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Kembangkan Sekolah Peternakan Rakyat, IPB Teken Kerjasama 
dengan PT. Surya Agro Pratama dan Infrabanx

nstitut Pertanian Bogor (IPB) dan PT. Surya Agro Pratama Iserta Infrabanx sepakat mengadakan kerjasama dalam 
bidang peningkatan kapasitas peternak, pemanfaatan 

ilmu dan teknologi, serta penerapan bisnis kolektif melalui 
program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di seluruh 
Indonesia. Kesepakatan disahkan melalui 
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 
seluruh pihak di Ruang Sidang Rektor Kampus IPB Dramaga 
(22/5). MoU ini berlaku selama 10 tahun. 
Rektor IPB, Dr.Arif Satria berharap dengan adanya 

kerjasama IPB dan PT Surya Agro Pratama, inovasi 
kelembagaan yang telah diciptakan oleh tenaga ahli IPB 
dapat memecahkan problem social capital yang biasanya 
ada dalam usaha peternakan. Apa yang  dikembangkan 
dapat  mengarah pada penguatan sistem.

“Ini dapat menjadi kekuatan kita ke depan. Semoga 
dengan hadirnya Infrabanx akan lebih masif, lebih baik lagi 
dan dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak,” ujar 
rektor.
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Selain itu menurut rektor, SPR dapat menjadi learning 
center, pusat pembelajaran dan penyuluhan yang berbasis 
pada riset. Kemudian prinsip sosial capital dapat terus 
dikembangkan dan dapat menjadi solusi dari problem baik 
di bidang sumbedaya alam, hubungan  antar kelompok, 
hubungan peternak dengan pihak luar atau investor.

Sementara itu, komisaris PT. Surya Agro Pratama, Cipto 
Santosa menyampaikan bahwa perusahaannya bergerak di 
bidang agroindustri pertanian dengan produk utama 
olahan daging. Dalam perkembangannya, perusahaan 
Surya Agro Pratama telah mengembangkan prinsip 
tumbuh berkembang bersama masyarakat.

“Kami telah bermitra dengan masyarakat di wilayah 
Probolinggo. MoU dengan IPB ini diharapkan dapat 
berkontribusi dalam mendorong swasembada sapi. Kami 
juga bermaksud ikut berkontribusi dalam pembangunan 
ketahanan pangan khususnya daging sapi dan susu yang 
saat ini masih ada gap antara kebutuhan dan jumlah yang 
tersedia secara mandiri. Kami berterimakasih IPB bersedia 
kerjasama melalui pengembangan SPR, memberikan 

pencerahan, peningkatan kapasitas peternak melalui SPR 
yang didukung Infrabanx. Kesepakatan tiga pihak dan 
kesepahaman pelaku usaha bisa menelurkan hasil dan 
proses yang diharapkan bersama,” ujar alumni IPB angkatan 
22 ini.

Acara penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Wakil Rektor 
Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof. Dodik Ridho 
Nurochmat, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan 
Kewirausahaan, Prof. Erika B. Laconi, Dekan Fakultas 
Kehutanan, Dr. Rinekso Soekmadi, Kepala Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dr. 
Aji Hermawan, Wakil Kepala LPPM bidang Penelitian, Prof. 
Dr. Agik Suprayogi, Sekretaris LPPM, Prof. Faiz Syuaib, 
Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni, Dr. Heti Mulyati, 
Kepala Sub Direktorat Kerjasama, Dr. Drh. Fajar Satrija, dan 
Inovator SPR, Prof. Muladno. (dh/Zul)
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Peneliti IPB Kembangkan Produk Margarin Rendah Kalori 

ekomendasi gizi terkait konsumsi lemak telah Rbanyak dilakukan, salah satunya adalah perlunya 
menurunkan konsumsi lemak trans dan lemak 

jenuh. Efek negatif dari lemak trans dan lemak jenuh pada 
kesehatan kardiovaskular berkaitan dengan perannya 
dalam meningkatkan kolesterol jahat. Oleh sebab itu, salah 
satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengganti lemak 
trans dan lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh.

Margarin merupakan salah satu pangan berlemak yang 
sering dikonsumsi oleh masyarakat. Margarin bisa 
dikonsumsi secara langsung sebagai olesan, atau sebagai 
campuran dalam proses memasak. Margarin berfungsi 
sebagai media penghantar panas. Penambahan lemak 
bertujuan untuk memperbaiki tekstur dan cita rasa bahan 
pangan.

Konsumsi margarin sebagai salah satu sumber lemak tidak 
dapat dihindarkan karena lemak bermanfaat untuk 
meningkatkan aroma dan kelezatan makanan. Kesadaran 
masyarakat untuk memilih makanan dengan nilai tambah 
gizi saat ini semakin meningkat, sehingga menjadi suatu 
peluang untuk mengembangkan produk margarin, 
terutama dalam hal penurunan nilai kalori dari margarin 
tersebut.

Hal inilah yang mendasari tim peneliti Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Prof. Dr. Ahmad Sulaeman dan Reisi Nurdiani, 
SP. M.Si bersama mahasiswa Departemen Gizi Masyarakat, 
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (FEMA 
IPB), Theresia Dwi Wahyuni melakukan sebuah penelitian 
tentang membuat margarin rendah kalori dengan 
penambahan lilin lebah serta berbahan dasar minyak 
kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kedelai.

Lilin lebah merupakan lemak hewani alami yang tidak 
dapat dicerna sistem pencernaan manusia, sehingga tidak 
memberikan kontribusi terhadap jumlah kalori yang 
diserap dalam sistem metabolisme tubuh. Apabila lilin 
lebah digunakan sebagai bahan dasar margarin, maka akan 
menghasilkan titik leleh yang tinggi, sehingga akan 
mempengaruhi tekstur margarin yang dihasilkan. Oleh 
sebab itu, harus dicampurkan dengan komponen lainnya 
agar dapat menurunkan titik lelehnya.

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu 
persiapan lilin lebah, formulasi modi�kasi margarin dari 
tiga jenis minyak nabati, uji organoleptik, analisis 
karakteristik �sik dan kimia serta analisis informasi nilai gizi 
untuk produk margarin terpilih. Terdapat dua formula yang 
diuji yang dibuat dengan tiga jenis bahan dasar minyak 
nabati seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan 
minyak kedelai serta masing-masing minyak nabati 
ditambah dengan lilin lebah sebanyak 25 persen dan 35 
persen.

Hasil uji menunjukkan bahwa formula yang terpilih adalah 
margarin dengan minyak kedelai dan lilin lebah sebanyak 
25 persen. Formula yang terpilih memiliki titik leleh sebesar 
54,1 derajat Celsius dan stabilitas emulsi sebesar seratus 
persen. Margarin yang terpilih memiliki kandungan energi 
35 persen, lemak total 33 persen, lemak tidak jenuh 73 
persen dan natrium 24 persen yang mana lebih rendah 
dibanding margarin komersial. Margarin tersebut juga 
memenuhi syarat klaim reduced kalori dan fewer fat. 
(FY/ris)
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Peneliti IPB Ciptakan Permen dari Torbangun untuk Perokok

ndonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah Iperokok tertinggi di dunia. Diperkirakan dalam kurun 
waktu 15 tahun ke depan penurunan perilaku merokok 

belum terjadi, bahkan cenderung meningkat. Perilaku 
merokok dapat menyebabkan peningkatan penyakit tidak 
menular seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan 
penyakit lainnya. Ini karena rokok mengandung senyawa 
kimia beracun, karsinogenik dan mutagenik. Selain itu, 
merokok juga dapat menyebabkan seseorang mengalami 
gangguan sistem pernapasan yang ditandai dengan gejala 
batuk.

Berdasarkan hal tersebut, maka tim peneliti dari 
Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, 
Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. drh. Muhammad Rizal 
Martua Damanik, MRepSc, PhD dan dr. Naufal Muharam 
Nurdin, S.Ked, M.Si, serta Retno Fi�an mengembangkan 
hard candy lozenges sebagai substitusi oral dalam terapi 
berhenti merokok.

Kerusakan jaringan akibat radikal bebas dapat dicegah 
dengan antioksidan. Torbangun merupakan tanaman obat 
yang memiliki komponen farmaseutika seperti antioksidan 
dan antibakterial. Selama ini pemanfaatan daun torbangun 
banyak digunakan sebagai obat sariawan, batuk, dan asma. 
Torbangun juga memiliki kandungan zat gizi mikro, seperti 
kalsium, magnesium, besi, zink, α-tocopherol, dan β-
karoten, serta minyak atsiri.

“Pengembangan ekstrak daun torbangun menjadi permen 
dikarenakan permen merupakan salah satu pangan yang 
banyak disukai oleh banyak kalangan. Salah satu jenis 
permen yang banyak ditemui yaitu hard candy lozenges 

yang mengandung satu atau lebih bahan yang umumnya 
memiliki rasa manis. Hard candy lozenges dapat mengobati 
sakit tenggorokan atau mengurangi batuk. Biasanya 
lozenges mengandung anestetik lokal, antiseptik, dan 
antibakteri. Umumnya pembuatan hard candy 
menggunakan sukrosa, namun pada penelitian ini gula 
yang digunakan adalah gula isomalt. Isomalt merupakan 
gula rendah kalori dan aman dikonsumsi oleh penderita 
diabetes,” ujar Prof. Rizal.

Selama ini, pemanfaatan daun torbangun oleh masyarakat 
lokal khususnya Suku Batak hanya dikonsumsi dalam 
bentuk sup torbangun. Untuk meningkatkan nilai jual dan 
memanfaatkan bahan aktif daun torbangun, maka daun 
torbangun perlu dikembangkan menjadi suatu produk 
yang memiliki efek terhadap kesehatan khususnya bagi 
perokok.  

Penelitian pembuatan hard candy lozenges ekstrak 
torbangun ini terdiri dari tiga formula dengan taraf 
perbedaan kepekatan ekstrak torbangun yang 
ditambahkan. Yaitu kepekatan 2x, 4x, dan 6x dari ekstrak 
awal. Kapasitas antioksidan hard candy lozenges ekstrak 
torbangun tergolong rendah yaitu sebesar 1.3977 – 2.7787 
mg Vit C/100 g.

“Kapasitas antioksidan semakin meningkat seiring dengan 
pekatnya ekstrak yang ditambahkan ke dalam formula hard 
candy. Formula F2 dengan kepekatan 4x dari ekstrak awal 
merupakan formula terpilih yang memiliki kapasitas 
antioksidan tertinggi dan dapat diterima oleh panelis 
berdasarkan nilai uji rating,” terangnya. (WW/Zul)
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Peneliti IPB Manfaatkan Buah Bit Merah sebagai Pewarna 
dalam Pembuatan Kornet Sapi

Kornet merupakan salah satu produk yang dibuat dari 
potongan daging tanpa tulang dalam kondisi segar 
atau beku. Umumnya kornet dibuat melalui proses 

curing dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain 
serta diproses dengan atau tanpa sterilisasi, kemudian 
dikemas dalam wadah tertutup.

Proses curing yang dilakukan bertujuan untuk 
mendapatkan produk yang baik dari segi aroma, tekstur, 
dan kelezatan, warna produk yang stabil dan 
memperpanjang masa simpan produk daging. Salah satu 
bahan tambahan pangan yang biasanya digunakan dalam 
pembuatan kornet yaitu nitrit. Nitrit adalah salah satu 
bahan tambahan pangan yang umumnya digunakan 
dalam industri pangan seperti industri pengolahan daging.

Fungsi nitrit yaitu sebagai penstabil warna merah daging, 
zat antimikroba dan zat antioksidan. Namun, penggunaan 
nitrit dalam kornet juga harus diperhatikan. Hal ini 
dikarenakan dapat berdampak negatif bagi kesehatan 
apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Oleh 
sebab itu, diperlukan penambahan bahan pewarna alami 
yang lebih aman dan memiliki kandungan antioksidan 
tinggi.

Hal inilah yang mendasari tim peneliti Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Dr. Tuti Suryati dan M. Sriduresta Soenarno, SPt. 
MSc bersama mahasiswa Departemen Ilmu Produksi dan 
Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB, Apriliana 
Widiastuti, melakukan sebuah penelitian dengan 
memanfaatkan pure bit sebagai bahan tambahan pangan 
dalam pembuatan kornet sapi.

Pure bit (bit merah) dipilih karena memiliki komponen 
utama yaitu pigmen betasianin yang memberikan warna 
merah keunguan. Betasianin yang terkandung pada bit ini 
memiliki efek antiradikal dan aktivitas antioksidan yang 
tinggi. Kandungan senyawa antioksidan bit merah dalam 
bentuk vitamin C. Penambahan bit diharapkan akan 

mempengaruhi karakteristik �sikokimia dan sensori kornet 
yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan nitrit dan pure bit terhadap sifat �sikokimia 
dan organoleptik pada kornet sapi. Penelitian ini mencakup 
pembuatan kornet, pengukuran sifat �sikokimia dan 
organoleptik kornet. Pembuatan kornet meliputi formulasi 
bahan, perlakuan penambahan nitrit (nol ppm dan 150 
ppm) dan penambahan pure bit dengan konsentrasi (nol 
persen, 20 persen dan 40 persen).

Berdasarkan hasil penelitian, penambahan bit mampu 
meningkatkan kadar air, dan warna merah pada kornet 
sapi. Penambahan pure bit hingga 40 persen baik dengan 
maupun tanpa curing dengan garam nitrit, menghasilkan 
warna merah dengan tekstur yang lembek dan cita rasa bit 
yang kuat. Perlakuan yang terbaik yaitu dengan 
penambahan pure bit 20 persen. Melalui penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa penambahan pure bit 20 persen 
dapat digunakan sebagai pewarna alami pada pembuatan 
kornet sapi dengan mutu organoleptik yang baik. (FY/ris) 

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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