasarkan daerah pusat produksi
maupun non produksi, yang meliputi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Daerah pusat produksi
telur ayam ras (Location Quotients=LQ >1) ada 7 Kabupaten, yaitu Banyumas, Kab. Magelang,
Kab. Boyolali, Kab.Karanganyar, Kab. Semarang, Kab.Kendal dan Kab. Brebes, sedangkan
sisanya sebanyak 28 Kab./Kota mempunyai L/Q <1. Penelitian dilakukan dengan menganalisis
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data sekunder dari instansi terkait, seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Tengah dan Badan Pusat Statistik dan sumber lain yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif
dan secara statistik. Analisis situasi ketahanan pangan (telur) dianalisis dengan indeks
Subsistensi (IS) yaitu dengan rumus sesuai petunjuk Aritonang (2000), sebagai berikut :
Jumlah produksi telur
IS = ------------------------------------- x 100
Jumlah Kebutuhan u. Konsumsi
Untuk mengetahui faktor-faktor situasi produksi telur kaitannya dengan ketahanan
pangan penduduk di Jawa Tengah dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda
sesuai petunjuk Ghozali (2006), sebagai berikut : Y : a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4+ e, dimana :
Y= Produksi telur (Kg/th); a = Konstanta; b = Koefisien regresi; x1 = Populasi
ternak unggas (Animal unit/AU); x2 = Kepadatan ternak (AU/Km2); x3 = Jumlah
Penduduk Jawa Tengah (jiwa); x4 = PDRB Jawa Tengah (Milyar) dan e = Simpangan
Stokastik.
Uji statistik dengan uji F digunakan untuk menguji model regresi linier berganda dengan
taraf signifikan 1%, 5% dan 10%. Sedangkan Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial
pengaruh variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Jenis dan Produksi Telur Unggas di Jawa Tengah
Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Pulau Jawa mempunyai potensi
besar untuk pengembangan usaha ternak unggas. Berbagai jenis unggas cukup berkembang baik
di Jawa Tengah seperti ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik, dan buruh puyuh.
Secara nasional, populasi ayam ras di Jawa Tengah menempati urutan ke dua setelah Jawa Timur
(22.492.294 vs. 18.568.354 ekor) (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2011)..
Populasi dan produksi telur berbagai ternak unggas dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan
Tabel 1. menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi telur unggas selama 5 tahun (2008-2012)
rata-rata positif kecuali burung puyuh yang mengalami penurunan sebesar 3,13%. Pertumbuhan
yang tertinggi adalah Itik (11,43%), kemudian ayam ras (11,41%) dan ayam buras (7,00%).
Kontribusi telur ayam ras paling tinggi (70,66%) dibanding dengan jenis telur lainnya, hal ini
disebabakan populasi ayam ras paling banyak, manajemen dan teknologi budidaya sangat maju
serta nilai investasi terus berkembang.
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Tabel 1. Populasi Ternak Unggas dan Produksi Telur di Jawa Tengah Tahun 2012
Jenis Unggas

Populasi (ekor)

Produksi Telur
Pertumbuhan Produksi
(Kg/tahun)
telur 2008-2012 (%)
Ayam Ras
19.881.430
192.070.532
11,41
(70,66%)*
Ayam Buras
40.868.263
38.560.312
7,00
(14,18%)*
Itik
5.713.260
33.936.970
11,43
(12,48%)*
Burung Puyuh
4.827825
7.252.184
(3,13%)
(2,68%)*
Jumlah Produksi
271.819.998
9,80%
(100%)
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng (2013). Diolah
*) Kontribusi terhadap Produksi telur Total Jawa Tengah
Analisis Ketahanan Pangan Hewani Asal Ternak (Telur) di Jawa Tengah
Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau.
Disamping itu, produk pangan asal ternak harus memenuhi kriteria ASUH (aman, sehat, utuh dan
halal). Kebutuhan konsumsi telur diharapkan dapat mencapai 6,5 Kg/kapita/tahun (Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2013). Pemenuhan pangan asal produk
telur dapat dilihat dari rasio produksi dengan kebutuhan penduduk, dengan menggunakan
indikator/indeks susbsistensi (IS). Berdasar nilai (skor) IS, hasil analisis menunjukkan bahwa
selama kurun waktu 5 tahun (2008 – 2012) rata-rata IS sebesar 113,6, dan trendnya terus
mengalami peningkatan. Hasil ini menunjukkan bahwa situasi produksi/ketersediaan telur terus
mengalami peningkatan dan mampu memenuhi kebutuhan penduduk berdasarkan daya beli
maupun pola konsumsi/selera pangan saat ini. Nilai IS diatas 110 menunjukkan produksi telur
mampu memenuhi kebutuhan aktual (IS = 90 -110) mupun kebutuhan ideal (>110) (Aritonang,
2000). Analisis nilai IS sebagai penggambaran tingkat ketahanan pangan telur dapat dilihat pada
Tabel 2.
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Tabel 2. Tingkat Ketahanan Produksi Telur Terhadap Kebutuhan Penduduk Jawa Tengah
No.

Tahun

1.
2.
3.
4.
5.

Produksi Telur
Unggas (Kg)
191.355.603
249.804.428
250.226.811
257.175.521336
271.819.998

Kebutuhan (Jumlah penduduk x
norma kecukupan telur (Kg)*)
212.071.535
213.619.659
210.487.270
214.650.429
216.256.345

2008
2009
2010
2011
2012
Rata-rata
Keterangan : *) Norma kecukupan telur = 6,5 Kg/kapita/tahun.

Nilai IS
90
116
118
119
125
113,6

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Telur Kaitannya dengan Ketahanan
Pangan Penduduk di Jawa Tengah
Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi situasi produksi telur kaitannya dengan
ketahanan pangan penduduk di Jawa Tengah dianalisis menggunakan model regresi linier
berganda, dengan variabel dependen (Y= produksi telur) dan variabel independen x1 (populasi
ternak unggas), x2 (kepadatan ternak), x3 (jumlah penduduk), dan x4 (produk domestik regional
bruto) menunjukkan bahwa variabel independen (x1s.d.x4)secara bersama-sama sangat nyata
(P<0,01) mempengaruhi

produksi telur unggas. Secara parsial, faktor yang berpengaruh

terhadap produksi adalah populasi unggas, jumlah penduduk dan PDRB. Hasil ini menunjukkan
bahwa produksi telur perlu terus ditingkatkan produksinya agar ketersediaan meningkat.
Ketahanan pangan saat ini menjadi perhatian semua pihak, dan diharapkan ketahanan pangan
bisa terwujud sampai pada tingkat rumah tangga, dan memperoleh pangan secara wajar. Kondisi
ini mensyaratkan sistem ketahanan pangan (produksi, distribusi dan konsusmsi) dapat berjalan
baik. Hasil analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem produksi telur unggas dapat
dilihat pada Tabel 3.
Tabel. 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Telur Unggas Kaitannya dalam
Mendukung Ketahanan Pangan Penduduk di Jawa Tengah
Variabel Produksi
Koefisien Regresi
Sign.
Konstanta
-1,063E6
Populasi ternak unggas (x1)
404,941
0,000***)
Kepadatan ternak (x2)
11034,169
0,495
Jumlah penduduk (x3)
-3,541
0,099*)
PDRB (x4)
0,141
0,029**)
F hit.
8,148
0,001**)
R2
0,870
Keterangan : ***) sangat nyata (1%) , **) nyata (5%) dan *) nyata (10%)
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Berdasarkan Tabel 3. dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut : Y = -1,063 +
404,941x1 + 11034,169x2 - 3,541x3 + 0,141x4 (R2 = 0,870). Persamaan tersebut menunjukkan
bahwa kenaikan populasi ternak unggas 1 unit akan meningkatkan produksi 404,941 unit,
peningkatan PDRB 1 unit akan mendorong produksi telur sebanyak 0,141 unit. Nilai R2 sebesar
0,870, yang berati tingkat produksi telur unggas dipengaruhi oleh faktor x1 sampai x6 sebesar
87,0%, dan sisanya sebanyak 13,0% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Prasetyo et al. (2005) menunjukkan bahwa ketahanan pangan hewani dengan
produksi mempunyai hubungan yang positif sedangkan dengan jumlah penduduk pengaruhnya
negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN
Situasi produksi telur asal unggas yang mencerminkan tingkat ketahanan pangan penduduk
di Jawa Tengah sudah memenuhi kebutuhan penduduk baik secara aktual maupun ideal. Tingkat
produksi telur dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan secara sangat nyata
dipengaruhi bersama-sama oleh faktor populasi ternak unggas, kepadatan ternak, jumlah
penduduk dan tingkat PDRB. Perlu terus diupayakan peningkatan produksi, untuk
mengantisipasi laju permintaan penduduk meningkat yang disebabkan oleh kesadaran akan
pentingnya pangan bergizi dan meningkatnya daya beli masyarakat, serta dorongan untuk
meningkatkan keatahanan pangan penduduk.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan meningkatkan keamanan bakteriologis daging sapi. Rancangan
percobaan yang digunakan acak lengkap pola faktorial 5x5 dengan 3 ulangan. Faktor pertama
level crush bawang putih (0, 3, 6, 9 dan 12%) dari berat daging sapi. Faktor kedua
penyimpanan (0, 3, 6, 9 dan 12 hari) pada suhu refrigerasi (3 – 5 oC). Variabel yang diuji
adalah total bakteri. Tahap berikutnya uji kemampuan aktivitas antibakteri air bawang putih
terhadap bakteri Escherichia coli (Gram negatif) dan Staphylococcus aureus (Gram positif).
Hasil penelitian terdapat interaksi (P<0,05) antara level crush bawang putih dan lama
penyimpanan terhadap total bakteri dalam daging sapi. Level crush bawang putih 9% mampu
menekan pertumbuhan bakteri sampai <106 CFU/g selama penyimpanan 6 hari pada suhu
refrigerasi. Uji aktivitas antibakteri air bawang putih terhadap E. coli ternyata mampu
menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi terendah 25%, sedangkan terhadap S.
aureus pada konsentrasi terendah 10%.
Kata kunci: Daging: sapi, crush bawang putih, total bakteri, E. coli dan S. aureus.
PENDAHULUAN
Daging sapi yang dijual di pasar-pasar di Indonesia umumnya diproduksi oleh rumah
pemotongan hewan (RPH).

Daging sapi tersebut berpotensi tercemar bakteri sejak proses

penyembelihan di RPH, pemasaran, bahkan sampai saat penyajian. Daging sapi yang tercemar
bakteri menjadi mudah rusak/busuk, bahkan berpotensi membawa bakteri patogen. Menurut
Bintoro (2008) daging sapi mengandung air 66,10 - 69,30%, protein 18,40 – 21,20%, lemak 8,30
– 12,30% dan total abu/mineral 0,90 - 1,20%, sehingga ideal sebagai medium pertumbuhan
bakteri.
Berbagai laporan penelitian tentang kandungan bakteri dalam daging sapi yang berasal
dari RPH telah dilakukan. Sartika et al. (2005) melaporkan, bahwa daging sapi yang berasal
dari RPH Cibinong (Kabupaten Bogor) dan RPH Kota Bogor mengandung bakteri E. coli,
demikian juga 60% sampel air dari RPH dan 41,70% tenaga ”penjamah” daging yang bekerja di
RPH tercemar bakteri E. coli. Cohen et al. (2008) melaporkan, bahwa sebanyak 79 dari 150
sampel daging sapi mengandung bakteri coliform fekal, E. coli, S. aureus dan Clostridium

perfringens, dengan total bakteri aerob 107 CFU/g. Aslam et al. (2009) mengisolasi bakteri
E. coli dari kulit sapi, karkas yang telah dicuci, peralatan pemotongan dan daging sapi.
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Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Badan Standarisasi Nasional (BSN), bahwa
persyaratan bakteriologis daging sapi yang beredar di Indonesia adalah total plate count (TPC)
atau total bakteri maksimal 106 CFU/g, bakteri coliform maksimal 102 CFU/g, bakteri E. coli
maksimal 10 CFU/g, bakteri S. aureus maksimal 102 CFU/g dan bakteri Salmonella sp negatif
per 25 g (SNI 3932, 2008). Apabila kandungan bakteri dalam daging sapi melebihi standar yang
telah ditentukan, maka daging sapi tersebut dianggap tidak layak sebagai bahan pangan, karena
kemungkinan menjadi mudah rusak/busuk. Apabila daging sapi tersebut mengandung bakteri
patogen dan diolah kurang sempurna yang selanjutnya dikonsumsi, maka kemungkinan dapat
menimbulkan penyakit.
Salah satu metode pengolahan/pengawetan daging sapi adalah dengan marinasi.
Marinasi adalah

proses perendaman daging di dalam bahan marinade, sebelum proses

pengolahan. Marinade merupakan bumbu cair sebagai perendam daging untuk meningkatkan
citarasa (Smith dan Young, 2007). Salah satu bumbu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan
marinasi daging sapi dan sekaligus sebagai antibakteri adalah bawang putih (Allium sativum L.).
Bawang putih sering dimanfaatkan sebagai bumbu dalam pengolahan daging sapi dan
kemungkinan dapat dimanfaatkan pula sebagai bahan pengawet tunggal (antibakteri). Bawang
putih

mengandung

senyawa

antibakteri berupa

allicin, alliin, allinase, S-allycystein,

diallylsulfide dan allylmethyltrisulfide (Yuliana, 2008). Maidment et al. (2001)

melaporkan,

bahwa bawang putih dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri E. coli. Wongwiwat et al. (2007)
melaporkan, bahwa marinasi dengan bahan marinade (bawang putih, lada hitam, lemon dan
ketumbar) dapat menurunkan kandungan bakteri pada daging ayam dan dapat memperpanjang
masa simpan dari 10 hari menjadi 12 hari pada penyimpanan suhu 4 oC. Penggunaan bawang
putih diharapkan dapat menurunkan kandungan bakteri dalam daging sapi (sebagai bahan
pengawet alami), sebagai bumbu dan meningkatkan kualitas fisik-kimia-sensori.

METODE PENELITIAN
Daging sapi yang digunakan untuk penelitian adalah bagian paha belakang dan telah
dilayukan selama 3 jam pada suhu ruang. Rancangan yang digunakan adalah acak lengkap pola
faktorial (5x5) dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah marinasi dengan level crush
bawang putih 0% (tanpa crush bawang putih), 3, 6, 9 dan 12% dari berat daging sapi. Faktor
kedua adalah lama penyimpanan (0, 3, 6, 9 dan 12 hari) pada suhu refrigerasi (3 – 5 oC,
kelembaban udara relatif 55 – 65%). Variabel yang diuji adalah total bakteri dengan metode
hitungan cawan tuang (Fardiaz, 1993; SNI 2897, 2008). Data total bakteri yang selanjutnya
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dianalisis ragam, apabila ada pengaruh perlakukan dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan
(Steel dan Torrie, 1989). Berikutnya uji aktivitas antibakteri air bawang putih terhadap E. coli
(Gram negatif) dan S. aureus (Gram positif). Uji aktivitas antibakteri dengan metode paper disk
yang dimodifikasi oleh Hintono (2008). Data selanjutkan dianalisis secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kandungan bakteri awal daging sapi yang digunakan untuk penelitian berkisar 1,8x104 2,3x104

CFU/g.

Hasil penelitian marinasi daging sapi dengan crush bawang selama

penyimpanan pada suhu refrigerasi dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil penelitian menunjukkan
terdapat interaksi (P<0,05) antara level crush bawang putih dan lama penyimpanan terhadap total
bakteri. Semakin tinggi level crush bawang putih, maka total bakteri dalam daging sapi
semakin rendah. Semakin lama penyimpanan menunjukkan, bahwa jumlah bakteri dalam daging
sapi semakin meningkat (Ilustrasi 1). Apabila bawang putih dihancurkan (crushed), maka
komponen bioaktif (allicin) akan keluar (Maidment et al., 2001) dan allicin bersifat antibakteri
(Ankri dan Mirelman, 1999), sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Allicin bersifat
tidak stabil dan dengan cepat terdegradasi menjadi berbagai senyawa sulfida, yang selanjutnya
memberi kontribusi terhadap flavor (citarasa) (Gorinstein et al., 2005). Level crush bawang
putih yang paling efektif adalah 9% dengan lama simpan 6 hari, karena jumlah bakteri dalam
daging sapi yang diperoleh masih memenuhi persyaratan SNI 3932 (2008), yaitu total bakteri
dalam daging sapi segar maksimal 106 CFU/g.
Tabel 1.

Total Bakteri Daging Sapi Hasil Marinasi dengan Crush Bawang Putih selama
Penyimpanan pada Suhu Refrigerasi.
Perlakuan
a0b0
a0b3
a0b6
a0b9
a0b12
a3b0
a3b3
a3b6
a3b9
a3b12
a6b0
a6b3
a6b6
a6b9
a6b12
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Total Bakteri (CFU/g)
1,4x104 a
1,5x105 e
1,5x106 hi
8,3x106 jk
1,1x107 l
6,3x104bc
1,4x105 de
7,5x105 fgh
6,5x106 kl
1,1x107 l
2,7x104 a
1,1x105 cde
4,8x105 f
2,4x106 ij
2,7x106 ij
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a9b0
a9b3
a9b6
a9b9
a9b12
a12b0
a12b3
a12b6
a12b9
a12b12

7,4x104 bcd
1,1x105 cde
5,4x105 fg
2,0x106 i
2,5x106 ij
6,3x104 b
8,9x104 cde
5,3x105 f
1,0x106 gh
2,0x106 i

Keterangan : - Superskrip huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan berbeda nyata (P<0,05).
- Notasi a adalah level crush bawang putih (0, 3, 6, 9 dan 12%)
- Notasi b adalah lama penyimpanan (0, 3, 6, 9 dan 12 hari).

Gambar 1. Kurva Efek Marinasi dengan Crush Bawang Putih dan Lama Penyimpanan
pada Suhu Refrigerasi terhadap Total Bakteri pada Daging Sapi.
Berdasarkan hasil pengujian aktivitas antibakteri (Tabel 2) bawang putih terhadap E. coli
(Gram negatif) ternyata jus (air) bawang putih mampu menghambat sampai konsentrasi 25%,
sedangkan terhadap S. aureus (Gram positif) masih mampu menghambat sampai konsentrasi
10%, dengan kepadatan bakteri masing-masing 3,0x106 CFU/ml. Hal ini menunjukkan, bahwa
bakteri Gram positif lebih peka terhadap air bawang putih daripada bakteri Gram negatif.
Menurut Pembayun (2008) dinding sel bakteri Gram negatif lebih kompleks, yaitu terdiri dari
peptidoglikan, lipopolisakarida, fosfolipida dan protein (4 lapis), sedangkan dinding sel bakteri
Gram positif terdiri dari peptidoglikan, fosfolipida dan protein (3 lapis).
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Tabel 2. Aktivitas Antibakteri Bawang Putih terhadap E. coli dan S. aureus.
Konsentrasi
Bawang Putih (%)
100
75
50
25
20
15
10
5

Diameter Zona Jernih (mm)

E. coli
11,15
8,61
6,72
1,06
0,00
0,00
0,00
0,00

S. aureus
22,82
19,69
16,24
10,08
5,40
0,93
0,87
0,00

Keterangan: - Diameter zona jernih sudah dikurangi dengan diameter paper disk sebesar 5,30 mm. Kepadatan
bakteri 3,0x106 CFU/ml.

KESIMPULAN
Marinasi daging sapi dengan crush bawang putih pada penyimpanan suhu refrigerasi
dapat meningkatkan keamananan bakteriologis (memperlambat pertumbuhan bakteri). Air
bawang putih mampu menghambat aktivitas antibakteri terhadap E. coli (Gram negatif) sampai
konsentrasi terendah 25%, sedangkan terhadap S. aureus (Gram positif) sampai konsentrasi
terendah 10%.
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ABSTRAK
Diare merupakan salah satu penyakit infeksi yang sering terjadi pada bayi. Diare pada
bayi atau anak sering terkait dengan kontaminasi pangan. Insiden diare meningkat sejalan
dengan pemberian makan pada bayi terkait dengan penyiapan makan yang kurang higienis oleh
ibu atau pengasuh. Aspek dalam penyiapan makan tersebut salah satunya adalah kebiasaan
mencuci tangan oleh ibu yang bertanggung jawab dalam praktik pemberian makan pada anak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis titik kritis waktu cuci tangan dengan
kejadian diare pada bayi umur 6-12 bulan dalam 2 minggu terakhir. Penelitian ini merupakan
penelitian cross sectional yang dilakukan di Wilayah Puskesmas Mulyorejo dan Kenjeran Kota
Surabaya. Sampel adalah seratus enam belas (116) bayi umur 6-12 bulan beserta ibunya yang
dipilih dengan teknik simple random sampling. Variabel yang diteliti meliputi karakteristik ibu,
karakteristik bayi, kebiasaan cuci tangan pada titik krusial pemberian makan dan kejadian diare
pada dua minggu terakhir. Analisis statistik dilakukan dengan uji chi-square untuk mengetahui
hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu lulus
pendidikan dasar (50,9%), tidak bekerja (67,2%), memiliki anggota keluarga > 4 orang
sebanyak 52,6%. Sebagian besar bayi berjenis kelamin laki-laki, lahir dengan berat badan >
2500 gram (93,0%). Kejadian diare pada bayi umur 6-12 bulan sebesar 12,9%. Dari berbagai
titik krusial kebiasaan mencuci tangan, yang memiliki hubungan yang signifikan dengan
kejadian diare pada bayi (p=0,031) adalah kebiasaan cuci tangan sebelum menyuapi bayi,
sedangkan kebiasaan cuci tangan pada waktu sebelum memasak, sebelum menyiapkan makan,
sebelum menyiapkan susu botol, setelah buang air besar dan kecil tidak memiliki hubungan
dengan kejadian diare. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa titik paling kritis
terjadinya kontaminasi pangan yang dapat menyebabkan diare adalah sebelum menyuapi bayi,
sehingga perlu peningkatan pengetahuan dan kebiasaan cuci tangan terutama sebelum
menyuapi bayi.
Kata kunci
kunci: Diare, Kebiasaan cuci tangan, Pemberian makan pada bayi

PENDAHULUAN
Diare merupakan salah satu penyebab kesakitan utama pada anak dan merupakan
penyebab utama anak harus mendapat perawatan di rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan
di negara miskin dan berkembang [1]. Setiap tahun sekitar 2,5 juta kasus diare terjadi pada anak
balita. Anak yang memiliki status gizi dan status kesehatan yang kurang baik serta terpapar
dengan lingkungan yang kurang sehat lebih rentan mengalami diare dibanding anak yang sehat.
Selain itu anak memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami dehidrasi yang mengancam
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jiwa jika dibandingkan dengan dewasa karena pada tubuh anak proporsi cairan lebih besar jika
dibanding dewasa serta anak lebih banyak membutuhkan cairan sepanjang hari karena terkait
dengan laju metabolik dan kemampuan ginjal untuk mempertahankan cairan lebih rendah jika
dibanding dewasa [2].
Insiden diare bervariasi tergantung musim dan usia anak dengan insiden tertinggi diare
terjadi pada dua tahun awal kehidupan anak dan menurun saat anak bertambah umur [2]. Di
Indonesia, situasi yang hampir sama juga terjadi dimana diare berkontribusi pada 18% tingkat
kematian anak pada 2006 dan sebagai penyebab kematian nomer dua setelah infeksi saluran
pernafasan [3]. Insiden diare meningkat setelah pengenalan makanan pendamping yang
disebabkan kurang higienisnya penyiapan makanan tersebut terutama pada anak yang berumur 624 bulan [4]. Sekitar 70% semua kasus diare pada anak dapat disebabkan oleh kontaminasi
makanan [5]. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya sanitasi yang kurang
memadai, penyediaan air bersih yang tidak aman serta higiene personal yang kurang baik
menyebabkan 88% kematian anak yang disebabkan oleh diare [2].
Pada enam bulan pertama kehidupan bayi, ASI merupakan makanan yang terbaik.
Namun semakin bertambah usia, bayi memerlukan makanan pendamping untuk menunjang
pertumbuhan dan perkembangannya. Pengenalan makanan pendamping terutama sering
disiapkan dalam kondisi yang kurang higienis, sehingga bayi yang pada awalnya hanya
mengkonsumsi ASI menjadi terpapar pada patogen infektif food borne [5]. Pengenalan makanan
pendamping ini merupakan titik yang krusial karena semakin meningkatnya insiden diare yang
disebabkan oleh peningkatan paparan patogen yang menyebabkan food borne disease [6].
Prevalensi diare paling tinggi terjadi pada enam bulan kedua kehidupan (umur 6-12 bulan) dan
menurun setelahnya. Penurunan insiden food borne disease sejalan dengan peningkatan usia
dapat disebabkan peningkatan imunitas yang didapatkan dari paparan patogen yang berulang [5].
Patogen penyebab diare biasanya ditransmisikan melalui rute fecal-oral, yang meliputi
ingesti makanan dan air yang terkontaminasi, kontak person to person atau kontak langsung
dengan patogen melalui feses. Namun banyak hasil penelitian secara epidemiologis
menunjukkan bahwa faktor risiko yang paling penting adalah perilaku kontak dengan fecal
termasuk perilaku cuci tangan setelah BAB dan sebelum menyiapkan makanan, terutama kontak
tangan dengan makanan yang siap dimakan merupakan mekanisme yang potensial yang
menyebabkan kontaminasi patogen penyebab diare pada makanan dan minuman [7]. Oleh karena
itu aspek higiene dalam penyiapan makan yang berupa kebiasaan mencuci tangan oleh ibu yang
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bertanggung jawab dalam praktik pemberian makan pada anak merupakan salah satu faktor yang
penting pada kejadian diare terutama pada bayi umur 6-12 bulan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik kritis kebiasaan cuci tangan dan kejadian
diare pada bayi umur 6-12 bulan. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun
intervensi yang terkait dengan perilaku higiene ibu untuk mencegah kejadian diare pada bayi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional yang dilakukan di Wilayah Puskesmas
Mulyorejo dan Kenjeran Kota Surabaya. Waktu Pengumpulan data dilakukan pada Bulan
September – November 2012. Sampel adalah seratus enam belas (116) bayi umur 6-12 bulan
beserta ibunya yang dipilih dengan teknik simple random sampling. Informed consent didapatkan
dari ibu atau pengasuh bayi setelah mendapat penejelasan penelitian. Wawancara dengan
kuesioner terstruktur

untuk mengetahui variabel yang diteliti meliputi karakteristik ibu,

karakteristik bayi, kebiasaan cuci tangan pada titik krusial pemberian makan dan kejadian diare
pada dua minggu terakhir.

Kejadian diare didefinisikan sebagai buang air besar

dengan

frekuensi tiga kali atau lebih dengan konsistensi lebih encer/cair dalam satu hari. Titik krusial
kebiasaan cuci tangan ditanyakan melalui kuesioner dengan menanyakan saat kapan biasanya
ibu/pengasuh mencuci tangan yang meliputi cuci tangan sebelum makan, sesudah makan,
sebelum masak, sesudah memasak, sebelum menyiapkan makan bayi, sesudah menyiapkan
makan bayi, sebelum menyuapi bayi, sesudah menyuapi, sebelum menyiakan susu botol dan
setelah buang air besar. Analisis statistik dilakukan dengan uji chi-square untuk mengetahui
hubungan antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu lulus pendidikan dasar (50,9%),
tidak bekerja (67,2%), memiliki anggota keluarga > 4 orang sebanyak 52,6%. Sebagian besar
bayi berjenis kelamin laki-laki, lahir dengan berat badan > 2500 gram (93,0%).
Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Mulyorejo dan
Kenjeran Kota Surabaya Tahun 2012
Variabel
Pendidikan Ibu
Pendidikan Dasar (≥ 9 tahun)
Pendidikan Lanjut (> 9 tahun)
Pekerjaan Ibu
Tidak Bekerja
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N

%

59
57

50,9
49,1

78

67,2
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Bekerja
Jumlah anggota keluarga
≤ 4 orang
> 4 orang
Jenis Kelamin Bayi
Laki-laki
Perempuan
Berat Lahir Bayi
< 2500 gram
≥ 2500 gram

38

32,8

55
61

47,4
52,6

63
53

54,3
45,7

108
8

93,1
6,9

Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi diare lebih tinggi pada bayi laki-laki, sedangkan
berdasarkan umur, kejadian diare tertinggi terdapat pada bayi yang berumur 9 bulan.
Tabel 2. Prevalensi Diare Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Pada Bayi di Wilayah Kerja
Puskesmas Mulyorejo dan Kenjeran Kota Surabaya Tahun 2012
Variabel
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total
Umur
6 bulan
7 bulan
8 bulan
9 bulan
10 bulan
11 bulan

N

Prevalensi diare n (%)

63
53
116

9 (14,3)
6 (11,3)
15 (12,9)

7
18
27
16
19
29

0 (0,0)
0 (0,0)
6 (22,2)
4 (25,0)
2 (10,5)
3 (10,3)

Pada penelitian ini tidak ada perbedaan prevalensi diare pada bayi laik-laki dan
perempuan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitain yang dilakukan sebelumnya di
Indonesia [8]. Insiden diare umumnya mencapai puncak pada saat bayi berumur 9 bulan [5]. Hal
ini kemungkinan disebabkan pada saat umur 9 bulan ini bayi mulai lebih mengeksplorasi
lingkungan dengan kemampuan motoriknya yang semakin meningkat karena pada umumnya
bayi sudah mulai belajar berdiri dan merangkak sehingga memungkinkan bayi untuk
memasukkan benda ke dalam mulutnya.
Kebiasaan cuci tangan ditanyakan dengan kuesioner melalui pertanyaan terbuka kapan
biasanya ibu/pengasuh mencuci tangan. Secara umum kebiasaan mencuci tangan ibu/pengasuh
terutama pada waktu yang dianjurkan memiliki persentase yang cukup tinggi (>50%), yaitu pada
saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makan bayi dan sebelum menyuapi.
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Tabel 3. Titik Krusial Kebiasaan Cuci Tangan di Wilayah Kerja Puskesmas Mulyorejo dan
Kenjeran Kota Surabaya Tahun 2012
Kebiasaan Cuci TanganIbu/Pengasuh
Sebelum makan
Sesudah makan
Sebelum masak
Sesudah masak
Sebelum menyiapkan makanan bayi
Sesudah menyiapkan makanan bayi
Sebelum menyuapi
Sesudah menyuapi
Sebelum membuat susu botol
Sesudah menyiapkan susu botol
Sesudah BAB

Ya
N
66
36
35
32
70
31
61
29
54
24
35

%
56,9
31,0
30,2
27,6
60,3
26,7
52,6
25,0
46,6
20,7
30,2

Jumlah Bayi Mengalami Diare
n
7
6
5
7
8
6
4
4
10
4
6

P
0,39
0,42
0,776
0,076
0,552
0,213
0,031*
0,873
0,095
0,54
0,374

*signifikan (p<0,05)

Waktu pentingnya cuci tangan sebelum makan dan sebelum menyiapkan bayi sesuai
dengan penelitian sebelumnya [9]. Mencuci tangan merupakan pengendalian primer dalam
transmisi penyakit terutama pada saat penyiapan makanan dan merupakan salash satu cara yang
efektif untuk menurunkan risiko diare [7]. Berdasarkan penelitian ini, kebiasaan cuci tangan
yang memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian diare pada bayi adalah sebelum
menyuapi bayi. Saat menyuapi bayi terjadi kontak langsung antara ibu/pengasuh dengan
makanan yang langsung masuk ke dalam mulut bayi sehingga memungkinkan terjadi transmisi
patogen penyebab penyakit. Transmisi patogen penyebab diare juga lebih besar terjadi saat
menyuapi bayi dimana pada masyarakat masih sering ditemui kebiasaan makan dengan
menggunakan tangan (tanpa sendok).

KESIMPULAN
Titik paling kritis terjadinya kontaminasi pada pemberian makan yang dapat
menyebabkan diare pada bayi 6-12 bulan adalah sebelum menyuapi bayi, sehingga perlu
peningkatan pengetahuan dan kebiasaan cuci tangan terutama sebelum menyuapi bayi.
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