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Sebanyak 44 Dokter Hewan Muda IPB Diambil Sumpahnya

ebanyak 44 Dokter Hewan muda dari Fakultas SKedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH-IPB) 
diambil sumpah profesinya dalam Rapat Senat 

Terbuka yang berlangsung di Auditorium Jannes Humuntal 
Hutasoit, Kampus IPB Dramaga, Bogor (25/7). Pengambilan 
sumpah dan pelantikan ini dipimpin oleh Dekan FKH IPB, 
Prof. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono, disaksikan oleh Rektor 
IPB, Dr. Arif Satria, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan 
Indonesia (PDHI), Dr. drh. Heru Setijanto, PAVet(K), Ketua 
Senat FKH IPB, Prof. Dr. drh. Bambang Purwantara, para 
Guru Besar FKH, dan para dosen di lingkungan FKH IPB.

Dengan diluluskannya 44  dokter hewan baru ini, maka 
hingga saat ini FKH IPB tercatat telah meluluskan sebanyak 
6.272 dokter hewan. Pengucapan sumpah menjadi 
kewajiban bagi setiap lulusan dokter hewan dan 
merupakan penegasan bahwa wewenang dan pekerjaan 

profesi dokter hewan sangat berkaitan dengan nyawa dan 
keselamatan jiwa makhluk hidup. Sumpah ini juga menjadi 
koridor norma dan etika dalam hubungan dokter hewan 
dengan klien, sesama kolega dokter hewan dan 
masyarakat.

“Dokter hewan bukan hanya sekedar dokter yang memiliki 
ketrampilan klinikal untuk tindakan pengobatan dan 
penyembuhan, namun lebih luas dari itu, dokter hewan 
juga memiliki tanggung jawab dan peran dalam turut serta 
mewujudkan kesehatan lingkungan dan kesehatan 
masyarakat melalui penjaminan mutu dan kesehatan 
lingkungan. Dokter hewan turut bertanggung jawab atas 
kecukupan bahan pangan asal hewan dan produk hewan 
yang bermutu melalui pemenuhan hewan sehat dan 
produktif. Dokter hewan juga berwenang dan berperan 
dalam kebijakan pengendalian dan pencegahan penyakit
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menular dan zoonosis serta kesejahteraan hewan. Dokter 
hewan tidak hanya menangani satu spesies, namun semua 
hewan yang memiliki keterkaitan dengan manusia, hewan 
ternak, hewan kesayangan, hewan yang dipelihara sebagai 
hobby, hewan tunggangan, hewan sport, unggas, satwa 
liar maupun satwa akuatik,” ujar Prof. Srihadi.

Ia menambahkan, dengan potensi kerja yang luas, lulusan 
dokter hewan menjadi salah satu lulusan perguruan tinggi 
yang sangat diperlukan di pasar kerja. Terutama seiring 
dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, 
perkembangan yang cepat dari industri peternakan, pakan 
dan obat hewan dan juga peningkatan pembangunan 
daerah dan wilayah dalam bidang pertanian dan 
peternakan. Sampai saat ini, lulusan dokter hewan selalu 
habis terserap pasar.

“Di antara 44 dokter hewan baru yang mengucapkan 
sumpah, ada satu orang warga Negara Malaysia bernama, 
Tahniah.  Dari informasi yang kami peroleh dari para alumni 
di Malaysia, kebutuhan dokter hewan di Malaysia sangat 
tinggi. Pada saat ini ada sekitar 2.500 dokter hewan di 
Malaysia sedangkan kebutuhan mereka saat ini sekitar 
6.000 dokter hewan. Itulah sebabnya program studi 
kedokteran hewan menjadi salah satu program studi yang 
sangat diminati di sana. Alhamdulillah, sampai saat ini 
dokter hewan alumni FKH IPB menjadi dokter hewan yang 
disukai oleh para pengguna lulusan di negara Malaysia. 
Tidak hanya warga Negara Malaysia, alumni dokter hewan 
warga Negara Indonesia juga mulai banyak yang bekerja di 
Malaysia,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria didampingi Wakil 
Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan,  Dr. Ir. 

Drajat Martianto dalam kesempatan yang sama juga 
memberikan arahan kepada dokter hewan yang baru saja 
dilantik. Menurutnya di era perubahan yang semakin cepat, 
dimana selalu mengedepankan teknologi, dokter hewan 
jangan pernah menyerah dengan kecanggihan terknologi. 
Teknologilah yang akan membawa ke arah yang lebih baik 
dan bermanfaat sehingga di masa depan para dokter 
hewan dapat dengan mudah menyelesaikan masalah 
penyakit hewan lebih cepat, tepat dan akurat.

“Kebutuhan dokter hewan saat ini sangatlah mendesak 
diwujudkan sebab peran dokter hewan sangat besar dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi 
daging hewan yang sehat dan terjaga kualitasnya. Tanpa 
kehadiran dokter hewan maka akan sulit menjaga dan 
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang 
mengkonsumsi daging hewan. Apalagi kini, semakin 
banyak penyakit hewan yang ditemukan, sehingga 
menjadi penting untuk mengawasi peredarannya sejak dari 
hulu hingga hilir,” kata Rektor.

Rektor menambahkan para dokter hewan harus mampu 
menunjukkan perannya dalam penyediaan pangan asal 
hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), serta 
mampu mengantisipasi berbagai penyakit hewan yang 
mungkin dapat menurunkan produksi maupun reproduksi 
ternak, dan penyakit-penyakit yang dapat ditularkan dari 
hewan ke manusia (zoonosis). Para dokter hewan juga 
harus mampu memberikan pelayanan kesehatan hewan 
klinik, pencegahan penyakit serta penyediaan obat-obatan 
medis. Peran dokter hewan yang juga penting adalah 
melakukan berbagai upaya perlindungan kesehatan 
masyarakat, terutama pengawasan terhadap produk 
hewan yang akan dipasarkan. (awl/Zul)
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Pesan Rektor IPB di  Seminar Nasional Agroindustri

epartemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas DTeknologi Pertanian (TIN-Fateta) Institut Pertanian 
Bogor (IPB) menggelar Seminar Nasional 

Agroindustri 2018 bertajuk ‘Inovasi Agroindustri 
Menghadapi Era Industri 4.0’, Kamis (26/7), di IPB 
International Convention Center (IICC). Wakil Dekan Bidang 
Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan   Fakultas 
Teknologi Pertanian,(Fateta IPB), Prof. Dr. Slamet Budiyanto 
mengatakan, dengan tema tersebut diharapkan 
mendorong para peserta untuk  terus berinovasi, agar  
terjadi pergeseran yang berbasis kekayaan intelektual 
menuju industrialisasi. “Dengan seminar ini diharapkan 
mendorong mahasiswa dan dosen untuk  tidak berhenti 
pada perlindungan kekayaan intelektual, akan tetapi dapat 
mengembangkan inovasinya di dunia nyata dan menjadi 
media komunikasi. Invensi yang dapat bermuara ke inovasi 
sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing 
bangsa,” ucap Prof. Slamet.

Konsekuensinya perguruan tinggi harus mampu 
menghasilkan sumberdaya manusia dan inovasi yang 
memungkinkan dibangunnya sistem agroindustri  inovatif 
serta berkelanjutan. Memasuki era agroindustri 4.0, 

diperlukan kemampuan teknologi internet of  things 
termasuk dalam mengintegrasikan komponen-komponen 
sistem agroindustri, kemampuan pemanfaatan teknologi 
digital (e-smart) untuk peningkatan produktivitas. Selain 
itu, perlu e�siensi big data dan otomatisasi sistem industri 
yang dapat mengoptimalkan penjadwalan produksi dan 
rantai pasok berdasarkan kebutuhan pemasok, pelanggan, 
ketersediaan mesin dan kendala biaya. “Salah satu strategi 
pemerintah Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0 
adalah melalui pengembangan inovasi teknologi melalui 
pengembangan start up dengan memfasilitasi tempat 
inkubasi bisnis,” jelasnya.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyampaikan, “Selamat kepada 
Departemen Teknologi Industri Pertanian yang telah 
menggelar Seminar Nasional Agroindustri 2018 yang 
bertema ‘Inovasi Agroindustri menghadapi Era Industri 4.0’. 
Ketika kita bicara agroindustri tidak semata-mata kita 
bicara produk. Akan tetapi kita juga harus bicara ekosistem. 
Apabila kita tidak mampu memahami ekosistem dengan 
baik kita akan kesulitan.”

Rektor IPB menyampaikan di industri 4.0, tuntutan 
terhadap trust semakin tinggi. “Di era disrupsi segala 
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sesuatu berubah cepat. Penuh ketidakpastian. Kita bisa 
membeli rating untuk menjamin trust. Di era ini semua 
sudah transparan.” Menurut Rektor  IPB bisnis masa depan 
tidak semata-mata  bisnis digital tapi juga kepercayaan.

Selain itu Rektor IPB mengatakan, saat ini inovasi tidak 
hanya product base akan tetapi  platform base. Sehingga 
yang terjadi saat ini adalah persaingan antar platform. 
Semakin banyak orang yang menawarkan platform. “IPB 
selalu berusaha selalu terdepan. Ekosistem baru 
mengharapkan inovasi up to date. Kita menyesuaikan pada 
platform baru. IPB terus menciptakan iklim inovasi baru, 
metode-metode pengajaran baru dan diharapkan sepuluh 
persen berbasis online,” kata Rektor IPB.

Terkait peran Agroindustri  Prof. Suprihatin, Ketua 
Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB, 
menyampaikan bahwa agroindustri dapat menjadi wahana 
proses pembentukan nilai tambah hasil pertanian dan 
dapat berperan sebagai penghubung kegiatan produksi 

dan pemasaran produk pertanian di Indonesia. Inı berarti 
pengembangan agroindustri perlu diarahkan untuk 
memadukan aspek hulu dan hilir dalam sistem agribisnis 
secara berkesinambungan. Selain sebagai sumber devisa 
negara, pengembangan agroindustri ini secara langsung 
dapat memperluas lapangan kerja yang membentuk 
sumber dana salah satu ujung tombak pembangunan 
ekonomi daerah.

Agroindustri mampu menghasilakan produk ramah 
lingkungan (biodegradable, reuseable, recycleable dan 
durable), mensubsitusi bahan dan energi tak-terbarukan, 
menghindari atau meminimumkan penggunaan bahan 
kimia toksik, dan meminimumkan emisi (padat, cair dan 
gas). Potensi ruang penerapan inovasi dan komersialisasi 
teknologi sangat besar, mencakup teknologi bahan baru 
(biomaterial, bioproduk), energi baru/terbarukan, teknologi 
proses dan sistem, dan teknologi pemanfaatan/ 
pengolahan limbah. (dh/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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

“
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Mahasiswa dari Negeri Jiran Summer Course 
di Fakultas Peternakan  IPB

epartemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan DFakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menggelar program Summer Course yang kedua 

kalinya pada tanggal 22-31 Juli 2018. Tema summer course 
kali ini adalah Exotic Tropical Animal Nutrition and Feed 
Technology. Program ini diikuti oleh 22 orang mahasiswa 
dari Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Malaysia 
Sabah (UMS), Universitas Udayana, Universitas Tanjung 
Pura dan SMKN Kuala Mandor.

Program summer course ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman mahasiswa tentang plasma nutfah ternak atau 
hewan eksotik tropika seperti domba adu, kambing perah, 
kuda renggong atau tunggang lokal, ayam pelung, jalak 
bali dan rusa totol. Peserta juga mendapatkan materi 
tentang manajemen pemberian pakan serta strategi 
konservasinya. Selain itu juga diperkenalkan tentang 
model padang penggembalaan (pasture) tropika serta 
teknologi pengolahan pakan ternak.

“Program ini dilaksanakan selama sepuluh hari dengan 
program kuliah di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi 

Pakan, serta praktek lapang di beberapa peternakan. Materi 
kuliah yang diberikan terdiri dari Exotic Tropical Feeds, 
Tropical Pasture Management, Feeding Management and 
Reproduction of Garut Sheep, Feeding Management of 
Renggong Horse for Dancing Performance, Feeding 
Management and Conservation of Jalak Bali and Rusa Totol, 
Feeding Management of Pelung and Laughing Chicken, 
Feeding Management of Dairy Goat dan Feed Formulation.  
Peternakan yang dikunjungi adalah area konservasi Jalak 
Bali dan Rusa Totol di Citeureup, Domba Garut di Gadog, 
Kuda Renggong di Sumedang, serta Kambing Perah dan 
Rusa Timor di Ciwidey,” ujar penanggung jawab program, 
Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, MS. 

Selain mendapatkan materi di kelas dan di lapang, peserta 
juga mendapatkan program kegiatan bersama di Kebun 
Raya Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun 
keakraban antara peserta. Para peserta diharapkan dapat 
aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan. Program Summer Course ini akan 
dilaksanakan kembali pada tahun 2019. (**/Zul) 
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Cell-Foam: Kemasan Ramah Lingkungan 
Pengganti Styrofoam Buatan Mahasiswa IPB

Styrofoam adalah kemasan yang banyak digunakan 
sebagai wadah berbagai produk di Indonesia. Tanpa 
disadari penggunaan styrofoam telah menjadi 

penyumbang sampah yang cukup besar. Styrofoam 
merupakan salah satu produk dari zat polystyrene yang 
sulit diuraikan.

Permasalahan tersebut meresahkan sekelompok 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Gharnis Andari 
Putri, Nela Rifda Nur Millatina, dan Wenita Firliana dari 
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas 
Teknologi Pertanian. Tim ini mencetuskan ide pembuatan 
styrofoam yang dapat dengan mudah terurai di alam yang 
dinamai dengan  “Cell-Foam”. Ide ini dituangkan dalam 
Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian Eksakta 
(PKM-PE) di bawah bimbingan Dr. Nugraha Edhi Suyatma, 
S.TP, DEA. Judul penelitiannya adalah‘“Cell-Foam” Ekstraksi 
Nanoselulosa dari Sludge Kertas Bekas dan Aplikasinya 
pada Bionanokomposit Foam.’

Selulosa Foam yang disingkat Cell-Foam  merupakan 
wadah yang terbuat dari bahan alami yang mudah terurai 
di alam. Cell-Foam hadir sebagai alternatif yang dapat 
digunakan untuk menggantikan styrofoam yang sulit 
terurai. Selain itu, pembuatan styrofoam menggunakan gas 
Chloro�uorocarbons (CFC) yang dapat menyebabkan 
pemanasan global.

“Selulosa Foam yang disingkat Cell-Foam ini dibuat dari 
ekstraksi selulosa dari kertas bekas dan mengubahnya 
menjadi ukuran nano. Kami memilih untuk memanfaatkan 
limbah dari sludge kertas bekas atau bubur kertas bekas 
sebagai bahan pembuatan Cell-Foam. Hasil dari pengujian 
yang kami lakukan, Cell-Foam yang kami buat dapat 
diuraikan dan hancur dalam waktu 15 hari serta banyak 
cacing tanah yang memakannya. Sedangkan styrofoam 

yang ada di pasaran, bentuknya masih utuh dan tidak 
terurai sama sekali. Cell-Foam ini cocok digunakan sebagai 
kemasan elektronik yang ramah lingkungan,” tutur Ketua 
Tim, Gharnis Andari Putri.

“Data yang diperoleh di daerah Bandung, Jawa Barat 
menunjukkan jumlah sampah styrofoam yang cukup besar 
yaitu sebesar 21.769 ton/bulan. Data tersebut hanya 
berasal dari Bandung saja, belum lagi diakumulasikan 
dengan daerah yang lain. Styrofoam menjadi salah satu 
penyumbang sampah yang cukup besar dan tidak dapat 
diuraikan. Sehingga, kami membuat Cell-Foam ini sebagai 
alternatif yang ditawarkan untuk mengurangi sampah 
styrofoam yang sulit terurai,” ujar salah satu anggota tim, 
Nela Rifda Nur Mullatina.

Cell-Foam dibuat sebagai kemasan yang ramah 
lingkungan. Cell-Foam dapat diuraikan dalam hitungan 
hari. Selain itu, tim ini memanfaatkan kertas bekas untuk 
mengurangi limbah kertas yang sudah tidak terpakai. 
“Pembuatan Cell-Foam ini merupakan langkah awal yang 
kami lakukan agar dapat mengganti peran styrofoam 
sebagai kemasan yang sulit terurai,” terang salah satu 
anggota tim, Wenita Firliana.

Nanoselulosa yang merupakan bahan pembuatan Cell-
Foam yang berasal dari limbah kertas bekas. Nanoselulosa 
dapat meningkatkan sifat mekanis seperti kekerasan dan 
daya tekan yang unggul dari Cell-Foam buatan tim ini.

Pembuatan Cell-Foam dilakukan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat Indonesia agar lebih peduli sampah 
styrofoam. Hal-hal kecil mulai dari mengurangi pemakaian 
styrofoam dapat dilakukan untuk mengurangi 
menumpuknya sampah yang sulit terurai di alam. 
Penelitian lebih lanjut mengenai Cell-Foam masih perlu 
dilakukan agar dapat menggantikan peran styrofoam 
sebagai kemasan berbagai produk. (AD/Zul)
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Mahasiswa IPB Ajari Anak-Anak Mitigasi Bencana Alam 
Melalui Kidsrescue

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) gencar 
melakukan inovasi yang peduli terhadap alam 
dan lingkungan. Salah satunya adalah kegiatan 

menumbuhkan kepedulian anak-anak terhadap bencana 
alam yang sering terjadi di Bogor.

Ide mendidik anak-anak untuk siap siaga terjadinya 
bencana tumbuh dari ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa 
(PKM). PKM ini bernama Kidsrescue. Kidsrescue adalah 
program pembelajaran mitigasi bencana alam dan 
lingkungan hutan bagi generasi muda dalam menghadapi 
global warming. Lokasinya di sekitar Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Sering terjadi longsor di sekitar TNGHS membuat 
mahasiswa IPB Kresna Bhayu Adelta beserta rekannya 
tergerak dalam pembuatan PKM di bidang lingkungan ini. 
Berdasarkan data dari United Nations International Strategy 
of Disaster Reduction (UNSDR) disebutkan bahwa Indonesia 
menduduki peringkat pertama untuk bencana longsor 
yang kemudian disusul oleh India, Cina, dan Filipina. 
Sebagian besar bencana longsor disebabkan oleh 
intensitas curah hujan yang tinggi dan sistem tektonik yang 
aktif pada saat itu. Walaupun longsor sering terjadi, 
masyarakat belum memahami pentingnya sebuah 
tindakan mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko 
bencana longsor tersebut.

Program pembelajaran mitigasi bencana ini memfokuskan 
pelatihan mitigasi bencana kepada guru-guru yang 
diharapkan dapat mengimplementasikan kepada murid-
muridnya. Kidsrescue merupakan sebuah program 
pembelajaran mitigasi bencana alam dan lingkungan 
hutan bagi generasi muda yang edukatif, inspiratif, dan 
aplikatif. Program ini meliputi: Demonstrasi dan mitigasi 
bencana, Pertolongan Pertama, Yura (Yuk Flora), Otan (Olah 
Hutan), Yusha (Yuk Sharing), dan Fun Competition.

PKM yang diketuai oleh Kresna Bhayu Adelta ini 
beranggotakan empat orang yaitu Salsabila Nadien, Deni 
Prihanto, Sabrina Syukrainisa, dan Asti Kharisma dan 
dibimbing langsung oleh Ir. Nindyantoro.  Kelima 
mahasiswa IPB ini optimis dapat menyelesaikan program 
selama dua bulan sekaligus, melihat respon positif dari 
warga sekitar, guru-guru, dan pihak pemerintah daerah. 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Balai 
TNGHS juga ikut serta dalam mendukung program ini.

“Tujuan dari program pembelajaran Kidsrescue adalah 
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, dan 
menciptakan komunitas Kidsrescue sebagai gerakan 
mitigasi terhadap bahaya bencana alam di sekitar TNGHS 
dalam menghadapi isu global warming. Manfaat kegiatan 
dari program Kidsrescue adalah meningkatkan 
pemahaman terhadap mitigasi bencana serta menambah 
rasa kepedulian yang dapat menurunkan dampak bencana 
maupun isu global warming dengan kegiatan yang 
antisipatif dan aplikatif,” ujarnya. (UNA/Zul)
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AJDEKTRI, Inovasi Mahasiswa IPB untuk 
Deteksi Bakteri pada Minuman 

Pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih di 
perkotaan semakin meningkat, sehingga produk air 
minum dalam kemasan banyak diminati. Akan tetapi 

air minum kemasan harganya relatif mahal, sehingga 
muncullah produk air minum isi ulang yang harganya lebih 
terjangkau. Namun, kualitas kesehatan air minum yang ada 
di masyarakat secara mikrobiologi perlu diperhatikan, 
karena berpotensi tercemar bakteri seperti E. coli dan 
koliform yang menyebabkan berbagai masalah 
pencernaan. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh air 
minum yang kualitas mikrobiologisnya buruk ialah diare. 
Diare termasuk penyakit yang paling sering dijumpai pada 
masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang kemudian muncul yaitu sulitnya 
mendeteksi bakteri yang ada pada air minum secara praktis 
dan e�sien. Berdasarkan sudut pandang tersebut, 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil 
mengembangkan alat untuk mendeteksi adanya bakteri 
dalam minuman secara lebih e�sien dan aplikatif. Inovasi 
menarik ini mereka rancang dalam Alat Jinjing untuk 
Deteksi Bakteri pada Minuman (AJDEKTRI). Pengembangan 
alat dilakukan oleh mahasiswa Departemen Kimia IPB yaitu 
Nunuh Nugraha, Dina Anggraini, dan Mustofa di bawah 
bimbingan Dr. Eti Rohaeti.

Nunuh mengatakan pengembangan alat ini sebagai salah 
satu solusi untuk mendeteksi bakteri yang ada di air minum 
secara lebih praktis dan e�sien. Meskipun saat ini telah ada 
alat pendeteksi bakteri pada minuman seperti 
Microbiology Water Test Kit, namun alat ini sangat mahal. 
Harganya mencapai puluhan hingga ratusan juta. Selain itu, 
alat ini memiliki dimensi yang besar sehingga kurang 
praktis untuk dibawa kemana-mana.

 “Oleh karena itu, kami berusaha menciptakan alat yang 
mampu mendeteksi kandungan bakteri penyebab masalah 
pencernaan yang ada pada minuman dalam bentuk alat 
jinjing yang tentunya lebih praktis dan bisa dibawa kemana 
saja,” jelasnya.

Selain praktis, alat yang dikembangkan tiga mahasiswa 
muda ini juga jauh lebih murah dibandingkan alat di 
pasaran. Jika dikomersialkan biaya produksi alat ini hanya 
berkisar satu juta.

Bentuk alat ini pun jauh lebih kecil dibandingkan alat yang 
ada di pasaran. Prinsip kerja AJDEKTRI mirip seperti 
spektrofotometer. Yaitu alat yang mendeteksi kandungan 
suatu zat berdasarkan nilai serapan cahaya yang 
ditimbulkan. Perbedaannya pada analisis kandungan 
bakteri pada AJDEKTRI berdasarkan pendaran atau 
�uoresensnya. Larutan yang dijadikan objek pengujian 
ditembakkan oleh sinar monokromatik yang akan diserap 
oleh detektor warna. Selanjutnya, warna yang diperoleh 
akan dideteksi dengan kriteria zat-zat yang ada. 

Untuk mempermudah penggunaannya, AJDEKTRI 
dilengkapi aplikasi software yang bernama Spectral 
Workbench yang digunakan untuk menganalisis hasil 
kandungan bakteri pada sampel minuman, sehingga 
sangat cocok digunakan untuk keperluan di lapangan.

“Dengan bentuk yang praktis memungkinkan alat ini untuk 
dipakai saat melakukan sidak di lapangan untuk pengujian 
bahan minuman secara langsung,” terangnya.

Prospektif ke depannya dari implementasi alat ini yaitu 
mampu membantu lembaga-lembaga pelayanan kualitas 
kesehatan masyarakat untuk memeriksa dan memantau 
kualitas air yang ada di masyarakat. (UNA/Zul)
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