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Kuliah Tamu di IPB Ungkap Manfaat Ampas Kopi
untuk Produk Perawatan

D

menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum merupakan
upaya memulai kerjasama yang lebih intensif serta
membangun interaksi antara mahasiswa dan dosen Biologi
dengan dosen asing.

Dr. Miftahudin, selaku penanggung jawab kegiatan

“Harapannya dapat meningkatkan pengetahuan mutakhir
di bidang biologi dan keilmuan yang terkait. Selain itu ada
interaksi dengan staf pengajar dari luar negeri untuk
menambah relasi mahasiswa sehingga dapat membangun
hubungan baik untuk selanjutnya membuka peluang
untuk kegiatan penelitian dan kegiatan akademik lainnya

epartemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar kuliah tamu bertajuk “Identifying ValueAdded, Health-Promoting Compounds from Waste
Materials,” di Ruang Baca Departemen Biologi, Kampus IPB
Dramaga (23/5). Narasumber yang hadir adalah Chung-Ho
Lin, Ph.D dari School of Natural Resources, Center for
Agroforestry, University of Missouri, Columbia, Amerika
Serikat.
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D

alam kuliah tamu tersebut, Dr Lin menyampaikan
bahwa kita dapat mengubah barang-barang yang
tidak terpakai menjadi bernilai tinggi untuk
industri produk perawatan diri, mengembangkan aplikasi
baru, serta langkah-langkah penelitian selanjutnya.
“Kita terlalu banyak menghasilkan barang-barang yang
tidak terpakai. Dalam projek penelitian saya, kita dapat
menemukan senyawa-senyawa anti-in ammatory, anti
microbial, anti-hyperpigmentation yang dapat digunakan
untuk industri produk perawatan diri. Seperti produk
kecantikan. Melalui barang-barang yang tidak terpakai,
seperti ampas kopi. Ampas kopi dapat diolah
menggunakan teknologi modern, seperti XCMS server dan
lain-lain dan hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam
sampai seminggu untuk mengetahui senyawa kimia apa

saja yang terkandung di dalam suatu barang. Sedangkan
apabila menggunakan teknologi konvensional akan
membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengetahui
satu senyawa saja,” jelas Dr Lin.
Dr Lin menawarkan peluang yang besar bagi mahasiswa
IPB yang memiliki suatu penelitian untuk mengetahui
suatu senyawa yang terkandung dapat melalui
laboratorium beliau.
“Kami menerima apabila kalian ingin mengetahui suatu
senyawa dari sample tertentu. Kalian dapat
mengirimkannya kepada kami atau dititipkan kepada
mahasiswa saya yang dari IPB, sehingga hasilnya dapat
saya emailkan,” ujar Dr Lin. (UAM/Zul)

“

Akses berita dan
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Peneliti IPB : Taurin pada Kerang Bisa Cegah Diabetes
berpotensi untuk dikembangkan, namun informasi
mengenai kandungan gizinya masih sangat terbatas.
Oleh karena itu, Prof. Nurjanah bersama peneliti lainnya
dari Departemen Teknologi Hasil Perairan yaitu Asadatun
Abdullah, Rizky Chairunisah beserta Tau k Hidayat dari
Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa telah meneliti kandungan dan karakteristik
kimiawi dari daging kerang tahu, kerang salju dan keong
macan. Dari percobaannya peneliti ini menjelaskan bahwa
kerang tahu, kerang salju dan keong macan mengandung
15 asam amino yang terdiri atas 9 asam amino esensial dan
6 asam amino non esensial.

S

ektor perikanan saat ini masih melakukan eksplorasi
pada hasil laut seperti tuna, udang dan rumput laut,
sedangkan berbagai jenis moluska masih belum
diminati untuk dikembangkan. Salah satu contoh moluska
adalah kerang yang jumlahnya melimpah di daerah tropis
dan sumber protein hewani yang baik dan murah bagi
masyarakat.
Menurut Prof. Nurjanah, peneliti dari Departemen
Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan daging
kerang merupakan makanan yang memiliki kandungan
protein tinggi, nilai kalori rendah, rendah lemak atau
rendah kolesterol dengan proporsi yang lebih rendah pada
lemak jenuh. Mengandung Asam amino esensial, vitamin
B12 dan mineral penting seperti zat besi, seng dan
tembaga.
“Keunggulan khas dari jenis kekerangan adalah zat gizi
taurin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat
taurin adalah untuk mencegah diabetes, mencegah
kerusakan liver akibat alkohol, penyembuhan pada
masalah penglihatan, menurunkan kadar kolesterol darah,
menormalkan tekanan darah dan melawan penyakit hati.
Taurin juga sangat dibutuhkan pada saat perkembangan
dan pertumbuhan. Oleh sebab itu taurin dapat ditemukan
pada hampir semua susu-susu formula untuk bayi dan
suplemen memiliki kandungan taurin,” ujarnya.

“Asam amino esensial pada kerang tahu, kerang salju dan
keong macan adalah histidin, arginin, treonin, valin,
metionin, isoleusin, leusin, fenilalanin, lisin. Asam amino
non esensial yang terdapat pada sampel adalah asam
aspartat, asam glutamat, serin, glisin, alanin dan tirosin.
Kandungan asam amino esensial yang tertinggi pada
daging kerang tahu, kerang salju dan keong macan adalah
arginin. Kandungan asam amino non esensial yang
tertinggi pada daging kerang tahu, kerang salju dan keong
macan adalah asam glutamat. Kandungan taurin pada
daging kerang salju lebih besar daripada keong macan dan
kerang tahu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kadar lemak, protein dan karbohidrat
kerang tahu berturut-turut adalah 0,11; 9,39 dan 9,02%,
kerang salju 0,11; 11,37 dan 3,55%; keong macan 0,33;
17,38 dan 2,65%. Kandungan asam amino esensial yang
tertinggi dari daging kerang tahu, kerang salju dan keong
macan adalah arginin sedangkan kandungan asam amino
non esensial yang tertinggi adalah asam glutamat.
Kandungan taurin pada daging kerang salju lebih besar
daripada keong macan dan kerang tahu. (IR/Zul)

Ada beberapa jenis kerang yang kurang familiar dan belum
banyak dikembangkan pemanfaatannya. Misalnya kerang
tahu (Meretrix meretrix) di beberapa negara dijadikan
sebagai indikator pencemaran logam berat dan untuk
konsumsi. Kerang salju (Pholas dactylus) dan keong macan
(Babylonia spirata) merupakan salah satu komoditi ekspor.
Kerang tersebut merupakan komoditi perikanan yang
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Cookies Lansia Karya Mahasiswa IPB ini
Bisa Tangkal Radikal Bebas
Bahan pangan yang ketersediaannya masih melimpah,
namun belum dimanfaatkan secara optimal di antaranya
yaitu minyak sawit merah, bekatul, dan umbi-umbian
seperti singkong. Minyak sawit merah merupakan hasil
pemurnian minyak sawit kasar atau CPO (Crude Palm Oil).
Minyak sawit merah mengandung antioksidan provitamin
A yang potensial, dan 15-300 kali retinol ekuivalen
dibandingkan dengan wortel, sayuran daun dan tomat.
Bekatul merupakan hasil sampingan dari penggilingan
gabah, yaitu lapisan sebelah dalam butiran padi. Bekatul
memiliki nilai gizi yang baik, karena mengandung asam
lemak esensial, serat pangan, protein bermutu baik,
vitamin B, E, dan oryzanol. Bekatul memiliki khasiat bagi
kesehatan, seperti menurunkan kadar lemak jahat dalam
darah, serta sebagai antioksidan dan antiproliferasi sel
kanker.

N

ina Dwinova, mahasiswi Departemen Gizi
Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut
Pertanian Bogor (IPB), di bawah bimbingan Prof.
Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS dan Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, M.Si
membuat cookies untuk lansia yang bisa menangkal
radikal bebas. Cookies ini berbahan dasar mocaf dan
bekatul dengan penambahan minyak sawit merah sebagai
pangan fungsional bagi lansia.
Lansia merupakan kelompok usia yang membutuhkan
asupan antioksidan optimal untuk memperlambat proses
penuaan dan menangkal radikal bebas dalam tubuh.
Penuaan akan menyebabkan penurunan daya tahan dan
fungsi siologis pada tubuh, sehingga lansia rentan
terhadap berbagai penyakit, baik penyakit menular
maupun penyakit tidak menular, seperti hipertensi, stroke,
diabetes, dan radang sendi.
Antioksidan merupakan zat yang memiliki kemampuan
dalam memperlambat proses oksidasi penyebab penuaan
yang berdampak negatif dalam tubuh. Antioksidan sangat
baik untuk usia lanjut. Potensi pengembangan produk
pangan fungsional bagi lansia masih besar, karena produk
tersebut belum banyak beredar di pasaran.

Mocaf merupakan tepung singkong yang telah
dimodi kasi dengan perlakuan fermentasi dengan
menggunakan bakteri asam laktat, sehingga dihasilkan
tepung singkong dengan karakteristik hampir menyerupai
tepung terigu, namun perbedaannya terletak pada
kandungan gluten yang menentukan kekenyalan yang
tidak dimiliki mocaf, kandungan karbohidrat yang lebih
tinggi, dan daya gelasi yang lebih rendah dari pada terigu.
Penggunaan mocaf sebagai bahan substitusi pangan
berbasis terigu sangat baik untuk menekan impor tepung
terigu yang sangat tinggi.
“Cookies ini tergolong makanan yang praktis, mudah
dibawa, awet, dan banyak digemari oleh berbagai kalangan
usia,” ujarnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula dari
substitusi bekatul sebanyak 20% menjadi formula terpilih
dengan hasil uji daya terima sebesar 76% dari 25 orang
lansia menyukai cookies tersebut.
Dalam 100 g cookies terpilih aktivitas antioksidannya 61.60
AEAC/100 g dan total karoten 12.5 mg/Kg. Takaran saji
cookies adalah 4 keping dengan berat 48 g, dapat
berkontribusi terhadap asupan selingan dalam sehari yaitu
10-25% AKG (Angka Kecukupan Gizi). Kontribusi terhadap
AKG lansia untuk energi sebesar 11-18%, protein 7-9%,
lemak 21-34%, karbohidrat 8-12%, dan serat 8-14%.
“Produk cookies ini dapat diklaim sebagai produk pangan
sumber vitamin A dan serat,” terangnya. (WW/Zul)
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Peneliti IPB Manfaatkan Buah Merah
sebagai Pewarna Alami Sosis
“Pasta buah merah mengandung tokoferol dan karoten
yang berfungsi mampu memelihara daya tahan tubuh jika
dikonsumsi secara rutin. Selain itu, juga mengandung
antioksidan yang dapat menghambat radikal bebas,” ujar
Irma.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji sifat sik,
mikrobiologi dan organoleptik pada sosis daging sapi yang
diberi penambahan pasta buah merah dan disimpan dalam
suhu ruang. Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini
yaitu penambahan pasta buah merah sebanyak 0% dan
11% dengan lama penyimpanan jam ke 0, 5, 10, 15, 20 pada
suhu ruang.
osis daging sapi merupakan salah satu produk
olahan daging yang banyak digemari oleh
masyarakat. Produk makanan yang diperoleh dari
campuran daging halus dengan tepung atau tanpa
penambahan bumbu lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pasta
buah merah pada sosis daging sapi mampu bertahan
selama 10 jam pada suhu ruang. Pasta buah merah mampu
menghambat aktivitas radikal bebas. Selain itu, dengan
penambahan pasta buah merah mampu menurunkan
tingkat keasaman (pH) dan aktivitas air.

Sosis memerlukan bahan tambahan pangan untuk
memperpanjang umur simpan. Sosis sapi berwarna merah
karena umumnya menggunakan bahan pewarna yaitu
nitrit. Nitrit mampu memperpanjang umur simpan sosis
karena memiliki sifat antimikroba yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri.

Berdasarkan uji mutu hedonik, penambahan pasta buah
merah pada sosis dapat memberikan warna yang cerah,
aroma dan rasa yang khas. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa pasta buah merah dapat dijadikan sebagai pewarna
alami pada makanan dan akan berdampak baik bagi tubuh
manusia yang mengonsumsinya. (FY/Zul)

S

Nitrit sebagai bahan pewarna dalam pembuatan sosis sapi
tidak boleh digunakan secara berlebihan. Apabila nitrit
dikonsumsi secara berlebihan, maka akan berdampak
buruk bagi kesehatan tubuh manusia, bahkan dapat
mengakibatkan kematian.
Hal inilah yang mendasari tim peneliti dari Departemen
Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Institut Pertanian
Bogor (IPB), yaitu Irma Isna a Arief, Zakiah Wulandari dan
Danang Setiawan melakukan penelitian dengan
menggunakan bahan alami yaitu buah merah sebagai
pengganti nitrit dalam pembuatan sosis daging sapi.
Buah merah yang diekstrak akan menghasilkan dua bentuk
yaitu minyak buah merah dan pasta buah merah. Pasta
buah merah yang dihasilkan umumnya dimanfaatkan
untuk pakan ternak dan dibuang sebagai limbah. Namun,
tim IPB berinovasi dengan memanfaatkan pasta buah
merah sebagai pewarna alami dalam pembuatan sosis
daging sapi.
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