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KATA PENGANTAR
Di masa pandemi, banyak negara telah di lockdown,
kegiatan industri tutup secara global, transportasi udara turun
96%, mobilitas manusia turun 90%, katanya, di berbagai
belahan dunia terjadi perbaikan kualitas udara. Konsentrasi
NO2 global turun 30%, stasiun pantauan kualitas udara.
Sikap optimis dan positif digaungkan Pemerintah Indonesia
dalam menangani wabah COVID-19 yang sekarang terjadi,
terutama dari sektor kelautan dan perikanan serta kehutanan
yang diharapkan bisa menjadi pemasok bahan pangan untuk
kebutuhan masyarakat Indonesia selama menjalani masa
darurat sekarang. Untuk itu, produktivitas perikanan
Indonesia akan terus digenjot untuk menjamin pemenuhan
pasokan bahan pangan selama masa dan setelah pandemi
berakhir sehingga mudah-mudahan setelah pandemi ini,
Indonesia adalah negara yang paling siap dalam rangka
menyediakan, menyiapkan pangan untuk masyarakatnya,
khususnya di bidang perikanan, dan kehutanan. Kolaborasi
dari berbagai topik dalam ilmu perikanan dan kehutanan
yang dituangkan dalam buku ini mencoba untuk memberikan
inspirasi dan pengalaman bagi pembaca dalam mencermati
kondisi sumberdaya alam yang bersumber dari laut dan
hutan Indonesia ketika pandemic Covid - 19 merasuki jiwa
dan raga bangsa Indonesia. Buku ini difasilitasi Oleh Forum
Dosen Indonesia Maluku ( DPD FDI) dari para dosen yang
tersebar di Indonesia yang pernah mengikuti pelatihan
penulisan Buku yang digelar Oleh DPD FDI Maluku pada
awal tahun 2020 lalu.
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Book Chapter ini menyajikan berbagai konsep dan
teori serta pendekatan ilmiah dengan bahasa yang renyah dan
mudah dimengerti terutama dalam mencermati kondisi
sumberdaya alam Indonesia selama masa Pandemi Covid –
19. Topik-topik yang sangat menarik didalam buku ini yakni
Biskuit Fungsional Dapat Meningkatkan Imunitas Balita ,
perkembangan pemantauan kesehatan hutan di Provinsi
Lampung, Produk Fermentasi Ikan Sebagai Pangan
Fungsional, Zat Pencemar Lingkungan, Pewarna Biru
Fikosianin dari Mikroalga Spirulina sp. untuk makanan
sehat anak sekolah, Lemak dan Asam Lemak pada Ikan Laut
dan Ikan Air Tawar . Forum Dosen Indonesia Maluku sangat
mengharapkan kiranya para pembaca dapat menjadikan buku
ini sebagai rujukan untuk memperluas pengetahuan dan
memperbaiki pemikiran bagi akademisi, peneliti maupun
praktisi untuk terus maju dan berupaya ditengah goncangan
kerusakan sumberdaya alam yang sedang terjadi saat ini di
bumi Indonesia.

Ambon, Oktober 2020

Jusuf N. Anamofa, S.Si., M.Phil.
Ketua

vi

NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

DAFTAR ISI
PRAKATA ......................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................
DAFTAR TABEL ...........................................................
DAFTAR GAMBAR.......................................................
BAB I
BISKUIT
FUNGSIONAL
DAPAT
MENINGKATKAN IMUNITAS BALITA .
Dr.Ir. Dewi Kartika Sari, M.P. M.Si
BAB II
PERKEMBANGAN
PEMANTAUAN
KESEHATAN HUTAN DI PROVINSI
LAMPUNG ..................................................
Dr. Rahmat Safe’i, S.Hut., M.Si
BAB III PRODUK
FERMENTASI
IKAN
SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL .........
Dr. Ir. Rita Khairina, M.P.
BAB IV ZAT PENCEMAR LINGKUNGAN ............
Rizki Pratama, M.Pd
BAB V
PEWARNA BIRU FIKOSIANIN DARI
MIKROALGA SPIRULINA SP UNTUK
MAKANAN SEHAT ANAK SEKOLAH ...
Dr.Ir. Anies Chamidah, MP
BAB VI LEMAK DAN ASAM LEMAK PADA
IKAN LAUT DAN IKAN AIR TAWAR ....
Dr. Yuspihana Fitrial, S.Pi., M.Si.
GLOSARIUM .................................................................
TENTANG PENULIS .....................................................

NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

v
vii
viii
x
1

25

55
97

111

139
171
179

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Asam Amino Ikan Gabus ...........
Tabel 1.2 Asupan Energi, Protein dan % AKG dari
Konsumsi Biskuit .........................................
Tabel 1.3 Asupan Energi dan Protein pada Balita........
Tabel 1.4 Tingkat Kecukupan Energi dan Protein
pada Balita ....................................................
Tabel 1.5 Rerata IgG Balita ..........................................
Tabel 1.6 Sebaran Balita Berdasarkan Kategori IgG ...
Tabel 1.7 Rerata IgG Menurut Status Gizi Anak .........
Tabel 2.1 Kawasan Hutan Lindung di Provinsi
Lampung.......................................................
Tabel 2.2 Kawasan Hutan Produksi di Provinsi
Lampung.......................................................
Tabel 2.3 Hutan Fungsi Konservasi di Provinsi
Lampung.......................................................
Tabel 2.4 Pemantauan status kesehatan hutan di
Provinsi Lampung dalam kurun waktu
2012-2020 .....................................................
Tabel 3.1 Gambaran Umum Bakteriocin dan Strain
yang Memproduksi .......................................
Tabel 3.2 Komposisi Asam Amino Beberapa Produk
Fermentasi Ikan Dan Udang .........................
Tabel 3.3 Komposisi Asam Amino Esensial Dan
Non-Esensial Pada Budu dan Rusip .............
Tabel 5.1 Formulasi Pembuatan Es Krim Dengan
Penambahan Pigmen Fikosianin Dari
Spirulina Platensis .......................................

viii

NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

5
11
11
12
17
18
18
30
34
35

43
73
83
85

125

Tabel 5.2
Tabel 5.3
Tabel 5.4
Tabel 6.1

Formulasi Es Krim Fikosianin ......................
Formulasi Puding Biru Fikosianin ................
Komposisi Marshmallow Biru Fikosianin ....
Komposisi Asal Lemak Pada Ikan Air
Tawar ............................................................

NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

126
127
128
146

ix

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Peran
Biskuit
Fungsional
untuk
Meningkatkan Imunitas pada Balita ..........
Gambar 2.1 Peta Kawasan Hutan Lindung Batutegi
Provinsi Lampung ......................................
Gambar 3.1 Mekanisme Kerja Probiotik .......................
Gambar 5.1 Mikroalga Spirulina Platensis ...................
Gambar 5.2 Klasifikasi Pigmen Organisme Autotrof
Spirulina Platensis .....................................
Gambar 6.1 Jalur biosintesis C20 dan C22 HUFA dari
n-3, n-6 dan n-9 C18. Δ5, Δ6, Δ6 *, Δ9,
Δ12, Δ15, asildesaturase; Elong, asil
elongase; Short, pemendekan rantai. Δ9
desaturase ditemukan pada semua hewan
dan tumbuhan sedangkan Δ12 dan Δ15
desaturase umumnya hanya ditemukan
pada tumbuhan dan 18:2n-6 dan 18:3n-3
adalah asam lemak "esensial" (EFA)
untuk hewan termasuk spesies ikan air
tawar...........................................................
Gambar 6.2 Hubungan antara PUFA makanan, HUFA
jaringan, dan produksi eikosanoid .............
Gambar 6.2 Organisasi diagram dan distribusi massa
otot pada sayatan ikan trout (potongan
melintang) ..................................................

x

NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

4
29
70
115
115

154
155

159

BAB I
BISKUIT FUNGSIONAL DAPAT
MENINGKATKAN IMUNITAS BALITA
Dr. Ir. Dewi Kartika Sari, M.P., M.Si.
Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan,
Universitas Lambung Mangkjurat

1.1. Pendahuluan
Kualitas sumberdaya manusia diantaranya ditentukan
oleh keberhasilan tumbuh kembang pada masa anak-anak.
Anak-anak mengalami masa penting pada usia balita karena
berkaitan dengan kesehatan dan intelektual anak. Pada masa
ini anak memerlukan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan
gizi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
Kekurangan energi protein (KEP) merupakan salah satu
masalah gizi utama di Indonesia yang perlu ditanggulangi.
Kekurangan gizi merupakan salah satu penyebab tingginya
angka kematian pada bayi dan anak, serta dapat menurunkan
mutu kehidupan, terganggunya pertumbuhan, menurunkan
daya kerja dan gangguan perkembangan mental anak.
Hubungan antara tingkat asupan energi dengan
kejadian stuntingstunting pada balita, umumnya tingkat
asupan energi yang diperoleh pada penelitian ini hanya
menggambarkan keadaan asupan balita sekarang, sementara
status gizi stuntingstunting merupakan akumulasi dari
kebiasaan makan terdahulu, sehingga asupan hanya pada hari
tertentu tidak dapat langsung mempengaruhi status gizi
(Oktarina and dan Sudiarti, 2014). Kejadian stuntingstunting
merupakan peristiwa yang terjadi dalam periode waktu yang
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lama. Asupan energi yang tidak mencukupi kebutuhan dapat
menyebabkan
terjadinya
ketidakseimbangan
energi.
Rendahnya asupan energi pada balita stuntingstunting
kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya
frekuensi dan jumlah pemberian makan, nafsu makan balita
berkurang, densitas energi yang rendah, dan ada penyakit
infeksi penyerta. Ketidakseimbangan energi secara
berkepanjangan menyebabkan terjadinya masalah gizi. Balita
dengan tingkat asupan energi yang rendah mempengaruhi
pada fungsi dan struktural perkembangan otak serta dapat
mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kognitif
yang terhambat. Energi yang berasal dari makanan dapat
diperoleh dari beberapa zat gizi makro yaitu karbohidrat,
protein dan lemak. Energi memiliki fungsi sebagai
penunjang proses pertumbuhan, metabolisme tubuh dan
berperan dalam proses aktivitas fisik. Kekurangan energi
protein (KEP) pada anak dapat disebabkan oleh kekurangan
makan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber
protein. Pada anak-anak, KEP dapat menghambat
pertumbuhan, rentan terhadap penyakit infeksi dan
menghasilkan rendahnya tingkat kecerdasan (Almatsier,
2006). Faktor sosial ekonomi yang sangat mempengaruhi
konsumsi pangan meliputi tingkat pendapatan keluarga,
pendidikan orang tua, pengetahuan gizi ibu dan pekerjaan
orang tua. semakin Semakin tinggi pendapatan maka
konsumsi pangan hewani cenderung semakin tinggi dan
kebiasaan untuk memperoleh dan memilih pangan juga
semakin besar. Tingkat pendapatan yang semakin meningkat
mendorong terjadinya perubahan pola konsumsi dan gaya
hidup masyarakat. Kondisi sosial ekonomi yang rendah akan
berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dalam keluarga,
2
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kemudian konsumsi pangan selanjutnya berpengaruh
terhadap status gizi kurang (Martianto and dan Ariani, 2004).
Bayi sampai anak berusia 5 tahun yang lazim disebut
balita dan anak usia pra-sekolah merupakan kelompok yang
sangat perlu diperhatikan akan kebutuhan gizinya, karena
mereka dalam masa pertumbuhan, mereka termasuk
golongan penduduk yang rawan terhadap kekurangan zat
gizi atau kejadian KEP (Khomsan, 2004).
Masalah gizi dipengaruhi oleh banyak faktor yang
saling mempengaruhi secara kompleks. Faktor penyebab
langsung adalah asupan energi dan zat gizi yang tidak cukup
serta adanya infeksi. Faktor penyebab tak langsung adalah
pola asuh yang kurang tepat seperti pemberian ASI, MPASI,
ada tidaknya makanan pantangan, jumlah anggota keluarga,
ketersediaan pangan keluarga, dan kesehatan lingkungan.
Akar permasalahan tersebut adalah tingkat pendapatan yang
rendah serta kemiskinan yang berkaitan erat dengan
rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Pada tingkat rumah
tangga, keadaan gizi dipengaruhi oleh kemampuan rumah
tangga menyediakan pangan dalam jumlah dan jenis yang
cukup serta pola asuh yang dipengaruhi oleh faktor
pendidikan, perilaku dan keadaan kesehatan rumah tangga.
Salah satu penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita
adalah akibat pola asuh anak yang kurang memadai. Pada
anak balita terjadinya gizi kurang tidak selalu didahului
dengan terjadinya bencana kurang pangan dan kelaparan
sehingga
upaya
penanggulangannya
memerlukan
pendekatan, salah satunya adalah dengan memperbaiki aspek
makanan. Biskuit fungsional merupakan makanan tambahan
dari konsumsi harian makanan pada balita. Keberhasilan
intervensi
pemberian biskuit
fungsional
terhadap
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peningkatan imunitas balita ditentukan oleh tingkat
kepatuhan konsumsi yang dipengaruhi oleh pola asuh dan
pola pemberrian makan, serta tingkat morbiditas, yaitu
kejadian diare dan ispa (infeksi saluran pernapasan atas)
pada balita. Diagram alir peran biskuit fungsional dan
meningkatkan imunitas balita disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Peran Biskuit Fungsional untuk Meningkatkan Imunitas pada
Balita (Sari, 2014)
1.2 Pemanfaatan Ikan Gabus
Kebutuhan protein terutama protein hewani bagi
masyarakat untuk hidup sehat sesuai dengan anjuran para ahli
gizi sampai saat ini masih merupakan masalah. Dalam usaha
4
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penyediaan sumber protein, sektor perikanan merupakan
penyumbang lebih dari ¾ jumlah protein hewani yang
dikonsumsi rakyat Indonesia karena ikan merupakan bahan lauk
pauk sebagian besar masyarakat baik di pedesaan maupun di
perkotaan.
Ikan gabus merupakan salah satu bahan pangan sumber
protein hewani. Protein hewani disebut sebagai protein yang
lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan
asam-asam amino esensial yang lengkap dan susunannya
mendekati asam amino yang diperlukan tubuh, serta daya
cernanya tinggi sehingga jumlah yang dapat diserap dan
digunakan tubuh juga tinggi (Muchtadi, 2019). Komposisi asam
amino ikan gabus disajikan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Komposisi Asam Amino Ikan Gabus
Jenis asam amino
Konsentrasi (%)
Asam aspartat
1.,9
Asam glutamate
2.,9
Serin
0.,8
Histidin
0.,4
Glisin
1.,2
Treonin
0.,8
Arginin
1.,3
Alanin
1.,3
Tirosin
0.7
Metionin
0.,6
Valin
0.,8
Fenilalanin
0.,8
Isoleusin
0.,8
Leusin
1.,1
Lisin
1.,7
Sumber: (Sari, Marliyati, Kustiyah, Khomsan, et al., 2014)
NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

5

Mutu protein ditentukan oleh jenis dan konsentrasi
asam amino yang dikandungnya. Protein yang bermutu
tinggi adalah protein yang mengandung semua jenis asam
amino dalam proporsi yang yang sesuai untuk pertumbuhan.
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa ikan gabus mengandung 15
jenis asam amino dengan tiga asam amino esensial pada
konsentrasi tertinggi yaitu lisin sebesar 1.67%, arginin
sebesar 1.34%, dan leusin sebesar 1.13%.
Asam amino digolongkan menjadi dua jenis, yaitu
asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam
amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat
dibentuk oleh tubuh manusia (nutritive food) dan asam
amino non esensial merupakan asam amino yang dapat
dibentuk oleh tubuh manusia (Winarno, 2002). Asam amino
esensial yang penting pada hewan perairan adalah arginin,
lisin, dan leusin, oleh karena itu hewan perairan dikenal
sebagai pangan tinggi protein (Rosa and Nunes, 2004).
Arginin dan histidin merupakan asam amino esensial untuk
anak-anak (Erkan, Özden and Selçuk, 2010). Arginin bagi
anak-anak sangat penting untuk meningkatkan pengeluaran
hormon pertumbuhan (Adeyeye and Kenni, 2008).
Kandungan asam amino non esensial yang tertinggi
pada ikan gabus adalah asam glutamat sebesar 2,94% dan
asam aspartat sebesar 1,90%. Karakteristik aroma dan rasa
pada makanan karena adanya asam glutamat dan asam
aspartat (Afolabi, Salau and Oke, 1984). Cita rasa pada
seafood dipengaruhi adanya asam glutamat dan asam
aspartat, namun dalam bentuk garam sodium yaitu pada
MSG akan memberikan rasa umami (Uju et al., 2009). Rasa
umami berasal dari asam glutamate jika konsentrasi dalam

6
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produk makanan di atas ambang rasa (Kawai, Uneyama and
Miyano, 2009).
Jumlah protein pada ikan dan biota perairan cukup
banyak, yaitu 18-20%. Kelebihan yang dimiliki oleh protein
biota perairan adalah proteinnya yang mudah dicerna oleh
tubuh dan kelengkapan asam amino di dalamnya (Okuzumi
and Fujii, 2000). Kandungan protein pada ikan gabus adalah
25.,5% dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan ikan sarden
(21.,1%), ikan bandeng (20.,0%), ikan kakap (20.,0%), ikan
lele (17.,71%), dan ikan emas (16.,0%) (Nurilmala, Nurjanah
and dan Utama, 2009).
Daging ikan gabus segar sebanayak 10 kg, diperoleh
rendemen tepung ikan sebesar 800 g atau rendemennya
sebesar 8%. Kandungan gizi tepung ikan gabus dalam 100 g
bahan adalah air 13.,61%, abu 5.,96%, protein 76.,9%, lemak
0.,55%, karbohidrat 3.,53%, Zn 3.,09 mg dan Fe 4.,43 mg
(Sari, Marliyati, Kustiyah, Khomsan, et al., 2014). Hasil
analisa kadar protein dan albumin tepung ikan gabus
dipengaruhi oleh lokasi/habitat ikan gabus dan cara
pengolahan tepung ikan.
Protein daging ikan bersifat tidak stabil dan
mempunyai sifat dapat berubah dengan berubahnya kondisi
lingkungan (Pavlov et al., 2008) . Kadar protein ikan baik
dapat berubah bergantung kepada jenis spesies dan metode
pengolahannya (Erkan, Özden and Selçuk, 2010).
Pemanfaatan ikan gabus masih terbatas, umumnya
sebagai ikan konsumsi sehingga perlu upaya diversifikasi
hasil olahan perikanan. Diversifikasi hasil olahan perikanan
bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari ikan segar
dan juga mengatasi sifat ikan yang mudah busuk.
Pengolahan tepung ikan merupakan salah satu bentuk
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diversifikasi hasil olahan dan tepung ikan termasuk produk
olahan setengah jadi sehingga dapat ditambahkan pada
produk olahan lainnya seperti: biskuit, bubur instan, bakso
dan lain-lain.
Formulasi biskuit tepung ikan gabus didasarkan pada
kecukupan energi dan protein balita berusia 4–5 tahun,
dengan angka kecukupan tersebut adalah 1.550 kkal untuk
energi dan 39 g untuk protein. Biskuit berbasis tepung ikan
gabus merupakan makanan tambahan yang diharapkan dapat
membantu memenuhi kecukupan energi dan protein.
Formula biskuit dengan substitusi 15% tepung ikan gabus
memberikan rasa dan tekstur yang paling disukai panelis
(Sari, Marliyati, Kustiyah, Khomsan, et al., 2014).
1.3 Imunitas
Imunitas adalah sistem imun atau daya tahan tubuh yang
berfungsi untuk mencegah dan melawan zat asing yang dapat
membahayakan tubuh. Peran sistem imun dalam tubuh sangatlah
penting sekali untuk menjaga kesehatan dan memberikan
perlindungan dari pengaruh zat yang berbahaya dari luar. Sistem
imun yang melemah akan menyebabkan bakteri atau virus
sangat mudah untuk menginfeksi tubuh sehingga dapat
menimbulkan penyakit.
Resistensi terhadap penyakit terutama penyakit infeksi
disebut imunitas. Gabungan sel, molekul dan jaringan yang
berperan dalam resistensi terhadap infeksi disebut sistem imun
(Baratawidjaja and dan Rengganis, 2009). Sistem interaktif
komplek dari beragam jenis sel imunokompeten yang
bekerjasama dalam proses identifikasi dan eliminasi
mikroorganisme patogen dan zat-zat berbahaya lainnya yang
masuk ke dalam tubuh disebut respon imun (Kresno, 2001).
8
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Respon imun tubuh sangat tergantung pada kemampuan sistem
imun untuk mengenali antigen yang terdapat pada pathogen
potensial dan kemudian memberikan reaksi yang tepat untuk
menyingkirkan sumber antigen tersebut (Roitt and Delves,
2001).
Sistem imun digolongkan menjadi dua jenis, yaitu
nonspesifik dan spesifik. Sistem imun nonspesifik adalah sistem
pertahanan bawaan, yakni komponen normal tubuh yang selalu
ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba
masuk ke dalam tubuh. Imun nonspesifik untuk menyingkirkan
mikroba tersebut dengan cepat, melibatkan kulit dan selaput
lendir, fagositosis, inflamasi, demam, serta produksi komponenkomponen antimikrobial selain antibodi. Sistem imun spesifik
mempunyai kemampuan untuk mengenali benda asing yang
dianggap asing bagi dirinya. Benda asing yang pertama kali
muncul dalam tubuh segera dikenal oleh sistem imun spesifik
sehingga terjadi sensitasi sel-sel sistem imun tersebut. Benda
asing yang sama bila terpejan ulang akan dikenal lebih cepat,
kemudian dihancurkan (Baratawidjaja and dan Rengganis,
2009).
Mekanisme interaksi antara infeksi dan kejadian KEP
pada umumnya disertai dengan penekanan sistem kekebalan
tubuh, keadaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1)
pada gizi kurang (KEP) terjadi penurunan sintesis protein,
penurunan regenerasi sel, dan terjadi gangguan metabolisme; (2)
pada infeksi terjadi proses peradangan, demam, dan katabolisme
naik disertai peningkatan nitrogen urin, dan (3) pada penekanan
imunitas terjadi sistem kekebalan sel yang menurun, respon
antibodi tidak memadai, disertai imunitas mukosa menurun dan
gangguan fungsi fagosit (Kurnia and dan Rahmawaty, 2009).
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Keadaan gizi kurang energi dan protein berpengaruh
terhadap melemahnya respon imun tubuh, sehingga perbaikan
asupan gizi diharapkan dapat meningkatkan sistem imun tubuh.
Pada kasus gizi buruk, defisiensi protein akan menurunkan
kualitas hidup individu dengan efek penurunan sistem imun
(Susanto, 2011). Masukan protein yang berasal dari makanan
dapat menstimulasi sintesis albumin serum yang berperan dalam
regulasi protein tubuh (Caso et al., 2000). Pada tingkat seluler
yaitu sebagai suatu biomarker status gizi seseorang maka kadar
albumin serum selain berpengaruh pada tingkat sirkulasi juga
berpengaruh (Dziedzic, Slowik and Szczudlik, 2004). Status
kesehatan seseorang dipengaruhi oleh respon imun tubuh,
gangguan sistem imunitas berakibat pada penurunan daya tahan
tubuh sehingga meningkatkan kejadian penyakit terutama
timbulnya infeksi. Salah satu faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi sistem imunitas adalah makanan, maka
perbaikan asupan gizi dapat meningkatkan sistem imun tubuh.
Cara yang paling ideal untuk mengatasi masalah gizi adalah
melalui konsumsi makanan yang seimbang sehingga tubuh
memperoleh asupan zat gizi yang cukup, baik segi kualitas
maupun kuantitasnya. Biskuit dengan suplementasi tepung ikan
gabus dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan respon imun
pada balita.
1.4 Kontribusi Biskuit dan Asupan Gizi Balita
Konsumsi biskuit harian balita digunakan untuk
mengetahui asupan energi dan zat gizi serta kontribusi terhadap
angka kecukupan gizi (% AKG) pada balita. Asupan energi,
protein dan % AKG dari konsumsi biskuit disajikan pada Tabel
1.2. Asupan dan tingkat kecukupan energi dan protein balita
disajikan pada Tabel 1.3 dan 1.4.
10
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Tabel 1.2
Asupan Energi, Protein dan % AKG dari Konsumsi Biskuit
Variabel
Gizi
Energi
Asupan
(kkal)
% AKG
Protein
Asupan (g)
% AKG

P
value

AKG

F0

1550

146 ±

76

217 ±

72

0.001)

9.,4 ±

4.,9

14.,6 ±

4.,6

0.001)

1.,7 ±
4.,3 ±

0.,9
2.,2

5.,8 ±
14.,7 ±

1.,9
4.,9

0.001)
0.001)

39

F1

1)

p<0.,05 = berbeda nyata antara F0 dan F1
p<0.,05 = berbeda nyata antar perlakuan F0 dan F1
F0 = Biskuit kontrol; F1 = Biskuit fungsional
Sumber: (Sari, Marliyati, Kustiyah and Khomsan, 2014)
2)

Tabel 1.3 Asupan Energi dan Protein pada Balita
Asupan Energi dan
P
Protein
Variabel Gizi AKG
value
F0
F1
Energi (kkal)
1 252 ±
Awal
1 398 ± 173
0.,11
280
1550
1 492 ±
Akhir
1 554 ± 194
0.,54
242
Selisih
156 ± 230
240 ± 246
0.,47
1)
1)
P value
0.,00
0.,00
Protein (g)
Awal
37.,8 ± 12.1 33.,7 ± 8.8 0.,32
Akhir
39
35.,5 ± 5.7
39.,6 ± 5.5 0.,07
Selisih
-2.,3 ± 12.2 5.,9 ± 8.6
0.,07
P value
0.,50
0.,001)
Sumber: (Sari, Marliyati, Kustiyah and Khomsan, 2014)
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Konsumsi biskuit fungsional memberikan rerata
kontribusi energi dan protein lebih tinggi dibandingkan
biskuit kontrol (Tabel 1.2). Rerata selisih asupan energi dan
protein di akhir dengan di awal intervensi adalah lebih tinggi
pada anak yang mendapat perlakuan biskuit fungsional yaitu
energi sebesar 240 kkal dan protein sebesar 5.,9 g. Rerata
selisih asupan energi dan protein pada balita yang mendapat
biskuit kontrol yaitu energi sebesar 156 kkal dan mengalami
penurunan asupan protein sebesar -2.,3 g (Tabel 1.3).
AKG energi dan protein pada balita usia 4-5 tahun
yaitu energi sebesar 1.550 kkal dan protein sebesar 39 g,
(Hardinsyah, 2004). Biskuit kontrol (per 100 g) dengan
kandungan energi sebesar 520.,48 kkal dan protein 13.,30 g
sedangkan pada biskuit fungsional energi sebesar 523 kkal
dan protein 13.,34 g. Biskuit fungsional dan biskuit kontrol
mengandung protein dan energi yang setara tetapi berasal
dari sumber protein yang berbeda.
Tabel 1.4 Tingkat Kecukupan Energi dan Protein pada Balita
Variabel
Gizi
Energi:
Awal
Akhir
Selisih
P value
Protein:
Awal
Akhir
Selisih
P value

AKG

1550

39

Tingkat kecukupan energi dan zat gizi
(%)
F0
F1
109.,7 ± 14.,2
122.,6 ± 19.,8
12.,9 ± 17.,9
0.,001)

99.,3 ± 22.,4
117.,8 ± 18.,3
18.,5 ± 19.,4
0.,001)

0.,31
0.,61
0.,52

117.,5 ± 35.,9
111.,9 ± 24.,3
-5.,6 ± 37.,6
0.,60

106.,6 ± 29.,6
124.,5 ± 17.,5
17.,9 ± 26.,0
0.,001)

0.,64
0.,13
0.,14

Sumber: (Sari, Marliyati, Kustiyah and Khomsan, 2014)
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Rerata selisih tingkat kecukupan energi dan protein
di akhir dengan di awal intervensi adalah lebih tinggi pada
anak yang mendapat perlakuan biskuit fungsional yaitu
energi sebesar 18.,5 dan protein sebesar 17.,9%. Rerata
selisih tingkat kecukupan gizi pada anak yang mendapat
biskuit kontrol yaitu energi sebesar 12.,9% dan mengalami
penurunan tingkat kecukupan protein sebesar -5.,6 (Tabel
1.4).
Komposisi zat gizi makanan tambahan untuk bayi
dan anak-anak yaitu mengandung protein tinggi dengan nilai
standar sebesar 15–20g/100g bahan. Suatu bahan pangan
dapat diklaim kaya akan suatu zat gizi apabila pangan
tersebut mengandung paling sedikit 20% AKG dalam setiap
ukuran saji (Hardinsyah, 2004).
Satu serving size sebanyak 60 g biskuit fungsional
memberikan kontribusi energi sebesar 19.,48%, yang berarti
kurang dari 20% AKG sehingga biskuit fungsional tidak
dapat dinyatakan sebagai pangan kaya energi, tetapi sebagai
pangan sumber energi yang baik. Kontribusi protein dari
biskuit fungsional adalah 20.,51%, maka kandungan protein
8 g/serving size memenuhi standar kategori biskuit kaya
protein (Sari, Marliyati, Kustiyah and Khomsan, 2014).
Pengembangan formula makanan bagi balita
dinyatakan bahwa energi yang dapat disajikan tiap 100 gram
produk, minimal sebanyak 400 kkal. Semakin meningkat
usia anak balita, maka semakin meningkat pula kebutuhan
akan zat-zat gizi yang tersedia dalam makanan (Hardinsyah,
2004). Program intervensi yang dikhususkan untuk balita
yang menderita masalah KEP dikenal dengan istilah PMT-P
(pemberian makanan tambahan pemulihan) mengandung 300
– 400 kalori dan 6 – 8 g protein (Wigati, 2010).
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Tingkat konsumsi energi dan protein merupakan
faktor langsung yang mempengaruhi status gizi balita.
Defisiensi energi dan protein secara progresif menyebabkan
kerusakan mukosa, menurunnya resisten terhadap kolonisasi
dan invasi kuman patogen. Menurunnya imunitas dan
kerusakan mukosa memegang peranan utama dalam
mekanisme pertahanan tubuh, sehingga pada akhirnya akan
mempengaruhi insiden penyakit g (Rahim, 2014).
Keadaan gizi balita tergantung dari tingkat konsumsi
zat gizi yang terdapat pada makanan sehari-hari. Tingkat
konsumsi ditentukan oleh kualitas hidangan. Kualitas
hidangan menunjukkan adanya semua zat gizi yang
diperlukan tubuh di dalam menu makanan dan perbandingan
yang satu terhadap yang lain. Kualitas menunjukkan jumlah
masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh jika menu
makanan memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari segi
kuantitas maupun kualitasnya maka tubuh dalam keadaan
tercukupi akan zat gizi disebut konsumsi adekuat.
Sebaliknya konsumsi yang kurang baik kualitas dan
kuantitasnya maka tubuh tidak atau kurang tercukupi akan
zat disebut kondisi defisit.
Status gizi atau tingkat konsumsi pangan merupakan
bagian terpenting dari status kesehatan seseorang. Tidak
hanya status gizi yang mempengaruhi kesehatan seseorang,
tetapi status kesehatan juga mempengaruhi status gizi. Maka,
tingkat konsumsi makanan sangat berpengaruh terhadap
status gizi balita. Pola pemberian makan pada anak yang
berhubungan dengan status gizi. Oleh karena itu dapat
mempengaruhi tingkat konsumsi energi dan protein pada
balita, sehingga berimplikasi pada status gizi underweight
pada balita jika tingkat konsumsinya kurang (Rahim, 2014).
14
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Kejadian stuntingstunting pada balita lebih banyak
ditemukan pada balita yang asupan proteinnya kurang
(42,3%) dibandingkan pada balita dengan asupan protein
cukup. Diketahui kekurangan protein murni pada stadium
berat dapat menyebabkan kwashiorkor pada anak-anak di
bawah lima tahun. Kekurangan protein juga sering
ditemukan secara bersamaan dengan kekurangan energi yang
menyebabkan kondisi yang dinamakan marasmus (Achmadi,
2013).
Fungsi protein adalah sebagai pembentuk jaringan
baru di masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh,
memelihara, memperbaiki, serta mengganti jaringan yang
rusak atau mati, dan sumber asam amino yang diperlukan
untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolism tubuh.
Balita yang mengalami defisiensi asupan protein dalam
jangka waktu lama meskipun asupan energinya tercukupi
akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang terhambat.
Kecukupan protein seseorang dipengaruhi oleh berat
badan, usia (tahap pertumbuhan dan perkembangan) dan
mutu protein dalam pola konsumsi pangannya. Bayi dan
anak-anak yang berada dalam tahap pertumbuhan dan
perkembangan yang pesat membutuhkan protein lebih
banyak perkilogram berat badannya dibanding orang dewasa
(Lupton et al., 2002). Anak balita yang mengalami
kekurangan protein sebanyak 75% menyebabkan
pertumbuhan terhambat (Aridiyah, Rohmawati and Ririanty,
2015).
1.5 Peran Biskuit Fungsional terhadap Imunitas Balita
Biskuit dengan suplementasi tepung ikan gabus
mengandung protein tinggi dan asam amino yang lengkap baik
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kualitas maupun kuantitasnya sehingga dapat dikategorikan
sebagai biskuit fungsional. Biskuit berbasis tepung ikan sesuai
diberikan pada balita karena kandungan zat gizi biskuit tersebut
lebih baik kualitasnya, dibandingkan biskuit pada umumnya
yang cenderung tinggi karbohidrat dan lemak serta kurang
seimbang kandungan gizi lainnya.
Biskuit dengan substitusi tepung ikan gabus dapat
menjadi pilihan sebagai makanan tambahan untuk kecukupan
gizi pada balita karena biskuit mengandung protein tinggi, sangat
praktis dalam penyajiannya dan dapat diterima anak. Biskuit
dapat diterima anak dengan rasa dan bentuknya dibuat beraneka
ragam, cukup mengenyangkan dengan kandungan gizi yang
lengkap, serta sifat biskuit mudah dibawa karena volume dan
beratnya yang kecil dan umur simpannya yang relatif lama.
Nutrisi berperan penting dalam sistem imun tubuh pada
balita yang sehat dan mengalami defisiensi gizi, maka asupan
vitamin dan suplemen makanan dapat meningkatkan respons
sistem imun. Protein merupakan bagian dari zat kekebalan tubuh
(anti bodi), penting sekali mempertahankan tubuh terhadap
infeksi (Kartasaputra and dan Marsetyo, 2003).
Sistem interaktif komplek dari beragam jenis sel
imunokompeten yang bekerjasama dalam proses identifikasi
dan eliminasi mikroorganisme patogen dan zat-zat berbahaya
lainnya yang masuk ke dalam tubuh disebut respon imun
(Kresno, 2001). Pengamatan perubahan fungsi imun untuk
mengevaluasi penelitian intervensi zat gizi memerlukan
pendekatan berupa marker/penanda fungsi imun antara lain
immunoglobulin G (IgG). IgG banyak ditemukan dalam
serum dan kadarnya meningkat dalam keadaan infeksi kronis
dan penyakit autoimun. Dalam keadaan normal IgG
menempati 80% dari semua imunoglobulin dalam serum
16
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manusia (Roitt and Delves, 2001). IgG merupakan
komponen utama imunoglobulin serum dan kadarnya dalam
serum sekitar 13 mg/ml dan merupakan 75% dari semua
imunoglobulin (Baratawidjaja and dan Rengganis, 2009).
Rarata IgG balita menurut perlakuan disajikan pada Tabel
1.5.
Tabel 1.5 Rerata IgG Balita
Balita
IgG
P value
(mg/mL)
F0
F1
Awal
12.,6 ± 2.,3
11.,9 ± 1.,8 0.,42
Akhir
12.,0 ± 2.,3
12.,8 ± 1.,7 0.,31
Selisih
-0.,6 ± 0.,8
0.,9 ± 0.,6
0.,002)
P value
0.,001)
0.,001)
(awal-akhir)
1)
p<0.,05 = berbeda nyata pengamatan akhir dan awal pada
perlakuan F0 dan F1
2)
p<0.,05 = berbeda nyata antar perlakuan F0 dan F1
F0 = Biskuit kontrol; F1 = Biskuit fungsional
Sumber: (Sari, Marliyati, Kustiyah and Khomsan, 2014)
Rerata selisih di akhir dengan di awal intervensi IgG
pada anak yang mendapat perlakuan biskuit fungsional yaitu
sebesar 0.,9±0.6 mg/mL adalah lebih tinggi daripada anak
yang mendapat perlakuan biskuit kontrol yaitu sebesar 0.,6±0.8 mg/m (Tabel 1.5). Sebaran anak menurut kategori
IgG disajikan pada Tabel 1.6 dan rerata IgG anak menurut
status gizi disajikan pada Tabel 1.7.
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Tabel 1.6 Sebaran Balita Berdasarkan Kategori IgG
F0
F1
Imunitas
Awal
Akhir
Awal
Akhir
Humoral
N
%
n
%
n % n %
IgG (mg/mL)
Rendah (< 8 ) 1
7.,7 0
0.,0 0 0.,0 0
0.0
Normal
100., 1 100,.
12 92.,3 13 100.,0 14
(8 s/d 18.1)
0 4
0
100.,
100., 1 100.,
Total
13
13 100.,0 14
0
0 4
0
Sumber: (Sari, Marliyati, Kustiyah and Khomsan, 2014)
Tabel 1.7 Rerata IgG Menurut Status Gizi Anak
Status Gizi
(Z skor BBU)
IgG (mg/mL)
Kurang
Normal

F0
Awal

F1
Akhir

Awal

Akhir

13.,0 ± 0.,4 12.,5 ± 0.,8 11.,6 ± 0.,5 11.,9 ± 0.,4
12.,5 ± 2.,7 11.,9 ± 2.,5 12.,1 ± 2.,1 12.,9 ± 1.,8

Sumber: (Sari, Marliyati, Kustiyah and Khomsan, 2014)
Akhir intervensi pada anak yang mendapat perlakuan
biskuit fungsional dan biskuit kontrol dengan kadar IgG
normal (Tabel 1.6). Rerata IgG menurut status gizi anak di
akhir intervensi pada kedua perlakuan baik pada anak status gizi
kurang maupun normal dengan kadar IgG normal (Tabel 1.7).
1.6 Penutup
Efikasi pemberian biskuit fungsional dengan substitusi
tepung ikan gabus 15% selama 8 minggu intervensi dapat
meningkatkan status imunitas humoral (IgG) balita. Respon
imun sangat tergantung pada kemampuan sistem imun untuk
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mengenali antigen yang terdapat pada pathogen potensial dan
kemudian memberikan reaksi yang tepat untuk menyingkirkan
sumber antigen tersebut. IgG merupakan komponen utama
imunoglobulin serum, kadarnya dalam serum sekitar 13 mg/mL
dan me;iliputi 75% dari semua imunoglobulin. Pemberian
suplementasi besi selama empat minggu dapat meningkatkan
status hematologik dan imunologik
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BAB II
PERKEMBANGAN PEMANTAUAN
KESEHATAN HUTAN DI PROVINSI
LAMPUNG
Dr. Rahmat Safe’i, S.Hut., M.Si.
Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung

2.1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang terletak di garis
khatulistiwa dan memiliki banyak sekali potensi sumber
daya alam. Salah satu sumberdaya alam Indonesia yang
memiliki manfaat nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia
adalah hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem
berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang
didominasi
pepohonan
dalam
persekutuan
alam
lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan (Rulianti et al., 2018).
Indonesia memiliki banyak jenis hutan, namun
apabila dilihat dari segi fungsinya, maka hutan dapat
digolongkan berdasarkan pada kegunaannya yang terbagi
menjadi tiga macam yaitu hutan fungsi konservasi, hutan
fungsi lindung, dan hutan fungsi produksi. Hutan konservasi
adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah yang tidak
dapat dieksploitasi dan harus dilestarikan keasliannya.
Terdapat berbagai bentuk hutan konservasi seperti taman
nasional, cagar alam, suaka margasatwa dan lainnya. Hutan
lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
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pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan
erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan
tanah. Hutan produksi adalah hutan yang fungsi utamanya
untuk kepentingan produksi hasil hutan dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya,
dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan
dan keberadaan kawasan hutan produksi itu sendiri. Pada
Provinsi Lampung, contoh hutan fungsi lindung adalah hutan
mangrove dan hutan kemasyarakatan (HKm) sedangkan
contoh hutan fungsi produksi adalah hutan rakyat (Safe‟i. R,
Wulandari and Kaskoyo, 2019).
Perkembangan terkait ilmu kesehatan hutan diawali
dari adanya pandangan masyarakat terhadap nilai hutan.
Dewasa ini masyarakat dalam suatu ekosistem tertentu tidak
hanya memfokuskan pada hasil kayu saja namun juga pada
hasil hutan bukan kayu (HHBK). Saat pengelolaan hutan
lestari sulit terwujud akibat adanya gangguan seperti:
perubahan iklim global, pencemaran udara, kebakaran hutan,
hujan asam, peningkatan populasi manusia dan masalah
kualitas air, saat itulah mulai timbul kesadaran akan
pentingnya kesehatan hutan dalam suatu ekosistem di
seluruh dunia. Berdasarkan kurun waktu tahun 2012 -2020
telah banyak dilakukan pemantauan kesehatan hutan pada
berbagai tipe hutan Provinsi Lampung diantaranya hutan
mangrove, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan
lindung dan hutan konservasi. Hal tersebut tentu membantu
ilmu kesehatan hutan untuk terus berkembang. Melalui
pemantauan kesehatan hutan yang dilakukan secara berkala
dengan berbagai indikator ekologis hutan akan membantu
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mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan tetap
terjamin fungsinya di Provinsi Lampung.
2.2 Tipe-Tipe Hutan di Provinsi Lampung Berdasarkan
Fungsinya
Provinsi Lampung memiliki beberapa tipe hutan yang
digolongkan berdasarkan fungsinya antara lain; hutan fungsi
lindung, hutan fungsi produksi, dan hutan fungsi konservasi
(Safe‟i. R, Wulandari and Kaskoyo, 2019). Pada Provinsi
Lampung, contoh hutan fungsi lindung adalah hutan
mangrove dan hutan kemasyarakatan (HKm) sedangkan
contoh hutan fungsi produksi adalah hutan rakyat.
Hutan Fungsi Lindung
Menurut (Ginoga, Lugina and Deden Djaenudin,
2005), hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan
erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan
tanah. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang
kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002
juga mengatakan bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung
terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
(HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat
berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran.
Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk
usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan
tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olahraga
tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon.
Bentuk-bentuk
pemanfaatan
ini
ditujukan
untuk
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meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan
dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan
kelestarian hutan lindung.
Hutan lindung di Provinsi Lampung memiliki luas
total 317.615 Ha (Verbist and Pasya, 2004). Hutan lindung
Provinsi Lampung memiliki beberapa kasus- kasus besar
terkait sengketa tanah yang disebabkan tidak terpenuhinya
hak warga setempat atas tanah oleh negara karena adanya
pembangunan perkebunan agroindustri, hutan tanaman
industri, pembangunan tambak atau pariwisata. Padahal
hutan lindung adalah salah satu jenis hutan negara Indonesia
yang berfungsi sebagai perisai keselamatan untuk sistem
pendukung kehidupan, seperti siklus air, kesuburan tanah
dan iklim, sementara juga menjadi sumber penghidupan bagi
masyarakat yang tinggal di sekitarnya (Wulandari, C. et al,
2016). Selanjutnya karena alasan-alasan kelestarian
lingkungan, pemerintah juga melarang segala bentuk
aktifitas produktif di dalam kawasan hutan dan mengusir
masyarakat yang telah bertahun-tahun berdiam disana. Hal
tersebut tentu tidak masuk akal, salah satu contohnya pada
hutan lindung di Pesisir Krui, Lampung Barat. Padahal
masyarakat setempat telah berhasil membangun dan
mengelola hutan yang lestari, bahkan jauh lebih baik dari
yang telah diperbuat pihak kehutanan, yaitu dengan sistem
pengelolaan agroforestri (wanatani atau kebun hutan) damar
yang terbukti mampu memenuhi fungsi sebagai hutan
lindung sekaligus hutan produksi (Kusworo, 2000).
Contoh lain hutan lindung di Provinsi Lampung
adalah hutan lindung Batut egi yang juga menjadi daerah
aliran sungai (DAS) prioritas di Lampung, karena fungsinya
sebagai catchment area untuk bendungan Batutegi dan
28
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menjadi sumber air bagi irigasi yang mengairi sawah sawah
di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro dan
beberapa kabupaten lain seluas +66.533 hektar, sebagai
pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 28 MW, dan
sebagai sumber air baku sebanyak 2.250 liter/detik. Hutan
lindung ini ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan
Nomor SK.650/Menhut-II/2010 tahun 2010. Peta Kawasan
Hutan Lindung Batutegi dapat dilihat pada Gambar 2.1
berikut.

Gambar 2.1
Peta Kawasan Hutan Lindung Batutegi Provinsi Lampung
(Mongabay, 2018)
Selain hutan lindung di wilayah Pesisir Krui dan
Batutegi Tanggamus, Provinsi Lampung memiliki beberapa
hutan lindung lainnya yang disajikan pada Tabel 2.1 di
bawah ini.
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Tabel 2.1 Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Lampung
Luas
No Nama Kawasan
Lokasi
Hutan
Hutan Lindung
Kabupaten
1 Gunung Raja Basa
Lampung
5.200,50 Ha
Register 3
Selatan
Kabupaten
Hutan Lindung Way
2
Lampung
950, 40 Ha
Buatan Register 6
Selatan
Hutan Lindung
Kabupaten
3 Gunung Seminung
Lampung
420 Ha
Register 9b
Barat
Kabupaten
Hutan Lindung Batu
4
Lampung
7.230 Ha
Serampok Register 17
Selatan
Hutan Lindung Bukit
Kabupaten
5 Serarukuh Register 17
Lampung
1.596,10 Ha
B
Barat
Hutan Lindung
Kabupaten
6 Pematang Kubuato
7.954,70 Ha
Pesawaran
Register 20
Hutan Lindung
Kabupaten
7 Perentian Batu
7.412 Ha
Pesawaran
Register 21
Kabupaten
Hutan Lindung Way
Tanggamus
8
9.844 Ha
Waya Register 22
dan Lampung
Tengah
Hutan Lindung Bukit
Kabupaten
10
20.831 Ha
Punggur Register 24
Way Kanan
3.470,10 Ha
Hutan Lindung
Kabupaten
dengan 90,
11 Pematang Tanggang
Tanggamus 10 Ha (areal
Register 25
kompensasi)
Hutan Lindung
Kabupaten
12 Serkung Peji Register
673,90 Ha
Tanggamus
26
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Lanjutan

No Nama Kawasan
13

14

15

16
17
18

19

20
21

Hutan Lindung
Pematang Sulah
Register 27
Hutan Lindung
Pematang Neba
Register 28
Hutan Lindung
Gunung Tanggamus
Register 30
Hutan Lindung
Pematang Arahan
Register 31
Hutan Lindung Bukit
Rindingan Register 32
Hutan Lindung
Tangkit Tebak
Register 34
Hutan Lindung
Gunung Balak
Register 38
Hutan Lindung Kota
Agung Utara Register
39
Hutan Lindung Saka
Register 4

22

Hutan Lindung Krui
Utara Register 43 B

23

Hutan Lindung Way
Tenong Kenali
Register 44 B

24

Hutan Lindung Bukit
Rigis Register 45 B

Lokasi

Luas
Hutan

Kabupaten
Tanggamus

8.862, 36
Ha

Kabupaten
Tanggamus

13.419,85
Ha

Kabupaten
Tanggamus

15.060 Ha

Kabupaten
Tanggamus

1.505 Ha

Kabupaten
Tanggamus
Kabupaten
Lampung
Utara
Kabupaten
Lampung
Timur
Kabupaten
Tanggamus
Kabupaten
Way Kanan
Kabupaten
Lampung
Barat
Kabupaten
Lampung
Barat
Kabupaten
Lampung
Barat

6.920 Ha
28.000,10
Ha
22.292,5 Ha

102.110 Ha
1.116,80 Ha
14.030 Ha

13.040 Ha

8.345 Ha
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Lanjutan

No Nama Kawasan
25

Hutan Lindung
Palakiah Register 48 B

26

Hutan Lindung
Bengkunat

27

Hutan Lindung Pantai
Timur Dan Rawa
Selapan Muara
Sekampung Register
15
Hutan Lindung Pantai
Timur Way Pisang
Register 1

Lokasi
Kabupaten
Lampung
Barat
Kabupaten
Lampung
Barat
Kabupaten
Lampung
Timur

Luas
Hutan
1.800,17 Ha

-

1.488,36 Ha

Kabupaten
Lampung
507 Ha
Selatan
Kabupaten
Hutan Lindung
29
Lampung
5.666,72 Ha
Rumbia
Tengah
Hutan Lindung Giham
Kabupaten
30
341,30 Ha
Tahmi
Way Kanan
Sumber: (Data dan Informasi Kawasan Hutan Provinsi
Lampung, 2010).
28

Hutan Fungsi Produksi
Hutan produksi adalah kawasan hutan negara yang
memiliki fungsi utama untuk produksi hasil hutan seperti
hasil hutan kayu dan nonkayu. Menurut (Ekawati, 2013),
kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang
fungsi utamanya untuk kepentingan produksi hasil hutan
dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi yang sebesarbesarnya, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan dan keberadaan kawasan hutan produksi itu
sendiri. Menurut (Wulandari et al., 2016), Hutan produksi
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terbagi menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap
dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
Provinsi Lampung memiliki Hutan produksi yang
terbagi menjadi Hutan Produksi Terbatas seluas 33.358 Ha
dan Hutan Produksi Tetap seluas 191.732 Ha. Daerah Pesisir
Kabupaten Lampung Barat menjadi wilayah persebaran
Hutan Produksi Terbatas sedangkan daerah Kabupaten
Lampung Utara merupakan wilayah persebaran Hutan
Produksi Tetap yang meliputi Kabupaten Way Kanan,
Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat,
Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten
Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan
Kabupaten Pesawaran.
Salah satu contoh hutan produksi di Provinsi
Lampung adalah Hutan Produksi Way Terusan Register 47
yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan
hutan produksi Way Terusan Register 47 adalah kawasan
hutan yang belum ada hak/ijin diatasnya, walaupun ada
bahwa areal ini dulu pernah ada ijin pemanfaatan dengan
HPHTI PT Bumi Sekar Aji namun sampai saat ini sudah
tidak aktif lagi. Disamping itu kawasan ini telah banyak
dihuni oleh perambah hutan dengan jumlah pendudukan
adalah 3.500 KK atau 10.500 jiwa berada di dalam kawasan
hutan. Baru setelah dilakukan pengukuran areal kawasan
hutan produksi Way Terusan Reg 47 secara round meeting
dan berdasarkan kondisi penutupan lahan, kelerengan, dan
jenis tanah dapat ditentukan blok-blok dalam kawasan hutan,
yaitu blok perlindungan dan blok pemanfaatan (Lis and
Yosevi, 2008). Beberapa hutan produksi lainnya di Provinsi
Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

33

Tabel 2.2 Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Lampung
Luas
No Nama Kawasan
Lokasi
Hutan
Kabupaten
Hutan Produksi Tetap
1
Lampung
8.590 Ha
Way Pisang Register 1
Selatan
Hutan Produksi Tetap
Kabupaten
2 Pematang Taman
Lampung
1.272 Ha
Register 2
Selatan
Kelompok Kawasan
Hutan Produksi Tetap
Way Ketibung I
Kabupaten
Register 5, Way
30.431
3
Lampung
Ketibung Ii Register
Ha
Selatan
35, Way Kibang Reg.
37 Dan Gedong Wani
Register 40
Kelompok Kawasan
Kabupaten
Hutan Produksi Tetap
1.389,76
4
Lampung
Titi Bungur Register
Ha
Selatan
18
Hutan Produksi Tetap Kabupaten Way 13.151,50
5
Rebang Register 42
Kanan
Ha
Hutan Produksi Tetap Kabupaten Way
32.643
6 Sungai Muara Dua
Kanan dan
Ha
Register 44
Tulang Bawang
Hutan Produksi Tetap
Kabupaten
42.762
7 Sungai Buaya Register
Tulang Bawang
Ha
45
Hutan Produksi Tetap
Kabupaten Way
20.195
8 Way Hanakau
Kanan
Ha
Register 46
34
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Lanjutan

No Nama Kawasan

Lokasi

Luas
Hutan

Hutan Produksi Tetap
Kabupaten
10.110
9 Way Terusan Register
Lampung
Ha
47
Tengah
Hutan Produksi
Kabupaten
33.358,
10
Terbatas Pesisir
Lampung Barat
70 Ha
Hutan Produksi Tetap Kabupaten Way
12.655
11
Giham Tahmi
Kanan
Ha
Sumber: (Data dan Informasi Kawasan Hutan Provinsi
Lampung, 2010).
Hutan Fungsi Konservasi
Hutan konservasi adalah kawasan hutan negara
dengan karakteristik tertentu, yang memiliki fungsi dasar
untuk melestarikan keanekaragaman ﬂora dan fauna dan
ekosistem, dan terdiri dari hutan suaka alam, kawasan suaka
alam dan taman buru. Hutan konservasi adalah salah satu
jenis hutan negara Indonesia yang berfungsi sebagai perisai
keselamatan untuk sistem pendukung kehidupan, seperti
siklus air, kesuburan tanah dan iklim, sementara juga
menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal
di sekitarnya (Wulandari et al., 2016). Kawasan hutan
dengan status kawasan konservasi merupakan wilayah yang
perlu dijaga dengan baik karena wilayah tersebut paling
banyak mendapat tekanan dari masyarakat untuk berbagai
kepentingan masyarakat di dalamnya. Provinsi Lampung
memiliki beberapa kawasan hutan konservasi di dalam
wilayahnya dengan total luasan 462.030 Ha. Kawasan hutan
konservasi tersebut ialah seperti taman nasional, cagar alam,
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dan taman hutan raya. Secara lebih jelas dapat dilihat pada
Tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3 Hutan Fungsi Konservasi di Provinsi Lampung
No Nama Kawasan
Lokasi
Luas Hutan
Kabupaten
Taman Nasional Way
125.621,30
1
Lampung
Kambas
Ha
Timur
Kabupaten
Taman Hutan Raya
Pesawaran
2 Wan Abdul Rachman
dan Kota
22.249,31 Ha
Register 19
Bandar
Lampung
Enclave Suwoh
(Enclave Dalam
Kawasan Hutan
Kabupaten
Taman Nasional Bukit
3
Lampung
9.400 Ha
Barisan Selatan
Barat
Sekincau Register 46
B Dan Bukit Penetoh
Register 47 B)
Kawasan Hutan Suaka
Margasatwa
Kabupaten
Kubunicik Register 22
Lampung
4 B yang merupakan
± 79.219 Ha
Barat dan
Bagian Taman
Tanggamus
Nasional Bukit
Barisan Selatan
Kawasan Hutan Suaka
Kabupaten
Margasatwa Sekincau
± 29.224,11
5
Lampung
Register 46 B yang
Ha
Barat
merupakan Bagian
36

NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

Lanjutan

No Nama Kawasan
Taman Nasional Bukit
Barisan Selatan
Kawasan Hutan Suaka
Margasatwa Bukit
Penetoh Register 47 B
6 yang merupakan
Bagian Taman
Nasional Bukit
Barisan Selatan

Lokasi

Luas Hutan

Kabupaten
Lampung
Barat

± 80.929,25
Ha

7

Kawasan Hutan Suaka
Margasatwa Sumatera
Selatan I Register 49
yang merupakan
Bagian Taman
Nasional Bukit
Barisan Selatan

Kabupaten
Tanggamus

7.750 Ha

8

Kawasan Hutan Suaka
Margasatwa Krui
Barat Register 49 B
yang merupakan
Bagian Taman
Nasional Bukit
Barisan Selatan

Kabupaten
Lampung
Barat

± 51.988,20
Ha

9

Kawasan Hutan Cagar
Alam Laut Gugus
Pulau Anak Krakatau
Dan Laut Sekitarnya
Register 50

Kabupaten
Lampung
Selatan

13.735,10 Ha
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Lanjutan

No Nama Kawasan

Lokasi

Luas Hutan

Kawasan Hutan Cagar
Kabupaten
Alam Laut Taman
10
Lampung
± 17.281 Ha
Nasional Bukit
Barat
Barisan Selatan
Sumber: (Data dan Informasi Kawasan Hutan Provinsi
Lampung, 2010).
2.3 Pemantauan Kesehatan Hutan di Provinsi Lampung
2.3.1 Kesehatan Hutan
Kesehatan hutan adalah upaya perlindungan dalam
mencegah terjadinya kerusakan hutan (Pratama, 2018).
(Sumardi and Widyastuti, 2002) mendefinisikan bahwa
kesehatan hutan adalah upaya untuk memadukan
pengetahuan terkait ekosistem, dinamika populasi dan
genetika organisme penggangu tumbuhan dengan
pertimbangan ekonomi untuk menjaga agar resiko kerusakan
berada dibawah ambang kerugian. Kesehatan hutan
digambarkan sebagai suatu kondisi ekosistem hutan yang
mampu menjalankan fungsinya karena fungsi ekosistem
hutan berhubungan dengan kemampuan kelenturan dan
ketahanan suatu ekosistem hutan terhadap bentuk perubahan
ataupun gangguan yang berasal dari faktor biotik maupun
abiotik (Tsani and Safei, 2017). Hutan yang sehat adalah
kondisi ketika pengaruh biotik maupun abiotik yang terjadi
di dalam hutan tidak mengancam pemenuhan tujuan
pengelolaan hutan pada masa kini maupun di masa yang
akan datang tanpa ada faktor pembatas, baik faktor biotik
maupun faktor abiotik yang ada dalam hutan. (Nurhamara et
al., 2001), mendefinisikan bahwa hutan yang sehat, adalah
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hutan yang dapat memenuhi fungsinya sebagaimana fungsi
utama yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti fungsi
produksi, lindung, dan konservasi. Hutan yang sehat dapat
dilihat dari beberapa indikator-indikator seperti pertumbuhan
pohon yang optimal, akumulasi biomasa dan siklus hara
cepat, tidak ada kerusakan yang signifikan oleh organisme
pengganggu tumbuhan, dan memiliki ekosistem yang khas
(Sumardi and Widyastuti, 2002).
Kesehatan hutan bertujuan agar dapat mempertahankan kelestarian hutan. Hutan yang lestari dapat tercapai
apabila suatu hutan dapat menopang kehidupan manusia
beserta lingkungannya (Safe‟i. R dan Tsani, 2016).
Kesehatan hutan mampu menjamin keberlangsungan hutan
yang lestari serta dapat juga membantu para pengelola hutan
untuk dapat memonitoring dan mengevaluasi pohon untuk
menghindari kerugian. Adanya program kesehatan hutan
juga diarahkan untuk menurunkan laju populasi patogen.
Selama ini sulit untuk dilakukan pengambilan keputusan
tindakan pengelolaan hutan yang berhubungan dengan
kerusakan oleh hama dan penyakit hutan. Kondisi seperti ini
akan terus berlangsung selama data kuantitatif dan informasi
tentang kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh hama
dan penyakit dalam hutan tidak tersedia. Padahal kerusakan
hutan yang disebabkan oleh hama dan penyakit semakin
dirasakan dan menimbulkan kerugian yang cukup nyata.
Sehingga harus ada strategi antisipatif dan pengendalian
hama dan penyakit perlu disusun dan dengan sendirinya
diperlukan data dan informasi yang memadai. Perolehan data
dan informasi tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan
kesehatan hutan.
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2.3.2 Pemantauan Kesehatan Hutan
Saat ini sumber daya hutan semakin berkurang
karena hutan tidak lagi berfungsi secara maksimal sebagai
akibat dari adanya eksploitasi yang dilakukan oleh manusia.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan
kembali fungsi hutan agar hutan tetap lestari adalah dengan
melakukan pemantauan kesehatan hutan (Feriansyah et al.,
2019). Pemantauan kesehatan hutan merupakan sistem untuk
memantau kondisi ekosistem hutan dengan menggunakan
metode Forest Health Monitoring (FHM). Sistem tersebut
dapat memberikan rekomendasi pengelolaan bagi para
pengelola hutan sehingga terwujudnya prinsip-prinsip
kelestarian hutan (Safe‟i. R. et al., 2019). Pemantauan
kesehatan hutan juga didefinisikan sebagai kegiatan yang
dirancang untuk dapat memantau kondisi kesehatan hutan
berdasarkan hasil pengukuran indikator-indikator ekologis
yang telah ditentukan. Pemantauan kesehatan hutan
dilakukan secara berkala dan terus menerus sesuai dengan
tujuan manajemen. Melalui pemantauan kesehatan secara
berkala tersebut akan diperoleh data dan informasi mengenai
kondisi kesehatan hutan.
Pemantauan kesehatan hutan bertujuan untuk dapat
memonitor, menilai dan melaporkan tentang status saat ini,
perubahan dan kecenderungan jangka panjang dalam
ekosistem hutan. Selanjutnya juga dapat mengetahui kondisi
hutan dan mengidentifikasi hubungan antara gangguan alami
dan gangguan akibat aktivitas manusia dengan kondisi
ekologis hutan. Pemantauan kesehatan hutan juga akan
menghasilkan status kesehatan hutan yang meliputi persen
hidup tanaman, organisme penyebab kerusakan, gejala
serangan, intensitas serangan, tingkat keparahan kerusakan,
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penyebaran serangan dan faktor-faktor yang berpengaruh.
Informasi status kesehatan hutan ini digunakan sebagai
bahan dalam rangka memperoleh teknik penanganan
serangan hama dan penyakit dan strategi dalam
mengantisipasi kerusakan hutan secara efektif dan efisien
(Sumardi dan Widyastuti, 2002). Selain itu pemantauan
kesehatan hutan juga akan menjamin keamanan investasi,
sehingga produktivitas tetap terjaga dan fungsi hutan
berfungsi sebagaimana mestinya.
2.3.3 Perkembangan Pemantauan Kesehatan Hutan di
Provinsi Lampung
Perkembangan terkait ilmu kesehatan hutan diawali
dari adanya pandangan masyarakat terhadap nilai hutan.
Dewasa ini masyarakat dalam suatu ekosistem tertentu tidak
hanya memfokuskan pada hasil kayu saja namun juga pada
hasil hutan bukan kayu (HHBK). Saat pengelolaan hutan
lestari sulit terwujud akibat adanya gangguan seperti:
perubahan iklim global, pencemaran udara, kebakaran hutan,
hujan asam, peningkatan populasi manusia dan masalah
kualitas air, saat itulah mulai timbul kesadaran akan
pentingnya kesehatan hutan dalam suatu ekosistem di
seluruh dunia.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa
adanya pemantauan kesehatan hutan ditujukan untuk dapat
mengetahui kondisi hutan untuk saat ini, perubahan yang
telah terjadi dan kecenderungan yang mungkin akan terjadi
(Mangold, 1997). Hal tersebut disebabkan karena informasi
tentang kondisi kesehatan ekosistem hutan pada banyak
negara telah menjadi tujuan dari manajemen pengelolaan
hutan. Amerika Serikat misalnya, sudah menjadikan hal
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tersebut sebagai program nasional, melalui pemantauan
kesehatan hutan secara periodik sehingga penilaian
kesehatan hutan dapat dilakukan secara menyeluruh (USDAFS, 1999).
Saat ini di Provinsi Lampung belum ada perhatian
serius terkait permasalahan kesehatan hutan sebab kesadaran
masyarakat maupun pemerintah akan pentingnya kesehatan
hutan dalam mencapai pengelolaan hutan yang lestari pada
berbagai tipe hutan di Provinsi Lampung masih rendah
(Safe‟i, Wulandari dan Kaskoyo, 2019). Tipe hutan yang
dimaksud adalah tipe hutan berdasarkan fungsi, di Provinsi
Lampung meliputi hutan mangrove yang termasuk ke dalam
hutan lindung, hutan rakyat yang termasuk ke dalam hutan
produksi, hutan kemasyarakatan yang termasuk ke dalam
hutan lindung dan hutan konservasi. Padahal apabila kita
berbicara mengenai manfaatnya, maka kesehatan hutan akan
sangat membantu pengelola hutan dalam upaya
mengendalikan tingkat kerusakan hutan agar tetap dibawah
ambang ekonomi yang masih dapat diterima (Safe‟i,
Wulandari dan Kaskoyo, 2014);(Safe‟i et al., 2013). Lebih
dari hal itu kesehatan hutan juga akan menjamin
terwujudnya keamanan investasi, lindung, produksi serta
konservasi juga fungsi fungsi hutan lainnya dari berbagai
tipe hutan.
Tipe hutan tersebut dipengaruhi oleh sistem
silvikultur yang diterapkan pengelola hutan dan juga kondisi
ekosistem setempat serta perspektif pengelolaan hutan yang
akan dicapai. Hal tersebutlah yang menyebabkan indikator
keberhasilan pengelolaan hutan bergantung pada kondisi
ekosistem setempat. Sejauh ini, perkembangan terkait
penerapan indikator penilaian kesehatan hutan pada berbagai
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tipe hutan di Provinsi Lampung masih rendah. Padahal
indikator kesehatan hutan tersebut bertujuan untuk mengukur
dan menilai tingkat kesehatan hutan pada berbagai tipe hutan
sehingga memudahkan dan membantu para pengelola hutan
terkait untuk dapat mengetahui kondisi kesehatan hutan dan
keputusan manajemen yang harus dilakukan dalam
menghadapi suatu kondisi hutan secara tepat dan akurat. Hal
tersebut sejalan dengan pernyataan (Nurhamara et al., 2001),
bahwa hutan dikatakan sehat apabila hutan tersebut masih
dapat memenuhi fungsinya sebagaimana fungsi utama yang
telah ditetapkan sebelumnya, misal hutan rakyat (produksi)
yang sehat akan memiliki produktivitas yang tinggi dan
berkualitas. Berdasarkan kurun waktu tahun 2012 -2020
telah banyak dilakukan penelitian terkait kesehatan hutan di
wilayah Provinsi Lampung. Hal tersebut tentu membantu
ilmu kesehatan hutan untuk terus berkembang. Melalui
pemantauan kesehatan hutan yang dilakukan secara berkala
dengan berbagai indikatornya akan membantu mewujudkan
pengelolaan hutan yang lestari di Provinsi Lampung.
Perkembangan terkait pemantauan kesehatan hutan yang
telah dilakukan di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel
2.4 berikut:
Tabel 2.4
Pemantauan status kesehatan hutan di Provinsi Lampung
dalam kurun waktu 2012-2020
No

1

Tipe/
Jenis
Hutan
Hutan
Rakyat
Sengon

Lokasi

Provinsi
Lampung

Tahun
Pemantauan
2012

Status
Kesehatan
Hutan
Sedang

Sumber Referensi Rujukan
Rahmat Safe‟i. (2017).
Pengembangan metode
penilaian kesehatan hutan
rakyat sengon (Paraserianthes
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Lanjutan

No

Tipe/
Jenis
Hutan

Lokasi

Tahun
Pemantauan

Status
Kesehatan
Hutan

2

Hutan
Rakyat

Provinsi
Lampung

2012

Baik

3

Hutan
Rakyat

Pringsewu,
Pesawaran,
dan
Tanggamus
, Provinsi
Lampung

2013

Baik

4

Hutan
Rakyat
Monoku
ltur
Sengon

Provinsi
Lampung

2015

Sedang

5

Hutan
Rakyat
Sengon

Provinsi
Lampung

2016

Buruk
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Sumber Referensi Rujukan

Falcataria). Makalah Seminar
Doktor Fakultas Pertanian
Unila.
Rahmat S., Hardjanto.,
Supriyanto., Leti S.(2014).
Value of vitality status in
monoculture and agroforestry
planting systems of the
community forests.
International
Journal
of
Sciences: Basic and Applied
Research (IJSBAR). Vol 18
No 2, 340-353.
Rahmat Safe‟i, et al. (2016).
Health status of community
forests planting through
agroforestry system in
Lampung Province. Paper
presentation at Second
Agroforestry International
Congress.
Rahmat S., Hardjanto.,
Supriyanto., Leti S. (2015).
Pengembangan metode
penilaian kesehatan hutan
rakyat sengon ( (Miq.)
Barneby & J.W. Grimes).
Jurnal Penelitian Hutan
Tanaman. Vol 12 No 3, 175187
Rahmat Safe‟i.(2017).
Pentingnya kesehatan hutan
bagi pengelola hutan rakyat
sengon di Provinsi Lampung.
Prosiding Seminar Nasional
BKS PTN Wilayah Barat
Bidang Pertanian.
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Lanjutan

No

Tipe/
Jenis
Hutan

6

Hutan
Konserv
asi

7

Hutan
Mangro
ve

8

Hutan
Rakyat

Lokasi

Resort
Biha,
Ngambur,
dan
Pemerihan
di dalam
SPTN II
Bengkunat,
BPTN
Wilayah I
Semaka
pada
Kawasan
Hutan
TNBBS,
Provinsi
Lampung
Desa Pasir
Sakti,
Mulyo Sari,
Purworejo
dan
Labuhan
Ratu,
Kecamatan
Pasir Sakti,
Kabupaten
Lampung
Timur
Desa Pasir
Sakti,
Mulyo Sari,
Purworejo
dan
Labuhan
Ratu,
Kecamatan

2017

Status
Kesehatan
Hutan
Sedang

2018

Jelek

Rahmat, S., Christine, W.,
Hari, K. (2018). Penilaian
status kesehatan hutan
mangrove di Kabupaten
Lampung Timur.

2018

Baik

Rahmat S.,Christine W., Hari
K.(2018). Analisis kesehatan
hutan dalam pengelolaan
hutan rakyat pola agroforestri
di Kabupaten Lampung Timur

Tahun
Pemantauan

Sumber Referensi Rujukan

Rahmat S., Hasbiyan E.,
Christine W., Hari K.(2018).
Analisis keanekaragaman
jenis pohon sebagai salah satu
indikator kesehatan hutan
konservasi. Jurnal Perennial.
Vol 14 No 2, 32-36.
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Lanjutan

No

Tipe/
Jenis
Hutan

9

Hutan
Mangro
ve

10

Hutan
Produksi

Tahun
Pemantauan

Status
Keseh
atan
Hutan

2018

Baik

Rizky N., Rahmat S., Dian
I.(2019). Biodiversitas fauna
sebagai salah satu indikator
kesehatan hutan mangrove.
Jurnal Perennial. 15(2), 62-66

Kabupaten
Lampung
Timur,
Provinsi
Lampung

2019

Baik

Anggi F., Rahmat S., Arief
D., Hari K. (2019). Status
kesehatan hutan berdasarkan
indikator kondisi tajuk (studi
kasus pada tiga fungsi hutan
di Provinsi Lampung).

Lokasi

Pasir Sakti,
Kabupaten
Lampung
Timur
Pasir Sakti,
Kabupaten
Lampung
Timur

Sumber Referensi Rujukan

11

Hutan
Lindung

Kabupaten
Tanggamus
Provinsi
Lampung

2019

Baik

Anggi F., Rahmat S., Arief
D., Hari K. (2019). Status
kesehatan hutan berdasarkan
indikator kondisi tajuk (studi
kasus pada tiga fungsi hutan
di Provinsi Lampung).

12

Hutan
Konserv
asi

Kabupaten
Pesawaran,
Provinsi
Lampung

2019

Baik

Anggi F., Rahmat S., Arief
D., Hari K. (2019). Status
kesehatan hutan berdasarkan
indikator kondisi tajuk (studi
kasus pada tiga fungsi hutan
di Provinsi Lampung).

13

Hutan
Rakyat
Agrofor
estri

Lampung
Timur,
Provinsi
Lampung

2019

Bagus

Rahmat S, Christine W, Hari
K. (2019). Analisis kesehatan
hutan dalam pengelolaan
hutan rakyat pola tanam
agroforestri di wilayah
Kabupaten Lampung Timur.
ANR Conference Series.
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Lanjutan
No

Kecamatan
Teluk
Pandan,
Kabupaten
Pesawaran,
Provinsi
Lampung
Desa Buana
Sakti,
Kecamatan
Batang Hari
Kabupaten
Lampung
Timur
Kabupaten
Lampung
Timur,
Provinsi
Lampung

2019

Status
Kesehatan
Hutan
Buruk

2019

Sedang

2019

Buruk
dan
Baik

Rahmat S, Christine W, Hari
K. (2019). Penilaian
kesehatan hutan pada berbagai
tipe hutan di Provinsi
Lampung. Jurnal Sylva
Lestari. Vol 7 No 1, 95-101.

Hutan
Rakyat

Kabupaten
Lampung
Timur,
Provinsi
Lampung

2019

Baik
dan
Sedang

Rahmat S, Christine W, Hari
K. (2019). Penilaian
kesehatan hutan pada berbagai
tipe hutan di Provinsi
Lampung. Jurnal Sylva
Lestari. Vol 7 No 1, 95-101.

Hutan
Lindung

Taman
Nasional
Bukit
Barisan
Selatan
(TNBBS),
Kabupaten
Tanggamus,
Provinsi
Lampung

2019

Buruk
dan
Baik

Rahmat S, Christine W, Hari
K. (2019). Penilaian
kesehatan hutan pada berbagai
tipe hutan di Provinsi
Lampung. Jurnal Sylva
Lestari. Vol 7 No 1, 95-101.

Tipe/
Jenis
Hutan

14

Hutan
Konservasi

15

Hutan
Rakyat

16

Hutan
Mangro
ve

17

18

Lokasi

Tahun
Pemantauan

Sumber Referensi Rujukan

Rahmat S, Yullia I, Arief D,
Hari K. (2019). Status
pemantauan kesehatan hutan
yang dikelola oleh kelompok
tani hutan SHK Lestari.
Jurnal Sylva Tropika. Vol 3
No 2, 185-198.
Deya P, Rahmat S, Hari K.
(2019). Penilaian indikator
kesehatan hutan rakyat pada
beberapa pola tanam. Jurnal
Perennial. Vol 16 No 1, 1-6.
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Lanjutan
No

Tipe/
Jenis
Hutan

Lokasi

Tahun
Pemantauan

19

Hutan
Konserv
asi

Taman
Nasional
Bukit
Barisan
Selatan
(TNBBS),
Kabupaten
Tanggamus
Provinsi
Lampung

2019

20

Hutan
Kemasy
arakatan

Pekon
Margoyoso,
Kecamatan
Sumberejo,
Kabupaten
Tanggamus
, Provinsi
Lampung.

2020

Status
Kesehatan
Hutan
Buruk
dan
Baik

Baik

Sumber Referensi Rujukan

Rahmat S, Christine W, Hari
K. (2019). Penilaian
kesehatan hutan pada berbagai
tipe hutan di Provinsi
Lampung. Jurnal Sylva
Lestari. Vol 7 No 1, 95-101.

Fansuri F, Rahmat S, Hari K,
Arief D. (2020). Pentingnya
pemantauan kesehatan hutan
dalam pengelolaan hutan
kemasyarakatan. Jurnal
Hutan Pulau Pulau Kecil. Vol
4 1 (31-43).

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas pemantauan kesehatan
hutan telah dilaksanakan dalam kurun waktu mulai dari
tahun 2012 hingga tahun 2020 di Provinsi Lampung.
Pemantauan kesehatan hutan tersebut dilakukan melalui
penelitian- penelitian di berbagai tipe hutan Provinsi
Lampung menggunakan indikator ekologis dengan hasil
status kesehatan hutan yang bervariasi. Pemantauan
kesehatan hutan dalam kurun waktu 2012 hingga 2020
tersebut telah dilakukan pada tiga fungsi hutan yang berbeda,
yakni:
1) Hutan fungsi lindung meliputi: Hutan Mangrove di Desa
Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Hutan Mangrove
di Desa Mulyo Sari, Hutan Mangrove di Desa Purworejo
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dan Hutan Mangrove di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan
Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur serta Hutan
Kemasyarakatan di Pekon Margoyoso, Kecamatan
Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.
2) Hutan fungsi produksi (hutan rakyat) meliputi: Hutan
Rakyat di Desa Buana Sakti, Kecamatan Batang Hari
Kabupaten Lampung Timur, Hutan Rakyat di Desa Pasir
Sakti, Hutan Rakyat di Desa Mulyo Sari, Hutan Rakyat di
Desa Purworejo, Hutan Rakyat di Desa Labuhan Ratu,
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur dan
Hutan rakyat di Kabupaten Pringsewu, Hutan Rakyat di
Kabupaten Pesawaran, dan Hutan Rakyat di Kabupaten
Tanggamus, Provinsi Lampung.
3) Hutan fungsi konservasi meliputi: Taman Hutan Raya
Wan Abdul Rachman di Kabupaten Pesawaran, Taman
Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur,
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten
Tanggamus, dalam kawasan Resort Biha, Ngambur, dan
Pemerihan (SPTN II Bengkunat, BPTN Wilayah I
Semaka) pada Kawasan Hutan TNBBS.
Menurut (Supriyanto et al., 2001), dalam pemantauan
kesehatan hutan di Indonesia terdapat empat indikator
ekologis yang dapat digunakan, meliputi: vitalitas kerusakan
pohon dan kondisi tajuk, biodiversitas, produktivitas dan
kualitas tapak. Keempat indikator ekologis tersebut dipilih
karena satu dengan lainnya saling memiliki hubungan atau
keterkaitan, baik secara terpisah maupun bersama-sama.
Data dan informasi mengenai kondisi kesehatan hutan akan
dikumpulkan dan dipantau sehingga penilaian terhadap
indikator ekologis tersebut akan mampu menggambarkan
kondisi kesehatan hutan secara komprehensif sesuai dengan
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kategori kesehatannya yaitu, sehat atau tidak sehat atau baik,
sedang, buruk mengacu pada nilai ambang batas kesehatan
hutan yang diperoleh. Nilai kesehatan hutan sendiri
merupakan hasil perkalian antara nilai tertimbang dan nilai
skor dari indikator ekologis kesehatan hutan. Nilai
tertimbang adalah nilai eigen indikator ekologis kesehatan
hutan. Adapun nilai skor adalah nilai transformasi dari
masing-masing indikator ekologis kesehatan hutan.
2.4 Penutup
Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka status
perkembangan pemantauan kesehatan hutan di berbagai
fungsi hutan Provinsi Lampung telah dilakukan dari tahun
2012 hingga tahun 2020. Kesadaran para pengelola hutan
dalam memahami pentingnya kesehatan hutan memang
terbilang masih rendah. Namun melihat dari pemantauan
kesehatan hutan yang telah dilaksanakan, serta melihat jauh
ke depan bahwa manusia akan membutuhkan kayu yang
lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup maka hal
tersebut diharapkan akan menjadi acuan para pengelola
hutan agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan hutannya.
Dalam perkembangannya, kegiatan pemantauan kesehatan
hutan tersebut dilakukan untuk dapat memperoleh bahan
pertimbangan dan pengambilan keputusan manajemen yang
tepat bagi para pengelola hutan terkait agar hutan dapat
dimanfaatkan dengan maksimal sesuai fungsinya sehingga
kelestarian hutan tetap terjamin.
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BAB III
PRODUK FERMENTASI IKAN
SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL
Dr. Ir. Rita Khairina, M.P.
Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru

3.1 Pendahuluan
Pengolahan hasil perikanan secara umum dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu pengolahan tradisional
dan pengolahan modern. Teknologi pengolahan hasil
perikanan tradisional berkembang secara turun temurun
dengan dasar proses pengurangan kadar air, penggunaan
bahan pengawet kimia tradisional seperti garam, asam, dan
gula, perebusan, pengasapan, dan fermentasi. Masing masing
dasar proses berkembang secara tradisional sesuai dengan
kebutuhan dan lingkungan.
Pengolahan ikan dan udang di tingkat nelayan
tradisional selalu diawali dengan pemanfaatan bahan
pengawet alami seperti garam, asam, dan gula. Selanjutnya
proses pengawetan dikombinasikan dengan pengeringan,
pengasapan, perebusan, dan fermentasi. Sementara itu,
pengolahan ikan dan udang dengan teknologi fermentasi
secara keilmuan berkembang sebagai proses bioteknologi
sederhana. Seluruh proses fermentasi melibatkan aktivitas
mikrobia sebagai agent biomassa yang selanjutnya
mengakibatkan produk hasil fermentasi ikan dan udang
memiliki sifat yang spesifik dan unik secara organoleptik,
fisik, kimia, dan mikrobiologis. Senyawa-senyawa yang
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terbentuk akibat proses fermentasi sebagian besar adalah
senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas biologis dan
bermanfaat bagi kesehatan konsumen sehingga produk hasil
fermentasi ikan bisa dikelompokkan sebagai makanan
fungsional.
Bab ini membahas mengenai teknologi fermentasi
ikan dan udang, perubahan perubahan yang terjadi selama
fermentasi ikan dan udang, komponen aktif yang terbentuk
selama fermentasi ikan dan udang, serta mengapa produk
fermentasi ikan dan udang masuk dalam kelompok makanan
fungsional.
3.2 Fermentasi Ikan dan Udang
Pengertian fermentasi ikan dan udang secara luas
adalah proses degradasi protein ikan/udang secara autolitik
dan memanfaatkan peran aktivitas mikrobia fermentatif
seperti bakteri asam laktat (Adams, et al, 2009). Peran
penting dari kedua proses tersebut tergantung pada bentuk
produk yang dikehendaki. Apabila hanya menggunakan
garam maka yang lebih utama adalah autolitik, akan tetapi
jika ditambahkan sumber karbohidrat seperti nasi atau gula
maka yang berperan adalah fermentasi laktat. Dengan
demikian, pengawetan dengan fermentasi pada prinsipnya
adalah pengawetan bahan pangan yang memanfaatkan
aktivitas mikroorganisme dan enzim tertentu dalam suasana
terkontrol untuk menghambat pertumbuhan bakteri
pembusuk dan patogen agar menghasilkan suatu produk
yang awet dengan citarasa spesifik.
Fermentasi ikan dan udang umumnya merupakan
kelompok produk bergaram tinggi, berasa gurih dengan
flavor daging/asam amino peptida, pasta fermentasi dan atau
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produk fermentasi laktat (Steinkraus, 2002). Secara alami,
beberapa hal yang dilakukan nelayan tradisional untuk
mengontrol proses fermentasi ikan dan udang adalah
menambahkan garam 10% - 25%, menambahkan karbohidrat
(nasi, gula, dan bahan berpati lainnya), melakukan
fermentasi dalam wadah bertutup rapat, kedap udara, dan
terhindar dari cahaya matahari langsung atau di ruang gelap.
Jenis substrat yang tersedia berupa jenis dan jumlah
karbohidrat yang ditambahkan akan mempengaruhi
pertumbuhan bakteri asam laktat selama fermentasi. Secara
spontan proses fermentasi berlangsung dengan baik sesuai
dengan produk yang diinginkan.
Di Indonesia contoh produk yang termasuk dalam
kelompok fermentasi ikan/udang bergaram tinggi adalah
wadi (Khairina dan Khotimah,1999); (Petrus et al., 2013);
peda (Indriati, et al, 2006); , Budu (Thariq et al, 2014) (Y
usra et al., 2014), (Mohd-Khairi et al., 2014), ale-ale
(Nofiani, 2013); dan kecap ikan (Siahaan, 2017),
(Kristianawati, et al 2014). Sedangkan produk bergaram dan
berkarbohidrat adalah terasi (Romadhon, et al, 2018), (Karim
et al 2014), (Cahyo, et al , 2016), (Cherlin et al, 2017),
bekasam (Wikandari, et al., 2012), (Berlian, et al, 2016),
(Lestari dan Suhaidi, 2017), cincalok/kecalok (Dyastuti, et al
2013), (Ali et al, 2019)), rusip (Koesoemawardani and Ali,
2016); (Koesoemawardani et al, 2013), (Puspita et al., 2017),
Koesumawardhani et al 2018), dan ronto (Khairina et al.,
2016a). Di kawasan Asia dikenal Cencalok dari Malaysia
(Huda, 2016), (Hajep dan Jinap, 2013), (Hajar and Hamid,
2013). Balao-balao, bourung-isda, dan bourung-dalag adalah
produk fermentasi ikan dan udang dari Philipina (Rhee, et al,
2011), (Hajep dan Jinap, 2013),(Banaay et al 2013), dan
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kung-som dari Thailand (Adams, 2009); (Faithong et al.,
2010); (Hajep dan Jinap, 2013); (Dangkhaw, et al 2012),
(Watthanasakphuban et al., 2016).
Berdasarkan karakter fisik, produk fermentasi ikan
dan udang dikelompokkan menjadi tiga yaitu padat, setengah
padat (pasta), dan cair. Produk berbentuk padat misalnya
terasi, ka-pi, bourung dalaag; setengah padat/pasta seperti
kung-som, kong-chao, rusip, cincaluk, dan ronto; dan
berbentuk cair seperti kecap ikan, saus udang, jaloo, dan
mungoong. Perbedaan ketiga produk tersebut disebabkan
cara pengolahan, jumlah garam yang digunakan,
penambahan sumber karbohidrat atau tidak, dan lama
fermentasi (Steinkraust, 2002).
Tahap awal proses pengawetan udang dan ikan
dengan fermentasi selalu memanfaatkan garam sebagai
kontrol awal terhadap mikrobia pembusuk. Garam 7% - 10%
(b/b) sudah mampu menghambat pertumbuhan bakteri
pembusuk pada awal fermentasi. Garam memiliki sifat
menarik air dari dalam bahan dan melalui proses osmose dan
difusi larutan garam masuk ke dalam sel sehingga
mengganggu sistem metabolisme sel yang berakibat pada
terjadinya plasmolisis. Selain itu unsur khlor yang lepas dari
ikatan garam merupakan racun bagi sebagian mikrobia,
kecuali mikrobia halopilik dan halotoleran yang tahan
terhadap adanya garam (NaCl).
Terdapat lima peran proses fermentasi dalam
pengolahan makanan, yaitu pengayaan diet makanan dengan
keanekaragaman rasa, aroma dan tekstur; pengawetan
makanan dalam jumlah besar melalui fermentasi asam laktat,
alkohol, asam asetat, fermentasi alkali dan fermentasi garam
tinggi; pengayaan makanan dengan substrat biologis seperti
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vitamin, protein, asam amino dan asam lemak esensial;
detoksifikasi selama pemrosesan makanan fermentasi dan;
mempercepat waktu memasak dan mengurangi kebutuhan
bahan bakar (Steinkraus, 2002).
Perubahan warna dan aroma sangat kuat terjadi pada
produk fermentasi udang. Ketika udang masih segar
astaxanthin masih terikat dalam kulit dan daging udang
sehingga warna udang masih abu-abu, namun setelah
difermentasi senyawa tersebut terlepas dari ikatannya
sehingga muncul warna orange bahkan merah muda. Selain
itu terjadi perubahan profile komposisi asam amino dan
asam lemak yang berpengaruh terhadap perubahan sifat
organoleptik produk, warna, aroma, rasa, dan tekstur.
Berbagai penelitian mendukung kualitas nutrisi dari produk
makanan laut yang difermentasi. Kandungan protein, asam
amino, dan polipeptida berkontribusi terhadap kesehatan.
Produk fermentasi ikan juga merupakan sumber mineral
yang baik (terutama kalsium dan zat besi), beberapa
kelompok vitamin-B, peptida, dan asam lemak tak jenuh
ikatan rangkap yang dapat bertahan terhadap proses oksidasi
selama fermentasi lanjut karena kehadiran antioksidan alami
sebagai asam amino bebas (FAA) dan beberapa MRPs
(Peralta et al., 2008).
3.3 Pangan fungsional
Ketersediaan sumber pangan di lingkungan sekitar
memaksa manusia untuk mampu berkreasi agar dapat
memanfaatkan seluruh sumber daya alam menjadi berbagai
jenis makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan
biologisnya, termasuk hasil perikanan. Dewasa ini falsafah
masyarakat tentang makan sudah mengalami pergeseran
NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

59

karena makna makan tidak hanya menjadi kenyang tetapi
bertujuan menyehatkan dan menjadikan tubuh bugar secara
optimal. Dalam masyarakat modern dikenal berbagai istilah
terkait dengan jenis makanan yaitu fungtional food,
nutreceutical, pharma food, designer food, vita food,
phytochemical, food aceutical, health food, natural food dan
real food.
Terkait dengan pangan fungsional (Suter, 2013)
menyatakan bahwa definisi pangan fungsional belum
disepakati secara universal. Kamus Besar Bahasa Indonesia
menyebutkan pangan yang secara alamiah dan buatan
mengandung satu atau lebih senyawa yang bermanfaat bagi
kesehatan. Sementara beberapa definisi dan pengertian
tentang pangan fungsional dikemukakan oleh berbagai
pihak. Di Jepang tahun 1991 makanan fungsional
didefinisikan sebagai FOSHU (Foods for Spesified Health
Used) yaitu makanan yang memiliki efek spesifik terhadap
kesehatan karena ada kandungan senyawa kimia tertentu
pada bahan makanan. Definisi lain menyebutkan pangan
fungsional adalah makanan (bukan kapsul, pil atau tepung)
berasal dari ingredient alami. Dapat dan harus dikonsumsi
sebagai bagian dari diet harian dan memiliki fungsi tertentu
bila dicerna, membantu mempercepat proses tertentu dalam
tubuh seperti: meningkatkan mekanisme pertahanan secara
biologis, mencegah penyakit tertentu, penyembuhan dari
penyakit spesifik, mengendalikan kondisi fisik dan mental,
dan menghambat proses penuaan. The International Food
Information mendefinisikan pangan fungsional sebagai
pangan yang memberikan manfaat kesehatan di luar zat-zat
dasar. Menurut konsensus pada The First International
Conference on East-West Perspective on Functional Foods
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tahun 1996, pangan fungsional adalah pangan yang karena
kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat
bagi kesehatan, di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat
gizi yang terkandung di dalamnya. Badan POM juga
mengeluarkan definisi yaitu pangan yang secara alamiah
maupun telah melalui proses, mengandung satu atau lebih
senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap
mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat
bagi kesehatan, dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan
atau minuman, mempunyai karakteristik sensori berupa
penampakan, warna, tekstur dan cita rasa yang dapat
diterima oleh konsumen. Selain tidak memberikan kontra
indikasi dan tidak memberi efek samping pada jumlah
penggunaan yang dianjurkan terhadap metabolisme zat gizi
lainnya.
Sifat fungsional suatu jenis bahan pangan terdapat
sebagai senyawa aktif dalam bahan pangan tersebut dan atau
bisa terbentuk akibat proses pengolahan. Pangan fungsional
bisa berupa serat makanan, asam lemak, asam amino,
vitamin atau mineral tertentu, produk pangan yang
ditambahkan dengan komponen bioaktif seperti komponen
fitokimia atau komponen antioksidan lainnya dan atau
mengandung probiotik. Terkait dengan proses pengolahan,
pangan fungsional bisa diperoleh dalam bentuk segar atau
dalam bentuk pangan olahan. Buah dan sayur yang
dikonsumsi segar merupakan bentuk sederhana dari suatu
pangan fungsional. Rempah-rempah juga merupakan gudang
senyawa bioaktif dengan berbagai manfaat bagi kesehatan.
Oleh sebab itu, produk olahan berbasis bahan-bahan tersebut
bisa dikelompokkan sebagai pangan fungsional, sepanjang
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proses pengolahannya tidak merusak komponen aktif yang
terkandung dalam bahan tersebut.
Pada pangan olahan, karakteristik sebagai pangan
fungsional bisa muncul karena adanya komponen aktif di
dalam bahan baku, terbentuknya komponen aktif karena
proses pengolahan, dan atau adanya penambahan komponen
aktif ke dalam produk. Munculnya senyawa-senyawa
fungsional akibat proses pengolahan bisa diakibatkan adanya
proses ekstraksi, penyimpanan, dan proses fermentasi.
Proses ekstraksi mengakibatkan pemisahan senyawasenyawa fungsional dalam bahan dari komponen lainnya,
selama penyimpanan kemungkinan terjadi degradasi
senyawa kompleks menjadi turunannya, dan proses
fermentasi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa
sederhana akibat aktifitas mikrobia fermentatif.
3.4 Perubahan Kimia yang Terjadi Selama Fermentasi
Ikan dan udang
Semua pengolahan udang dan ikan dengan metode
fermentasi selalu diawali dengan tahap penggaraman
sehingga terjadi seleksi awal mikrobia. Pemberian garam 5%
(b/b) sejak di atas kapal dan 10% (b/b) selama pengolahan
memberikan efek mengawetkan (Pilapil, 2012). Kemampuan
garam menarik air dari dalam daging ikan mengakibatkan
terjadinya penurunan kadar air, perubahan struktur protein,
dan lemak. Peristiwa difusi dan osmose yang terjadi selama
penggaraman menarik sebagian air dan lemak dari dalam sel
yang mengakibatkan protein daging mengalami denaturasi.
Ketika protein terdenaturasi selanjutnya akan mempengaruhi
pertumbuhan mikrobia yang terdapat dalam daging
ikan/udang.
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Mikrobia yang tidak tahan garam akan terhambat dan
umumnya kelompok ini adalah bakteri patogen dan
pembusuk. Sementara mikrobia yang tahan garam akan tetap
bertahan hidup sebagai bakteri halofilik atau halotolerant.
Pemberian garam di tahap awal proses fermentasi berfungsi
sebagai seleksi mikrobia secara alami. Pada peristiwa
fermentasi laktat, penggunaan garam selalu dikombinasikan
dengan penambahan karbohidrat sebagai substrat. Bakteri
amilolitik akan memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber
karbon yang selanjutnya akan diuraikan menjadi glukosa.
Hasil penguraian karbohidrat oleh bakteri amilolitik berupa
glukosa selanjutnya digunakan oleh bakteri pembentuk
asam, yeast, dan bakteri proteolitik sebagai substrat.
(Wikandari, Suparmo, et al., 2012) melaporkan bahwa
bakteri proteolitik yang berperan selama fermentasi bekasam
adalah genus Pediococcus pentasaceus, dan (Khairina R,
Cahyanto M.N , Utami T, 2016a) menyebutkan bahwa
bakteri yang diisolasi dari ronto yang dijual di pasar
tradisional adalah Pediococcus halophilus dan Pediococcus
dextrinicus.
Prinsip pengawetan pangan dengan fermentasi laktat
adalah menghambat aktivitas bakteri pembusuk dan patogen
melalui aktivitas bakteri asam laktat dengan pembentukan
asam dan penurunan pH yang merupakan hubungan terbalik.
(Rhee, Lee and Lee, 2011) menyatakan bahwa tumbuhnya
bakteri yang mampu memproduksi asam laktat dalam bahan
secara bersamaan akan mengakibatkan turunnya pH produk.
(Paludan-Muller, 2002) menyatakan mikrobia yang berperan
selama fermentasi udang rebon adalah bakteri anaerob,
bakteri asam laktat, dan yeast. Sebagian dari bakteri tersebut
bersifat proteolitik yang berkontribusi pada penguraian
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protein dalam daging ikan. Protein daging udang terhidrolisis
menjadi senyawa sederhana yang bersifat volatil seperti
peptida rantai pendek dan asam asam amino bebas. Yeast
yang berperan pada awal fermentasi mampu memanfaatkan
hasil penguraian pati menjadi gula-gula rantai pendek seperti
mono dan disakarida sehingga bersifat amilolitik.
Beberapa contoh produk yang termasuk ke dalam
kelompok fermentasi asam laktat bergaram rendah adalah
bekasam, rusip, cincalok/kecalok, dan ronto. Ronto diolah
dengan mencampur rebon, garam, dan nasi dengan yang
selanjutnya difermentasi selama 10-12 hari (Khairina et al.,
2017). Penggunaan garam dan nasi secara sinergi
menghasilkan asam organik seperti asam laktat yang
mengakibatkan turunnya pH produk. Peristiwa penguraian
nasi oleh bakteri amilolitik mengakibatkan terbentuknya
glukosa yang selanjutnya dimanfaatkan oleh bakteri asam
laktat proteolitik dan yeast untuk menguraikan protein dan
komponen lainnya dalam daging udang. Proses amilolitik
dan proteolitik menghasilkan perubahan komponen kimiawi
dalam bahan selama fermentasi berlangsung.
Dalam proses fermentasi, setelah karbohidrat terurai
menjadi senyawa yang lebih sederhana misalnya glukosa,
memberi kesempatan bagi bakteri asam laktat untuk tumbuh
lebih baik karena bakteri asam laktat adalah kelompok
bakteri yang memanfaatkan gula sederhana sebagai sumber
karbon merupakan energi utama bagi pertumbuhannya.
Fermentasi pada suhu kamar dan ruang kedap udara
memberikan efek pertumbuhan optimal bagi bakteri asam
laktat yang pada umumnya adalah bakteri unaerob dan
mikroaerofilik.
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Produk fermentasi laktat yang dikenal di Philipina
adalah balao-balao. Selama fermentasi balao-balao terjadi
penurunan pH secara cepat pada fermentasi hari ke-3-5 dari
6,5-5,0, tekstur mulai lunak pada hari ke-3-4, dan
konsentrasi amino-N meningkat sampai hari ke-14. Aktivitas
lipolitik menurun cepat, proteolitik meningkat hingga hari
ke-12, bakteri penghasil asam meningkat hingga hari ke-21,
dan aroma kebusukan mulai muncul pada hari ke-28 (Rhee,
Lee and Lee, 2011). Terjadi penurunan pH dari 6 hingga 4,5
pada plaa-som yang difermentasi selama 12 hari (PaludanMuller, 2002). Bekasang produk fermentasi jeroan ikan
cakalang yang populer di Sulawesi Utara. Selama fermentasi
8 hari bekasang mengalami penurunan pH dari 6,02 hingga
5,83 (Purwaningsih, Santoso and Garwan, 2013). Peristiwa
penurunan pH hingga mencapai 4,4-5,0 adalah salah satu
indikator berhasilnya proses fermentasi ikan dan udang.
Terbentuknya asam laktat, asam asetat, dan asam sitrat
melalui reaksi homofermentatif atau heterofermentatif
berhubungan erat dengan perubahan pH. Sejumlah asam
organik yang terbentuk selama fermentasi limbah udang
telah diamati dengan HPLC yaitu asam laktat, asam asetat,
dan asam sitrat (Sánchez-Machado, López-Cervantes and
Martínez-Cruz, 2008).
Kisaran pH ronto yang dijual di pasar tradisional
Kalimantan Selatan adalah 3,9–5,86 ((Khairina et al.,
2016b). Kadar air, pH, protein, dan gula reduksi rusip
fermentasi ikan teri mengalami penurunan sedangkan total
asam, protein terlarut, TVN, dan TVB meningkat selama
fermentasi 16, 20, dan 28 hari (Yuliana, 2007), (Sastra,
2009), (Koesoemawardani, Rizal and Tauhid, 2013).
Perubahan tersebut diduga akibat degradasi senyawa
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kompleks (karbohidrat dan protein) dalam bahan menjadi
senyawa sederhana yang berkontribusi pada pengembangan
flavor dan aroma produk.
Salah satu produk hasil fermentasi yang memiliki
efek kesehatan adalah peptida-bioaktif. Peptida bioaktif yang
berasal dari makanan fermentasi memiliki fungsi fisiologis
potensial yang relevan pada manusia termasuk peptide
bioaktif yang berasal dari fermentasi produk perikanan serta
turunanya. Peptida bioaktif biasanya mengandung antara 2
dan 20 residu asam amino dan mereka dikodekan dalam
struktur utama protein hewani dan nabati, yang
membutuhkan proteolisis untuk dilepaskan dari protein
prekursor. Pelepasan peptida selama pembuatan makanan
fermentasi dapat terjadi dalam dua cara: (1) oleh sistem
proteolitik mikroba dan (2) oleh enzim proteolitik endogen,
keduanya terjadi selama proses fermentasi dan pemeraman
(Frias et al, 2017).
Ikan dan organisme akuatik lainnya juga merupakan
sumber peptida bioaktif. Sekuens asam amino penghambat
ACE ditemukan pada tuna fermentasi tradisional Jepang
(Katsuwonus pelamis), yang disebut katsuobushi (Ryan et
al., 2011), dan pasta udang fermentasi Thailand (Kleekayai
et al., 2015). Peneliti Korea mengidentifikasi peptida
penghambat ACE (EVMAGNLYPG) dan dua peptida
antioksidan (HFGBPFH dan FGHPY) dalam saus kerang
biru yang difermentasi (Mytulis edulis) (Jung et al., 2005;
Rajapakse et al., 2005). Bekasam salah satu produk ikan
fermentasi tradisional yang memanfaatkan aktivitas bakteri
asam laktat, diduga mempunyai aktivitas antihipertensi yang
disebabkan oleh aktivitas peptida Angiotensin Converting
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Enzyme (ACE) inhibitor yang dihasilkan dari degradasi
proteolitik selama proses fermentasi (Wikandari et al., 2012).
3.5 Komponen Aktif Yang Terbentuk Selama Fermentasi
Ikan Dan Udang
Setelah proses fermentasi selesai produk yang
dihasilkan memiliki karakteristik yang sangat berbeda
dengan bahan dasarnya. Pada ikan dan udang segar
ditemukan berbagai manfaat fungsional antara lain senyawa
ω-3 (PUFA), protein dan peptide rantai pendek, taurin,
vitamin A dan D, berbagai jenis mineral, dan karotenoid
(Susanto dan Fahmi, 2012).
Proses fermentasi ikan selalu diawali dengan
penggaraman yang berperan sebagai seleksi awal terhadap
bakteri pembusuk dan pathogen. Secara spontan fermentasi
ikan dan udang akan berlangsung dengan suasana bergaram
oleh bakteri halofilik dan halotoleran. Pada umumnya kedua
kelompok bakteri tersebut bersifat proteolitik. Ketersediaan
protein merupakan substrat sumber energi bagi bakteri
proteolitik yang selama fermentasi menguraikan protein ikan
dan udang menjadi peptida rantai pendek dan asam-asam
amino. Sementara itu fermentasi ikan yang menggunakan
campuran garam dan karbohidrat akan mengondisikan proses
menjadi fermentasi asam laktat oleh bakteri asam laktat
(BAL). Beberapa jenis bakteri asam laktat yang potensial
adalah Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc, dan Pediococcus (Ray and Montet,
2015).
Selama proses fermentasi laktat terbentuk berbagai
komponen senyawa yang memiliki peran fungsional lainnya
misalnya asam organik, hydrogen peroksida, carbon
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dioksida, diacetyl, reuterin, dan bakteriosin. Berbagai sifat
fungsional yang terbentuk selama fermentasi ikan/udang
adalah probiotik, antimikrobia, antioksidan, antihipertensi,
produksi peptide rantai pendek, aktivitas fibrinolitic,
produksi asam glutamate, penguraian komponen anti nutrisi
yang berfungsi sebagai makanan fungsional, makanan
kesehatan, dan makanan nutraceutical (Martínez-álvarez et
al., 2017)
Probiotik
Istilah probiotik berasal dari bahasa Yunani yang
artinya for life. Rahayu dan Utami (2019) menyebutkan ada
tiga hal yang harus dipenuhi oleh mikroorganisme probiotik
yaitu 1) mikroorganisme dalam kondisi hidup pada saat
dikonsumsi dan mampu berkolonisasi di kolon (usus besar);
2) jumlahnya cukup; dan 3) membawa manfaat terhadap
kesehatan tubuh. Fungsi utama probiotik adalah mengurangi
berkembangnya bakteri merugikan di dalam pencernaan dan
menekan munculnya metabolit berbahaya sehingga menjaga
saluran pencernaan tetap sehat dan terjaga. Dewasa ini
berbagai produk probiotik yang beredar di pasaran banyak
dari jenis Lactobacillus dan Bifidobacterium.
Mikrobia probiotik banyak ditemukan pada produk
fermentasi ikan yang memanfaatkan bakteri asam laktat.
Bekasam menghasilkan bakteri asam laktat yang memiliki
potensi sebagai antihipertensi (Wikandari, et al, 2012).
Ekstrak Lactobacillus paracasei LA07 yang diisolasi dari
budu memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan
mikroorganisme indicator (Bacillus cereus, Lactococcus
lactis, S. aureus, Salmonella enterica, L. monocytogenes,
dan E. coli. (Desniar et al., 2013) mengarakterisasi 23 isolat
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dari bekasam. Isolat tersebut berpotensi menghambat
pertumbuhan beberapa bakteri pathogen yaitu E. coli,
Salmonella typhimurium ATCC 14,028, Bacillus cereus,
Staphylococcus aureus, dan L. monocytogenes. Akan tetapi,
ketika supernatant dinetralkan ternyata tidak mampu
menghambat bakteri pathogen sehingga dapat diduga bahwa
yang bertanggungjawab terhadap penghambatan tersebut
adalah asam asam organik yang terbentuk selama fermentasi.
Beberapa bakteri asam laktat yang berfungsi sebagai
probiotik juga diisolasi dari bekasam, rusip (Rinto, 2018)
dan belachan (Haitham et al., 2017).
Bakteri asam laktat sebagai probiotik harus memiliki
kemampuan tahan hidup pada pH lambung dan usus, garam
empedu 0,5%, dan tidak pathogen terhadap manusia. Bakteri
tersebut harus mampu menghambat pertumbuhan bakteri
pathogen, dan mampu bersineresis (menempel) pada dinding
usus halus. Mekanisme aktivitas probiotik digambarkan oleh
(Bermudez-Brito et al., 2012) seperti pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1
Mekanisme Kerja Probiotik (Bermudez-Brito et al., 2012)
Mengonsumsi probiotik secara rutin memberikan
manfaat bagi kesehatan yaitu mampu meningkatkan
pertahanan imunitas tubuh, membantu absorpsi nutrisi,
memperpendek durasi sakit diare dan membantu pencernaan
laktosa bagi penderita lactose intolerance (Widiyaningsih,
2011). Bakteri jenis Lactobaccillus casei dan Lactobacilus
bulgaricus dilaporkan mampu meningkatkan produksi
makrofag.
Keragaman jenis makanan fermentasi tradisional di
Indonesia memiliki potensi sebagai makanan fungsional
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yang mengandung senyawa bioaktif dan memiliki fungsi
sebagai sumber antioksidan, anti kanker, hipokolesterolemia,
osteoporosis, anti diare, dan anti mikroba. Oleh sebab itu
potensi tersebut hendaknya menjadikan peluang untuk
melestarikan dan memperkenalkan makanan fermentasi
dengan segala kelebihannya untuk menjaga kesehatan dan
meminimalkan terjadinya penyakit. Perlu dilakukan
inventarisasi dan kajian yang lebih mendalam mengenai
potensi dan manfaat makanan tradisional Indonesia sebagai
sumber probiotik.
Antimikrobia
Proses fermentasi ikan dapat berlangsung secara
spontan dengan kontrol atau tanpa kontrol proses. Kontrol
proses dapat dilakukan dengan menambahkan kultur starter
bersama-sama dengan bahan mentah di awal proses
fermentasi. (Soetikno, et al, 2018) menambahkan bakteri
Pediococcus halophillus untuk mempercepat proses
fermentasi terasi. (Andika, et al 2018) menggunakan cairan
fermentasi sawi untuk mempercepat fermentasi fermentasi
bekasam ikan mujair; (Ardiansyah et al, 2015)
menambahkan koji untuk fermentasi kecap ikan rucah.
Kontrol mikrobia dari awal fermentasi bertujuan agar proses
pertumbuhan bakteri fermentatif yang diinginkan tumbuh
lebih cepat sehingga proses fermentasi berjalan sesuai
dengan yang diharapkan. Fermentasi oleh bakteri asam laktat
(BAL) memiliki keunggulan karena menghasilkan
komponen antimikrobia yang secara alami menjadi
penghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan pathogen
selama
proses
fermentasi
berlangsung.
Senyawa
antimikrobia yang berperan adalah garam di awal proses
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fermentasi dan berbagai senyawa antimikrobia yang
terbentuk selama fermentasi asam laktat. Senyawa-senyawa
tersebut adalah asam organik, bakteriosin, karbondioksida,
hidrogen peroksida, diacetyl, ethanol, dan reuterin (Adams
dan Martin, 2009). Asam-asam organik yang terbentuk
bersifat bakteriosidal (membunuh bakteri lain) maupun
bakteriostatik (menghambat bakteri lain) seperti asam laktat
dan asam asetat. Asam laktat diproduksi oleh bakteri asam
laktat homofermentatif dan heterofermentatif, sedangkan
asam asetat diproduksi oleh bakteri asam laktat
heterofermentatif. Asam asetat lebih bersifat bakteriosidal
dibandingkan dengan asam laktat.
Metabolit yang bersifat antimikrobia, yang
diproduksi oleh BAL dapat dibagi menjadi dua grup: 1)
komponen bermassa molekul rendah (<1000 Da), misalnya
asam organik yang mempunyai spektrum aksi yang luas dan
2) protein antimikrobia, dikenal sebagai bakteriosin (>1000
Da) yang secara relatif mempunyai aksi spesifik melawan
organisme lain yang mempunyai hubungan dekat dan bakteri
Gram positif lainnya (Collado et al., 2007). Berbagai asam
organik yang terbentuk selama fermentasi asam laktat
mengakibatkan terjadinya penurunan pH yang selanjutnya
akan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan
pathogen yang tumbuh bersama BAL mulai awal fermentasi.
(Romadhon, et al, 2018) melakukan pengujian antibakteri
isolat BAL dari terasi dan hasilnya menunjukkan zona
hambat sebesar 2,27 + 0,24 mm terhadap bakteri E.coli; 2,10
+ 0,38 mm terhadap Vibrio parahaemolitycus; dan 1,33 +
0,03 mm terhadap bakteri S aureus. Isolat bakteri asam laktat
dari bekasam juga memiliki kemampuan menghambat S.
aureus (Desniar, et al, 2009)
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Senyawa yang banyak dipublikasi sebagai antibakteri adalah
bakteriosin. (Deshmukh dan Thorat, 2013) mengelompokkan
bakteriocin dalam beberapa golongan (Tabel 3.1).
Tabel 3.1
Gambaran Umum Bakteriocin dan Strain yang Memproduksi
Bacteriosin

Strain

Kelas

Subkelas

Carnocin
U
149
Lacitin 481

Carnobacterium
piscicola U 149
Lactococcus lactis
481
Lactococcus lactis
ADr 185 L030
Lactococcus lactis
subsp. Lactis
Streptococcus
salivarius
Escherichia coli
Pediococcus
Escherichia coli

I

II c

Caranobacterium
piscicola LV 17 B
Pseudomonas
aeroginosa
Lactobacillus
helveticus
Enterococcus
fecalis
Staphylococcus
aureus

II

Lactococcin
Nisin
Salivarin
Microcin B 17
Pediocin
Colicin
Caranobacteri
ocin
Pyocin
Helveticin
Enterolysin
Lysostaphin

Berat
Molekul
4,6 KDa

I

2,9 KDa

I

Iid

2,3 KDa

I

A type

3,5 KDa

I

2,3 KDa

I
I

3,1 KDa
4,6 KDa
40,80
KDa
4,5 KDa

Iia

270 KDa
II

37,5 KDa

III

34,5 KDa

III

25 KDa

Bakteriosin adalah antimikroba polipeptida atau
senyawa protein dengan berat molekul kecil, diproduksi oleh
bakteri dan mampu menghambat pertumbuhan bakteri lain
NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

73

bakteriostatik atau bakteriosidal. Beberapa tahun terakhir
fokus riset tentang bakteriosin banyak dilakukan terutama
berkaitan dengan cara isolasi, identifikasi, dan karakterisasi
produk. Seiring dengan berkembangnya produk makanan
hasil fermentasi bakteri asam laktat yang aman dikonsumsi
maka produksi bakteriosin oleh bakteri asam laktat
dimanfaatkan sebagai bahan pengawet makanan alami. Salah
satu produk yang sudah popular dijual di pasaran sebagai
bahan pengawet makanan alami adalah Nisin. Nisin mampu
menghambat perkembangan spora dan bakteri pathogen
gram positif seperti Staphylococcus aureus dan L
monocytogenes
Antioksidan
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia antioksidan
adalah zat yang mampu menghambat proses oksidasi dalam
tubuh, bersifat melindungi tubuh dari radikal bebas.
Antioksidan terbagi menjadi dua yaitu alami dan sintetis.
Termasuk sebagai antioksidan alami adalah flavonoids,
phenolic acids, carotenoids, and tocopherols. Selain itu
komponen derivate protein, seperti asam amino dan peptide
bioaktif juga memiliki potensi sebagai antioksidan.
Mekanisme masing-masing antioksidan berhubungan
dengan aktivitasnya. Antioksidan mampu memerangkap
inisiasi pembentukan peroksida, donor hydrogen atau
elektron, mengkelat ion metal untuk mencegah pembentukan
senyawa reaktif atau dekomposisi lipid peroksida, mencegah
pembentukan radikal-O2, memutuskan reaksi rantai
oksidatif, menghambat enzim pro-oksidatif, dan atau
mengurangi konsentrasi O2. Antioksidan dapat dirancang
untuk mencegah kerusakan pangan akibat oksidasi,
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kehilangan zat gizi, serta mempertahankan teksture, pigmen
warna, rasa, kesegaran, sifat fungsional, dan aroma.
Penguraian protein menjadi senyawa sederhana selama
proses fermentasi udang memiliki efek yang sangat penting
dalam proses pembentukan produk yang dikehendaki. Akibat
proses fermentasi terjadi degradasi senyawa kompleks dari
daging ikan/udang menjadi senyawa sederhana misalnya,
protein daging udang terurai menjadi peptida pendek dan
asam amino (Kim et al., 2004), lemak menjadi asam-asam
lemak (Peralta et al., 2005), dan karbohidrat menjadi asamasam organik dan glukosa. Terbentuknya senyawa-senyawa
tersebut berefek positif terhadap nilai fungsionaliti produk
fermentasi udang, seperti pengembangan flavor dan
bioavailibilitasnya sebagai produk pangan.
Produk fermentasi udang mengandung asam amino
yang lengkap dan mineral penting yaitu kalsium, besi,
magnesium, and phosphor (Kim et al., 2004) dan
mengandung asam lemak yang lengkap (Peralta et al., 2008).
Konsumsi produk-produk fermentasi memberikan suplai zat
gizi yang diperlukan dalam bentuk zat yang sudah siap
diserap oleh tubuh. Protein dalam daging udang segar sudah
mengalami degradasi oleh aktivitas proteolitik bakteri
fermentatif sehingga lebih mudah dicernakan oleh organ
pencernakan. Beberapa peneliti melaporkan bahwa produk
fermentasi udang memiliki aktivitas antioksidan karena
peptida rantai pendek dan asam-asam amino tertentu
memiliki sifat fungsional yang spesifik dalam sistem
biologis (Peralta et al 2005); (Peralta et al., 2008); dan
(Faithong et al., 2010).
Senyawa antioksidan yang diisolasi dari Shrimp
Processing byproduct Hydrolysate (SPBH) memiliki
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kemampuan yang signifikan terhadap perubahan pH, adanya
ion metal dan suhu hingga 100oC. Terjadi peningkatan
aktivitas radikal DPPH, hidrogen peroksida scavenging, dan
reaksi browning pada ekstrak etanol 80% fermentasi udangbergaram selama fermentasi 1, 90, 180 dan 360 hari (Zhao et
al , 2011); (Peralta et al., 2008). Di dalam daging ikan segar
dan ikan fermentasi diketahui mengandung asam lemak
bebas (PUFAs) dan pada umumnya asam lemak bebas
merupakan sumber antioksidan (Mohamed, 2015). Produk
fermentasi udang bergaram tinggi atau rendah
memperlihatkan hasil yang sama. Fermentasi udang
bergaram terlihat mempertahankan jumlah EPA dan DHA
dan tidak berpengaruh selama proses fermentasi tergantung
dari kandungan garam dan suhu fermentasi (Peralta et al
2005); (Peralta et al., 2008). Hasil penelitian terasi dengan
penambahan protein kedele, jagung, dan ikan sarden dengan
perbandingan 75%:25%:0% merupakan perlakuan terbaik
dan nilai VRS sebesar 55,3 mgrek/g bahan dan aktivitas
antioksidan dengan IC50 sebesar 89,67 µg/ml. Dengan
demikian, diharapkan produk terasi dapat memberikan
manfaat terhadap masyarakat umum (Cherlin dan Ginting,
2017).
Terurainya protein menjadi peptida rantai pendek dan
asam-asam amino berkontribusi sebagai antioksidan alami.
Beberapa asam amino yang hidropobik (glisin, alanin, valin,
leusin, isoleusin dan prolin) serta hidropilik (serin, threonin,
sistein, metionin, asparagin, dan glutamin) diduga berperan
sebagai antioksidan alami yang kuat dalam produk
fermentasi udang. Semua asam amino tersebut terdapat
dalam jumlah yang cukup tinggi pada beberapa produk
fermentasi (Zhao et al, 2011) dan (Peralta et al 2005).
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Beberapa peptida larut-air dan protein rantai pendek
berperan juga sebagai antioksidan. (Sachindra and Bhaskar,
2008) menyatakan bahwa tepung lyophilisasi dari produk
fermentasi udang memiliki sifat sebagai antioksidan karena
kemampuannya sebagai donasi hidrogen (scavengging
radical DPPH dan ABTS) dan breaking-chain (scavengging
of radical peroxyl). Hydrolysate limbah pengolahan udang
mengandung asam amino hidrofobik dalam jumlah cukup
tinggi (40,4%) yang mungkin akan menyebabkan tingginya
aktivitas antioksidan (Zhao et al, 2011).
Antihipertensi dan antikolesterol
Fermentasi BAL pada produk hasil perikanan
menghasilkan senyawa yang memiliki sifat antihipertensi
dan antikolesterol (Rinto, 2018, Rinto, et al, 2019, Lestari et
al, 2017, Wikandari et al 2012, Wikandari, et al., 2012a, dan
Wikandari, et al,2012b). Bakteri asam laktat dan produk
fermentasinya diketahui mampu menurunkan tekanan darah
dan menghasilkan peptide bioaktif yang mampu
menghambat aktivitas Angiotensin IConverting Enzyme
(ACE), suatu enzim yang berperan dalam mengatur tekanan
darah dalam sistem Renin-Angiotensin dalam tubuh
manusia. Ekstrak rusip produk fermentasi ikan teri memiliki
komponen bioaktif yang berperan sebagai inhibitor ACE.
Komponen tersebut diduga adalah peptida. Peptida tersebut
terbentuk selama fermentasi ikan akibat penguraian protein
daging oleh bakteri fermentatif yang aktif selama proses
berlangsung. Menurut Wikandari, et al., 2012a, peptida
dalam produk fermentasi bekasam memiliki aktivitas sebagai
inhibitor ACE dan peptida terbentuk tersusun dari asam
amino Pro-Thr-His-IleLys-Trp-Gly-Asp yang berperan
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sebagai ACE inhibitor. Pembentukan ACE inhibitor adalah
gabungan aksi proteinase dan peptidase ekstraseluler yang
menempel pada dinding sel.
Salah satu senyawa yang diketahui memiliki potensi
sebagai antikolesterol adalah Lovastatine. Lestari et al,
(2017) melakukan pengujian pada bekasam ikan seluang dan
hasil analisis kandungan lovastatin menunjukkan kisaran
65,08- 248,27 ppm. Penambahan starter Lactobacillus
acidophilus sebesar 107 menghasilkan bekasam dengan nilai
protein 12.47%; N-amino 2.68%; pH 5.97; dan Lovastatine
248.27 ppm. Lovastatin merupakan obat golongan statin
yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam
darah. Lovastatin menghambat HMG-CoA reduktase, enzim
yang berperan dalam biosintesis kolesterol. Bentuk aktif
statin merupakan analog dari HMG-CoA (3-hidroksi-3metilglutaril-koenzim A) dalam sintesis kolesterol. Analog
ini menginhibisi aktivitas enzim HMG-CoA redukase
sehingga produksi kolesterol dalam hati akan berkurang
(Hardianto, 2014)). Lovastatin merupakan produk metabolit
sekunder yang diproduksi ketika mikroorganisme tidak
tumbuh dengan baik. Fungsi lovastatin bagi mikroorganisme
salah satunya adalah sebagai agen antagonisme terhadap
mikroorganisme lainnya (Rinto, 2018). Aktivitas BAL yang
bersifat proteolitik mampu mendegradasi protein menjadi
peptide-peptide rantai pendek yang tersusun dari asam-asam
amino tertentu yang memiliki potensi sebagai senyawa
antihipertensi dan antikolesterol. Pada saat ini peran bakteri
dalam menghasilkan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi
kesehatan banyak mendapatkan perhatian untuk diteliti dan
dikembangkan.
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Fibrinolitic
Peptida adalah bagian dari protein yang terbentuk
akibat penguraian protein secara hidrolisis. Peptida memiliki
dampak positif pada fungsi tubuh dan pada gilirannya akan
berpengaruh positif kesehatan. Ketika peptida masih terikat
di dalam protein induknya maka peptida tersebut tidak aktif,
akan tetapi ketika dia terlepas dari ikatan protein peptida
dapat bertindak sebagai modulator fisiologis dengan aktivitas
seperti hormon. Peptida yang dihasilkan oleh proses
hidrolisis berkisar antara 2 sampai 20 asam amino dan
aktivitasnya tergantung pada ukurannya, kandungan asam
amino, dan komposisinya. Beberapa peptida bersifat
multifungsi dan dapat mengerahkan lebih dari satu sifat
fungsional (Saito et al., 2000).
Enzim fibrinolitik merupakan enzim protease yang
mampu mendegradasi fibrin yang merupakan komponen
protein utama bekuan darah yang terbentuk dari fibrinogen
melalui proses fibrinolisis oleh trombin. Proses fibrinolisis
oleh enzim ini digunakan sebagai agen trombolitik yang
dapat mendegradasi pembekuan darah. Penanganan penyakit
jantung dan stroke umumnya secara medis bergantung
penggunaan obat antikoagulan dan antiplatelet untuk
mencegah pembentukan trombus akibat ketidakseimbangan
dalam peristiwa hemostasis. Penghambatan terhadap
pembekuan fibrin yang stabil kemungkinan dapat terjadi
dengan pemberian molekul protein dengan massa molekul
ukuran 1 dan 5 kDa, dan zat bioaktif seperti itu ditemukan
pada produk fermentasi ikan teri bergaram. Zat bioaktif
dapat bertindak sebagai antikoagulan terhadap pembekuan
fibrin dengan melindungi fibrinogen dari aksi thrombin.
Agen trombolitik (enzim fibrinolitik) dapat melisiskan
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trombus yang sudah ada sebelumnya. Enzim-enzim ini juga
dapat mencegah kerusakan jika bekuan diangkat segera
setelah itu terjadi (Mine, et al, 2005).
Enzim fibrinolitik dapat ditemukan dalam berbagai
makanan fermentasi. Secara khusus, pasta udang fermentasi
telah menunjukkan aktivitas fibrinolitik yang kuat terkait
dengan keberadaan enzim fibrinolitik baru yang dihasilkan
selama tahap fermentasi alami (Wong and Mine, 2004).
Sebagai contoh, enzim dengan berat molekul 18 kDa dan
urutan asam amino N-terminal DPYEEPGPCENLQVA
merupakan fibrin dan fibrinogen spesifik yang aktivitasnya
tanpa memecah protein darah lain namun tidak terlibat dalam
kasus pembekuan darah, seperti serum albumin sapi,
imunoglobulin G, trombin, atau hemoglobin.
Penelitian tentang isolasi bakteri fibrinolytik dari
berbagai jenis makanan tradisional terfermentasi telah
banyak dilakukan dilakukan (Prihanto, et al 2013); Yanti,
2018; Syahbanu et al., 2020; Rai and Kumaraswamy, 2015).
Makanan tradisional terfermentasi yang mengandung protein
tinggi potensial sebagai sumber mikroorganisme fibrinolitik.
Telah dilakukan isolasi bakteri fibrinolitik dari berbagai
produk fermentasi yaitu jambal roti dan terasi. Kedua produk
tersebut dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakt
terutama di pulau Jawa (Prihanto, et al 2013). Kandungan
protein yang tinggi pada kedele berpotensi sebagai media
pertumbuhan mikroorganisme proteolitik dan fibrinolitik
(Syahbanu et al., 2020). Yanti, (2018) melakukan screening
bakteri penghasil enzyme fibrinolytik dari berbagai produk
makanan fermentasi tradisional Indonesia seperti taucho
hitam, taucho asin, dadih, tape ubi kayu, brem, sayuran asin,
ikan fermentasi, terasi, tempe, oncom, tahu, dan tempoyak.
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Enzym fibrinolytic yang potensial diketahui memiliki berat
molekul 36,2 kDa dan aktitas spesifik 15,421 U/mg yang
diperoleh dari taucho hitam. Enzym memiliki tingkat
kemurnian 45,6 kali dibandingkan dengan bahan dasar.
Kondisi optimum pH 7 dan suhu 50 oC. Enzym termasuk ke
dalam kelompok serine protease dan mampu mendegradasi
substrat fibrin dan fibrinogen. Hasil penelitian tersebut juga
menyebutkan bahwa enzyme tersebut bisa digunakan secara
oral untuk mengatasi penyakit kardiovascular dan
thrombosis.
Asam amino
Secara empiris penerimaan masyarakat terhadap
produk makanan fermentasi ikan dan udang karena produk
fermentasi memiliki aroma dan rasa yang spesifik yang tidak
dimiliki oleh produk olahan ikan dan udang lainnya.
Konsumen menyukai dan menilai suatu produk dengan
mengamati sifat sensorisnya, berupa aroma, warna, tekstur
maupun rasa. Keseluruhan atribut penilaian tersebut akan
muncul dalam bentuk citarasa/flavor produk yang spesifik.
Produk fermentasi khususnya fermentasi ikan dan
udang adalah produk fermentasi yang dikonsumsi secara luas
di negara-negara Asia Tenggara sejak abad ke-15,
dikonsumsi sebagai lauk pauk dan bumbu dalam makanan
sehari-hari (Hajeb P and Jinap S, 2013), produk yang mampu
memberikan kelezatan dan nilai gizi yang tinggi (Faithong et
al., 2010) dan juga rasa umami yang memberi cita rasa yang
lezat karena kandungan glutamic acid yang tinggi (Zareian et
al., 2012). Sebagai contoh, kecap ikan dapat dikonsumsi
langsung sebagai peningkat rasa selain sebagai sumber
protein (Sumardianto, et al 2018).
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Beberapa negara di Asia Tenggara mengenal
berbagai produk fermentasi ikan dan udang dengan nama
yang berbeda-beda sesuai dengan bahasa setempat. Akan
tetapi terdapat banyak kesamaan dalam hal bahan baku,
bentuk produk, cara pengolahan, dan cara konsumsi.
Umumnya produk fermentasi dikonsumsi sebagai lauk pauk,
penyedap, dan bumbu masak. Sebagai bumbu dan penyedap
karena umumnya mengandung asam amino yang lengkap
terutama asam amino glutamate pemberi rasa gurih (umami).
Proses fermentasi memungkinkan daging ikan dan udang
berubah secara enzimatik dan spontan menghasilkan peptida
rantai pendek dan asam amino yang tinggi dengan rasa khas
udang/ikan fermentasi. Garam ditambahkan untuk mencegah
kerusakan dan keracunan makanan serta untuk menghasilkan
rasa daging yang gurih. Proses fermentasi juga menghasilkan
kandungan asam amino lain dan nukleotida yang juga
berkontribusi terhadap rasa umami produk (Hajep dan Jinap,
2012). Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 memperlihatkan komponen
asam amino beberapa produk fermentasi ikan dan udang.
Data pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 merupakan hasil
penelitian yang melaporkan kandungan asam amino
beberapa produk fermentasi ikan dan udang. Semua produk
memperlihatkan komponen asam amino glutamate yang
paling tinggi jika dibandingkan dengan asam asam amino
yang lain. Hal tersebut memastikan bahwa produk fermentasi
ikan dan udang memiliki rasa gurih (umami) yang kuat.
Ronto produk fermentasi udang berbahan rebon, garam, dan
nasi dilaporkan memiliki rasa asin, masam, dan gurih yang
muncul selama fermentasi (Khairina et al, 2016b). Wadi
produk fermentasi ikan bergaram tinggi adalah produk
fermentasi ikan berbentuk ikan utuh semi-basah yang
82

NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

memiliki rasa asin dan gurih (Khairina dan Khotimah, 2006).
Pembentukan asam amino glutamat berhubungan erat
dengan aktivitas bakteri asam laktat proteolitik melalui
aktivitas enzyme Glutaminase yang menghidrolisis Lglutamine menjadi L-glutamic acid. Karim et al (2014)
menyebutkan bahwa perbedaan bahan baku dalam
pembuatan terasi berpengaruh nyata terhadap kandungan
asam glutamat yang dihasilkan dan terasi berbahan baku
udang rebon menghasilkan terasi dengan nilai asam glutamat
tertinggi yaitu 12,56%.
Tabel 3.2
Komposisi Asam Amino Beberapa Produk Fermentasi Ikan
Dan Udang

a

Rita dan Khotimah, (2006); b Zhao et al (2011); cKhairina et
al (2016a); dSumardianto et al (2018)
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Asam amino glutamate adalah asam amino non
essensial yang terikat di dalam protein. Monosodium
glutamat (MSG) atau yang dikenal dengan vetsin (mecin)
merupakan salah satu bahan penguat rasa yang efektif. MSG
telah digunakan selama lebih dari satu abad untuk
memberikan rasa gurih (umami) yang lezat dalam makanan.
Komponen utama MSG disusun oleh protein yang disebut
asam glutamat atau glutamat. Komponen ini banyak terdapat
pada makanan seperti daging, sayur-mayur, unggas dan susu.
Tubuh manusia juga menghasilkan glutamat secara alami
dalam jumlah yang besar. Glutamat terdiri atas dua bentuk
yaitu bebas dan terikat, dan hanya glutamat bebas yang
efektif menguatkan rasa dalam makanan (Kustanty et al
2018).
Yanglang dan Maneerat (2014) berhasil mengisolasi
bakteri asam laktat yang memproduksi glutaminase pada
kung-som produk fermentasi udang berkarbohidrat dari
Thailand sehingga membentuk flavor yang khas. Maslami et
al (2018) memperoleh 17 isolat BAL dan 16 isolat
menghasilkan asam glutamate. Hasil karakterisasi bakteri
yang diperoleh adalah Lactobacillus sp, dengan katalase
negative dan oksidase, dapat mensintesa glukosa, laktosa dan
manitol. Hasil produksi asam glutamate tertinggi diperoleh
ada pada isolate IB.9 sebesar 13.03 mg/ml. Potensi produksi
penyedap berbahan produk fermentasi ikan dan udang bisa
dikembangkan secara sederhana telah dilakukan oleh
Faoziyah et al (2014); Koesoemawardhani dan Ali (2016);
dan Karim et al.(2014), Maslami et al.(2018), dan Dyastuti
et al (2013).
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Tabel 3.3
Komposisi Asam Amino Esensial Dan Non-Esensial Pada
Budu dan Rusip

3.6 Penutup
Teknologi pengolahan ikan/udang berbasis teknologi
fermentasi merupakan salah satu upaya modernisasi
pengolahan tradisional ke arah pengolahan yang modern.
Perkembangan yang pesat tentang ilmu dan teknologi
pangan di bidang fermentasi hasil perikanan memberikan
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peluang bagi para peneliti untuk mengembangkan produkproduk ikan olahan terfermentasi menjadi produk yang
memiliki keunggulan fungsional bagi kesehatan. Kelebihan
yang dimiliki oleh produk fermentasi ikan sebagai pangan
fungsional bisa dikembangkan berdasarkan tujuan penelitian
dan pengembangan produk yang selanjutnya bisa diturunkan
kepada pengusaha, pengolah ikan, dan nelayan tradisional
yang memiliki motivasi dan minat mengembangkan diri.
Berbagai potensi sifat fungsional yang bisa dikembangkan
adalah sebagai sumber antimikrobia, antihipertensi,
antioksidan, antikanker, antikolesterol, fibrinolitik, protein
sel tunggal, asam-asam amino, enzym, pewarna alami,
pemberi rasa, dan penyedap. Semua komponen senyawasenyawa tersebut bisa diisolasi, purifikasi, karakterisasi, dan
identifikasi melalui ekstraksi maupun hidrolisis dari produk
atau berasal dari mikrobia fermentatif yang diisolasi dari
produk fermentasi indigeneous maupun kultur murni.
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BAB IV
ZAT PENCEMAR LINGKUNGAN
Rizki Pratama, M.Pd
Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu

4.1 Pendahuluan
Perkembangan
industri
dan
pertambangan
memberikan dampak yang besar pada permasalahan
lingkungan. Hal ini membuat kekhawatiran semua pihak
bahwa kehadiran industri dan pertambangan mengancam
lingkungan secara global. Berbagai penelitian yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan
sangat berkaitan erat dengan aktifitas industri dan
pertambangan (Congeevaram et al., 2007; HO, CM and CN,
2017; Lv and Liu, 2019; Zhang et al., 2020).
Aktifitas industri dan pertambangan yang
mempengaruhi lingkungan pun sangat banyak, mulai dari
proses pengambilan sumber daya alam yang terdapat di
permukaan bumi, proses pengolahan bahan baku hingga
limbah yang dihasilkan selama proses tambang dan industri.
Keseluruhan proses tersebut mengakibatkan terlepasnya
berbagai jenis zat berbahaya ke lingkungan (zat pencemar).
Selanjutnya zat pencemar tersebut akan menyebar ke
atmosfir dan mempengaruhi ekosistem yang ada, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Zat pencemar yang telah menyebar ke lingkungan
berdampak buruk pada seluruh makhluk hidup baik melalui
kontaminasi langsung maupun melalui jalur rantai makanan
(Mejáre, Bülow and Bülow, 2001; Cheng, 2003; Park et al.,
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2011; Aryal and Liakopoulou-Kyriakides, 2015; Al-fawwaz,
Jacob and Al-wahishe, 2016). Reaksi makhluk hidup yang
terkontaminasi zat pencemar ini sangat beragam. Makhluk
hidup dengan daya toleransi tinggi akan mampu bertahan
namun dengan menyimpan sisa zat pencemar dalam
tubuhnya. Makhluk hidup dengan daya toleransi rendah akan
memperlihatkan gejala penyakit bahkan kematian. Baik
dalam kondisi hidup maupun mati, beberapa jenis zat
pencemar akan tetap terus ada dan tersisa di lingkungan dan
selanjutnya akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya
(Sharma and Agrawal, 2005).
Secara umum zat pencemar (polutan) adalah zat
asing yang memasuki lingkungan normal. Secara umum zat
pencemar ini dibagi menjadi empat jenis (Kjeldsen et al.,
2002; Jones, Freeman and Sánchez-Rodríguez, 2016) yaitu
bahan organik, an-organik, logam berat dan zat xenobiotik.
Pada chapter kali ini akan dibahas mengenai logam berat
yang dominan mencemari lingkungan serta dampak yang
diakibatkan pada makhluk hidup.
4.2 Logam Berat
Logam berat adalah logam yang memiliki kadar
melebihi 6 gcm-3. Logam berat bersifat akumulatif baik di
lingkungan maupun dalam tubuh makhluk hidup (Ali, Khan
and Sajad, 2013). Pada kadar tertentu, logam berat bersifat
esensial bagi tubuh makhluk hidup. Namun jika logam berat
tersebut berada pada konsentrasi tinggi, maka akan jadi
sangat berbahaya bagi tubuh serta bisa menyebabkan
kematian (Järup, 2003; Jaishankar et al., 2014). Beberapa
logam berat yang berbahaya bagi makhluk hidup jika
terpapar di lingkungan:
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1. Merkuri (Hg)
Merkuri merupakan salah satu elemen yang paling
berbahaya di lingkungan karena sifatnya yang beracun
dan bisa terakumulasi di tanah, air dan udara (Morel,
Kraepiel and Amyot, 1998; Ravichandran, 2004; Selin,
2009; Rice et al., 2014). Merkuri yang terakumulasi di
tanah dan air berasal dari berbagai aktifitas industri dan
pertanian (limbah pabrik, sisa proses industri, bahanbahan pestisida dan sisa-sisa pemupukan). Sementara itu
merkuri yang berada di atmosfir berasal dari aktifitas
pembakaran batu bara atau bahan bakar fosil lainnya
(minyak bumi).
Pada manusia dan hewan, merkuri menjadi sangat
berbahaya karena bisa memasuki saluran pernapasan dan
saluran pencernaan. Selain itu jika tersentuh dengan kulit,
merkuri juga dapat mengakibatkan penyakit yang fatal.
Merkuri merusak keseluruhan fungsi tubuh mulai dari
tingkat sel hingga sistem organ manusia. Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa
keracunan
merkuri
telah
mengakibatkan setidaknya 250 gejala penyakit pada
manusia (Rice et al., 2014).
Ketika merkuri memasuki tubuh manusia, zat ini
akan cepat terserap oleh darah dan terdistribusi keseluruh
jaringan tubuh manusia. Hasil riset menunjukkan bahwa
merkuri paling cepat terikat dan terakumulasi pada
jaringan syaraf sperti otak dan sum-sum tulang belakang
(Bernhoft, 2012).
Secara
keseluruhan
keracunan
merkuri
menyebabkan disfungsi pada fisiologi manusia, mulai dari
tingkat sel hingga sistem organ. Pada tingkat sel,
keracunan merkuri mengakibatkan disfungsi kerja
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mitokondria. Pada tingkat organ, mercuri akan
terakumulasi di dalam organ dan merusak fungsi serta
kinerja organ tersebut. Merkuri yang terakumulasi di
dinding jantung bisa mengakibatkan nyeri dada hingga
memicu penyakit jantung. Merkuri yang terakumulasi
dalam lambung akan menyebabkan kacaunya sirkulasi
hormon pencernaan. Pada tingkat yang lebih parah akan
menyebabkan nyeri perut hingga diare berdarah. Merkuri
yang terakumulasi pada ginjal juga akan mengakibatkan
disfungsi kinerja ginjal hingga mengakibatkan gagal
ginjal dan kanker ginjal.
2. Timbal (Pb)
Timbal termasuk kedalam salah satu elemen
beracun yang sangat berbahaya dan bisa mencemari air,
tanah dan udara. Terpaparnya timbal di lingkungan
disebabkan oleh aktifitas industri seperti pembakaran
minyak bumi serta perusahaan tekstil yang berhubungan
dengan bahan logam, cat, plastik dan keramik (Canfield
and Jusko, 2008; Flora, Gupta and Tiwari, 2012; Wani,
Ara and Usmani, 2015).
Tanah yang dekat dengan jalan raya juga memiliki
kadar timbal yang lebih tinggi dari pada di tempat lain.
Hal ini disebabkan oleh asap kendaraan yang
mengandung unsur timbal yang menempel pada
permukaan tanah (Canfield and Jusko, 2008)
Timbal sangat cepat terserap kedalam darah
sehingga cepat tersebar keseluruh organ dalam tubuh
manusia. Timbal meracuni hampir seluruh organ yang
menyebabkan gangguan pada syaraf, ginjal, sistem
reproduksi, dan sistem peredaran darah. Pada konsentrasi
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yang tinggi timbal bisa menyebabkan kanker (Klotz and
Göen, 2017).
Keracunan timbal kebanyakan terjadi melalui
saluran pencernaan dan pernapasan, terutama bagi anakanak. Sisa-sisa cat, mainan, batrai dan bahkan pipa air
menjadi penyebab masuknya timbal kedalam tubuh
(Wani, Ara and Usmani, 2015). Selain itu, tanaman yang
tumbuh pada tanah yang tercemar timbal juga menjadi
penyebab masuknya timbal kedalam tubuh. Efek yang
ditimbulkan timbal di dalam tubuh bermacam-macam,
seperti anemia, rendahnya kemampuan kognitif
seseorang, IQ rendah, kemandulan dan lain sebagainya.
Pada tingkat keracunan yang tinggi bahkan bisa
menyebabkan kematian (Canfield and Jusko, 2008;
Mason, Harp and Han, 2014; Wani, Ara and Usmani,
2015).
Keracunan timbal dapat dicegah, yaitu dengan
menjauhkan anak-anak dari alat-alat yang memiliki unsur
timbal serta sering mencuci tangan dan mulut mereka
(Wani, Ara and Usmani, 2015).
3. Kadmium (Cd)
Kadmium secara alami terdapat di alam dan
menjadi elemen yang dibutuhkan bagi hewan dan
tumbuhan. Kadmium secara umum terikat dengan Zink
(Zn) dan timbal (Pb) saat berada di alam dan terikat dalam
bentuk bebatuan. Seiring dengan perkembangan industri
dan penambangan Zn dan Pb, Kadmium terlepas
kelingkungan dan tersebar secara luas di lingkungan.
Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan
terpaparnya kadmium ke lingkungan adalah akumulasi
kadmium di atmosfir yang disebabkan dari sisa
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pertambangan, peleburan, pembakaran minyak bumi dan
aktifitas industri lainnya (Clemens, 2006).
Terpaparnya kadmium kelingkungan mengakibatkan jumlah kadmium berada di atas toleransi
sehingga jika terpapar pada manusia dan hewan akan
menyebabkan keracunan dan berbagai penyakit. WHO
mengkategorikan kadmium sebagai salah satu elemen
dengan potensial racun yang berbahaya karena
memberikan dampak yang berbahaya bagi manusia
(Thompson and Bannigan, 2008).
Kadmium masuk kedalam tubuh manusia melalui
beberapa hal seperti dari asap rokok, makanan, minuman
serta udara yang terkontaminasi kadmium. Hal yang
paling berbahaya dari kadmium adalah dapat terakumulasi
seumur hidup karena kadmium memiliki waktu paruh
selama 20-30 tahun dalam tubuh manusia. Selain itu,
kadmium memiliki sifat yang mudah terakumulasi,
terutama pada organ hati dan ginjal (Bernhoft, 2013; Rani
et al., 2014).
Dampak yang ditimbulkan kadmium sangat
beragam pada manusia. Belum ada penelitian yang jelas
terkait kadar yang masuk kedalam tubuh dengan dampak
kesehatan pada manusia, karena hal ini juga disebabkan
oleh banyak fator seperti imunitas, penyakit bawaan
sebelumnya dan lain sebagainya. Gejala klinis yang
terjadi bagi yang keracunan kadmium sangat banyak,
seperti osteoporosis akut, ganggungan saluran kencing,
kelainan penyerapan kalsium, anemia, masalah
reproduksi, memicu tekanan darah tinggi dan diabetes.
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4. Arsenik (As)
Arsenik sejak abad pertengahan telah dikenal
sebagai racun mematikan sehingga mendapat julukan
rajanya racun. Arsenik tidak berbau dan tidak memiliki
rasa sehingga sangat sulit untuk di deteksi keberadaannya
pada makanan dan minuman. Gejala umum bagi orang
yang keracunan arsenik adalah diare, muntah, pendarahan
dan sakit perut. Jika keracunan pada waktu yang lama
maka bisa mengakibatkan kanker.
Arsenik dapat masuk kedalam tubuh manusia
karena makanan, terhirup atau bahkan terkena kulit. Jika
termakan arsenik dapat menyebabkan pendaraan organ
dalam seperti pendarahan urin dan hati. Jika terhirup
maka akan merusak paru-paru dan bahkan menjadi
kanker. Begitu juga jika tersentuh kulit akan
menyebabkan kulit rusak dan memicu kanker kulit.
Beberapa hal yang menyebabkan Arsenik terpapar
ke lingkungan karena disebabkan oleh aktifitas
pertambangan, peleburan besi, penggunaan pestisida yang
berbahan arsenik. Selain itu pada saat ini arsenik juga
digunakan dalam bidang farmasi sebagai obat beberapa
penyakit seperti sipilis, tuberkulosis dan penyakit lainnya.
4.3 Bioremediasi
Sampai saat ini, banyak para ahli berupaya untuk
menghilangkan zat pencemar dari lingkungan. Zat pencemar
yang terutama berasal dari logam berat memiliki dampak
yang sangat merugikan bagi manusia, hewan dan tanaman.
Selain itu, logam berat ini memiliki sifat yang mudah
terakumulasi, sehingga saat terakumulasi pada rantai
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makanan maka akan menyebabkan dampak langsung pada
manusia.
Beberapa
langkah
telah
ditempuh
untuk
menghilangkan zat pencemar agar manusia terhindar dari
paparan logam berat di lingkungan. Langkah yang telah
dilakukan sebelumnya yaitu menghilangkan zat pencemar
secara fisika dan kimia. Menghilangkan zat pencemar secara
fisika yaitu dengan menggunakan gabungan bahan-bahan
tertentu untuk menyaring zat pencemar. Namun kelemahan
dari cara ini adalah sulitnya medapatkan bahan yang
diinginkan serta mahalnya proses yang dilakukan untuk
mendegradasi suatu zat pencemar di lingkungan.
Menghilangkan zat pencemar secara kimiawi yaitu
menghilangkan zat pencemar di lingkungan dengan
menggunakan zat kimia tertentu. Namun dari prosesnya kita
bisa menebak bahwa zat kimia lain yang digunakan tersebut
akan berpotensi menjadi zat pencemar baru di lingkungan.
Selain itu proses ini juga memerlukan biaya yang tinggi
untuk membuat senyawa yang mampu mendegradasi zat
pencemar lingkungan tersebut.
Salah satu alternatif lain untuk menghilangkan zat
pencemar di lingkungan adalah dengan menggunakan teknik
bioremediasi. Bioremediasi merupakan salah satu upaya
yang dilakukan untuk menghilangkan zat pencemar di
lingkungan dengan menggunakan agen biologi untuk
mendegradasi zat-zat pencemar tersebut. Bioremediasi
terbukti paling aktif dalam menghilangkan zat pencemar jika
dibandingkan cara yang lain karena tidak berpotensi merusak
lingkungan dan tidak mahalnya proses yang dilakukan.
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4.4 Penutup
Pencemaran
lingkungan
merupakan
sebuah
permasalahan yang sangat kompleks. Pada satu sisi,
meningkatnya aktifitas industri dan pertambangan akan
sangat menunjang perekonomian sebuah negara. Namun
pada sisi lain, hal ini justru menjadi penyebab terjadinya
kerusakan lingkungan. Semakin tinggi aktifitas industri
makan semakin besar potensi pencemaran lingkungan yang
terjadi.
Pencemaran lingkungan mungkin tidak dirasakan
oleh manusia secara langsung, namun lingkungan akan
merasakan dampaknya secara langsung dan perlahan akan
berdampak juga pada manusia, baik melalui rantai makanan
maupun jalur ekosistem dimana manusia menjadi salah satu
komponen didalamnya. Oleh karena itu perlu perhatian
berbagai pihak terkait masalah pencemaran lingkungan ini.
Perlu tindakan yang preventif agar pencemaran yang terjadi
tidak menyebar secara luas dan merugikan seluruh makhluk
hidup.
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BAB V
PEWARNA BIRU FIKOSIANIN DARI
MIKROALGA SPIRULINA SP UNTUK
MAKANAN SEHAT ANAK SEKOLAH
Dr. Ir. Anies Chamidah, MP.
Prodi THP, Jurusan MSP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Brawijaya, Malang

5.1.Pendahuluan
Daya tarik suatu makanan sangat dipengaruhi oleh
penampilan fisik salah satunya adalah warna. Warna menjadi
atribut paling penting, karena walaupun suatu produk pangan
bernilai gizi tinggi, rasa enak, dan tekstur baik tetapi jika
warna yang ditampilkan kurang menarik akan menyebabkan
produk pangan kurang diminati (Lesmayati dan Rohaeni,
2014). Zat warna sangat diperlukan untuk menambah nilai
artistik dan digunakan dalam memvariasikan suatu produk
(Jos, Prayudi Eko Setyawan, 2011)(Jos, Prayudi Eko
Setyawan, 2011)(Jos, Prayudi Eko Setyawan, 2011)(Jos,
Prayudi Eko Setyawan, 2011)(Jos, Prayudi Eko Setyawan,
2011; Jos et al., 2011). Pewarna menurut Andini (2017)
adalah bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk
menambah warna, memperbaiki tampilan makanan, memberi
kesan menarik pada konsumen, menstabilkan dan
menyeragamkan warna serta menutupi warna yang berubah
akibat proses pengolahan dan juga penyimpanan.
Saat ini, banyak industri lebih memilih untuk
menggunakan pewarna sintetis karena sifatnya yang lebih
stabil dan harganya lebih murah. Pewarna sintetis menurut
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Pujilestari (2016) banyak digunakan untuk berbagai
keperluan, tidak hanya untuk pewarnaan tekstil, barang
kerajinan, peralatan rumah tangga, kendaraan, dan
interior/eksterior bangunan, tetapi juga untuk makanan dan
minuman. Pewarna sintetis terutama adalah turunan tar
batubara, yang meskipun telah dilarang di banyak negara
karena risiko kesehatan, warna ini lebih disukai karena
terbatasnya pewarna alami dari sumber tanaman
(Mohammed et al., 2011). Lebih lanjut Schab and Trinh
(2004) menyatakan bahwa diduga penggunaan bahan
tambahan makanan buatan seperti pewarna sintetik atau
artificial food colours (AFCs) berpotensi memicu perilaku
hiperaktif pada anak-anak atau yang disebut dengan
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Sehingga
tren pewarna dunia saat ini adalah menggantikan pewarna
sintetis dengan pewarna alami.
Makanan dan minuman berwarna biru, saat ini
sedang menjadi tren. Beragamnya selera konsumen terhadap
warna suatu produk, serta ditunjang kemajuan teknologi,
mampu menciptakan zat pewarna sintetis dengan berbagai
variasi warna (Manurung, 2012). Salah satunya adalah
Brilliant blue yang menurut Sedjati et al. (2012), adalah
contoh pewarna kimia sintetis biru yang apabila dikonsumsi
terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan
seperti penyakit kulit kebiru-biruan, penyakit feses dan urin,
hipertensi hingga kematian, sehingga pilihan yang lebih
aman adalah menggunakan pewarna alami.
Walaupun zat warna alam dapat menjadi solusi
alternatif, namun kendalanya pada proses produksinya yang
belum cukup praktis, begitu juga ekstraksi dari tanaman
darat membutuhkan jumlah biomassa yang sangat besar,
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untuk alasan ini alga khususnya mikroalga merupakan
pilihan alternatif. Pewarna alami selain dapat diperoleh dari
tumbuhan tingkat tinggi (Jumiati et al., 2017), juga dapat
dihasilkan oleh mikroalga (Notonegoro et al., 2018). Selain
klorofil, jenis pigmen lain dapat ditemukan dalam alga,
adalah karotenoid dan fikobiliprotein (Kovač et al., 2013).
Spirulina merupakan salah satu spesies dari Cyanobacteria
yang dapat mengakumulasi sejumlah karbohidrat, protein,
lipid, dan biopigmen seperti karotenoid dan fikobiliprotein
(Parmar et al., 2011), sebagian besar terdiri dari fikosanin
(biru), fikoeritrin (pink) dan allofikosianin (merah) (Chakdar
et al., 2014). Menurut Yan et al. (2011) pigmen alami yang
potensial dikembangkan sebagai pewarna biru dari Spirulina
platensis adalah pigmen fikosianin. Hal ini karena masih
jarang ditemukan pewarna alami yang berwarna biru.
Makanan jajanan (street food) sudah menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik di
perkotaan maupun di pedesaan. Selain murah, makanan
jajanan juga mudah didapat. Umumnya kebiasaan makan di
kantin atau warung di sekitar sekolah dan makanan jajanan
yang dijual oleh pedagang kaki lima kelihatan sangat
menarik bagi anak sekolah karena tampilannya yang
menggugah selera dibandingkan makanan yang disiapkan
ibunya di rumah (Judarwanto, 2009). Berdasarkan kondisi
ini seharusnya makanan jajanan dapat dikelola menjadi
produk yang lebih sehat dan aman dikonsumsi. Artinya
seorang produsen makanan jajanan harus merubah pola
berfikirnya tentang produk yang dijajakannya harus berasal
dari bahan-bahan yang benar-benar aman dan mungkin alami
yang sehat, salah satunya seperti pewarna biru fikosianin. Di
fihak pemerintah juga mendorong, mendukung dan
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memfasilitasi penelitian-penelitian dan produksi pewarna
alami sehingga produk ini mempunyai harga yang murah dan
terjangkau oleh produsen makanan jajanan.
5.2 Mikroalga Spirulina Platensis
Mikroalga adalah organisme autotrof yang mampu
melakukan proses fotosintesis, dengan strukturnya yang
uniseluler memungkinkan untuk mengubah energi matahari
menjadi energi kimia dengan mudah dan dapat tumbuh
dimana saja, baik di ekosistem perairan maupun di ekosistem
darat (Handayani and Ariyanti 2012). Faktor utama yang
dibutuhkan mikroalga untuk hidup adalah cahaya, air, CO 2,
dan nutrien. Siklus pertumbuhan mikroalga dapat
menghasilkan biomassa 50 kali lebih besar dibandingkan
tumbuhan tingkat tinggi lainnya (Li et al., 2008). Organisme
ini merupakan sumber biomasa yang mengandung beberapa
kompoenen penting diantaranya karbohidrat, protein, asam
lemak, biopigmen, sehingga mikroalga dapat dijadikan
sebagai bahan baku untuk memproduksi produk produk yang
lain (Handayani and Arianti., 2012)
Spirulina sp. termasuk salah satu jenis mikroalga
yang bersifat autotrof, tidak memiliki inti sel sejati
(prokariotik), uniselular dan berbentuk filament menyerupai
spiral berwarna biru-hijau (Agustina et al., 2018). Spesies ini
dapat hidup diberbagai kondisi seperti di perairan laut, tawar,
danau bahkan di media tanah, juga tumbuh pada kondisi
perairan dengan alkalinitas tinggi (pH 8,5-11) dimana
organisme lain sangat jarang dapat bertahan pada kondisi
tersebut (Kebede, 1997).
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Spirulina atau kadang disebut Arthospira memiliki
banyak spesies, lebih dari 58 spesies, namun hanya beberapa
spesies saja yang dapat digunakan sebagai sumber makanan
(Christwardana dan Nur, 2013). Spirulina sp. termasuk salah
satu jenis mikroalga yang bersifat autotrof, tidak memiliki
inti sel sejati (prokariotik), uniselular dan berbentuk filament
menyerupai spiral berwarna biru-hijau (Agustina et al.,
2018). Filamen Spirulina hidup berdiri sendiri dan dapat
bergerak bebas (Tomaselli, 1996), berwarna hijau tua di
dalam koloni besar yang berasal dari klorofil dalam jumlah
tinggi dan memiliki struktur trichoma spiral. Sel Spirulina
sp. berukuran relatif besar yaitu 110 μm, sehingga dalam
proses pemanenan dengan menggunakan kertas saring lebih
mudah (Borowitzka, 2013). Adapun gambaran bentuk
spirulina dapat dilihat dibawah.

a
b
c
a. Bentuk filamen
b. Bentuk koil spiral
c. Bentuk tripel heliks Spirulina sempurna dari spirulina
dibawah mikroskop elektron
Gambar 5.1
Mikroalga Spirulina Platensis (Henrikson, 2010)
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Dari Gambar 5.1 (a sampai c) terlihat filamen
(trikoma arthrospira) dari spirulina berbentuk spiral atau
heliks sehingga organisme ini dinamakan Spirulina.
Filamen-filamen ini mengandung sel-sel silinder memiliki
panjang berkisar 100-200 μm dan diameter sekitar 6-12 μm,
tetapi dimensi sel, tingkat penggulungan dan panjang
filamen bervariasi dengan spesies (Sotiroudis and Sotiroudis,
2013).
5.3 Pigmen Biru Fikosianin/C-phycocyanin
Pewarna adalah zat yang digunakan secara luas
dalam makanan, kosmetik dan tekstil, karena penting untuk
penyajian dan berlanjut pada penerimaan konsumen (Cottas
et al., 2020). Dalam dua dekade terakhir penelitian tentang
pigmen tidak lagi terbatas pada tumbuhan tingkat tinggi tapi
sudah sampai pada mikroalga (Pirenantyo dan Limantara,
2008). Eksplorasi pigmen bukan hanya klorofil sebagai
pigmen utama tapi sudah ke pigmen asesoris, karotenoid
maupun fikobiliprotein. C-phycocyanin (C-PC) adalah
fikobiliprotein yang dapat diekstraksi dari Spirulina
(Eriksen, 2008). Sedangkan fikobiliprotein adalah pigmen
aksesori fotosintesis utama dalam mikroalga tertentu
(Bogorad, 1975), yang tidak hanya digunakan sebagai bahan
nutrisi dan pewarna alami untuk makanan dan kosmetik
tetapi juga digunakan sebagai obat-obatan potensial dan
dalam menghambat pembentukan koloni kanker (
Setyaningsih, 2016). Fikobiliprotein penting sebagai
pewarna alami karena bersifat non-toksik dan nonkarsinogenik (Saini, et al., 2018). Cyanobacterium Spirulina
platensis adalah sumber penting fikobiliprotein, terutama cphycocyanin dan allophycocyanin (Boussiba dan Richmond,
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1979). Meningkatnya permintaan untuk pewarna alami dan
tidak beracun telah mendorong penelitian dan investasi baru.
Pigmen yang terdapat di dalam Spirulina sp.
dikelompokkan menjadi tiga kelas: (1) klorofil a (1,7% dari
berat sel), (2) karotenoid dan xantofil (0,5% dari berat sel),
(3)
fikobiliprotein/fikobilin
yaitu
fikosianin
dan
allofikosianin (20% protein seluler) dan secara kuantitatif
merupakan pigmen yang paling dominan pada Spirulina
(Richmond, 1988). Adapun penggolongan pigmen S.
platensis menurut Setyaningsih (2016) seperti gambar
dibawah

Gambar 5.2
Klasifikasi Pigmen Organisme Autotrof Spirulina Platensis
Di antara fikobiliprotein, fikosianin adalah pigmen
penyerap cahaya yang berlimpah di cyanobacteria dan
menunjukkan penyerapan maksimum pada panjang
gelombang 610-620 nm; sedangkan fikoeritrin dan
allofikosianin menyerap secara maksimal pada panjang
gelombang masing-masing 540-570nm dan 650-655nm
(Saini et al., 2020). Fikosianin harus melalui berbagai
tahapan agar memenuhi syarat sebagai pewarna alami, yaitu:
pengendapan dan pemurnian. Kemurnian ini diukur berdasar
rasio A620/A280, pengukuran A620 adalah nilai absorbansi
NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

117

fikosianin (λ = 620 nm) dan A280 adalah nilai absorbansi
protein (λ = 280 nm). Kriteria kemurnian fikosianin untuk
pangan (food grade) minimal sama dengan 0,7. Penerapan
fikosianin menurut Delhi Nutraceuticals tahun 2018,
tergantung pada tingkat kemurniannya (PE), nilai PE antara
0,5 - 0,75 sebagai pewarna biru alami dalam makanan, pada
kosmetik (PE antara 1,5 - 2,5), sebagai biomarker (PE antara
2,5 - 3,5) dan dalam obat-obatan (PE> 4.0, pa). Beberapa
penelitian bisa menghasilkan kemurnian 0,7 tanpa proses
pemurnian. Proses pemurnian secara kromatografi dilakukan
untuk memperoleh fikosianin murni dengan tingkat
kemurnian di atas 4,0 (analytical grade (Prabuthas et al.,
2011).
Fikosianin atau fikosianobilin memiliki berbagai
manfaat untuk kesehatan seperti antioksidan (Soni et al.,
2008), anti-inflamasi (Romay et al., 2005), antihiperalgesik
(Shih et al., 2009), kardioprotektif (Khan et al., 2006) dan
hepatoprotektif (Xia et al., 2016) serta antikanker (Liu et al.,
2000). Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengandung
antioksidan, antiinflamasi, dan neuroprotective (Firdayani et
al., 2015), selain sebagai pewarna alami.
C-PC adalah senyawa intraseluler, sehingga langkah
gangguan seluler diperlukan untuk ekstraksi. Sarada et al.
(1999) meneliti sejumlah metode pengeringan (crossflow,
kering semprot dan oven) menyebkan kehilangan
phycocyanin sekitar 50%, sehingga disarankan menggunakan biomassa segar. Sedangkan metode ekstraksi
terbaiknya menggunakan pembekuan dan pencairan sel
(freezing and thawing), menghasilkan yield 19,490,4 mg
phycocyanin per 100 mg db. Seo et al. (2013) mengisolasi
fikosianin melalui proses ekstraksi heksan yang
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dikombinasikan dengan tekanan tinggi, karena pewarna ini
diketahui sangat tidak stabil selama proses ekstraksi normal.
Yield yang dihasilkan sebesar 10,2%, lebih tinggi 3% - 5%
daripada metode konvensional.
Moraes et al. (2011) meneliti enam metode yang
berbeda, yaitu perlakuan kimia (asam organik dan
anorganik), perlakuan fisik (pembekuan dan pencairan,
sonikasi, homogenisasi) dan enzimatik (penambahan
lisozim). Hasil tertinggi diperoleh menggunakan ultrasonik
yaitu 56% lebih tinggi daripada menggunakan pembekuan
dan pencairan (metode yang paling sering digunakan),
dengan yield 43,75 mg.g-1 dan konsentrasi C-phycocyanin
0,21 mg.mL-1.
Fikobilin menurut Masojidek (2004) merupakan
pigmen yang berasosiasi dengan protein dan bersifat polar
serta larut air, sehingga dapat diekstrak dengan
menggunakan pelarut aquades atau buffer. Gang et al. (1998)
mengekstraksi fikosianin menggunakan air kemudian
dikering bekukan dilanjutkan purifikasi menggunakan filtrasi
gel pada Sephacryl S-200 packed dengan diameter kolom 1.
6 cm panjang 100 cm. (Margiati et al., 2019) melakukan
ekstraksi fikosianin dengan menggunakan pelarut 0,1 M PBS
dan aquades.
Sedjati et al. (2016) melakukan ekstraksi fikosianin
menggunakan metode cold maceration dan freezing thawing.
Sedangkan (Rahmawati et al., 2017) melakukan ekstraksi
fikosianin dari Spirulina platensis dengan menggunakan tiga
metode berbeda yaitu Maserasi, Ultrasound-AssistedExtraction (UAE) dan Freezing. Dan dihasilkan freezing
merupakan metode ekstraksi terbaik dengan kandungan
fikosianin yang paling tinggi yaitu sebesar 26,53%. Ekstraksi
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fikosianin dilakukan dengan menggunakan pelarut air,
karena fikosianin bersifat mudah larut di dalam air dan air itu
sendiri aman apabila dicampurkan ke dalam bahan atau
produk pangan, tidak menghasilkan efek samping dan
dipastikan halal. Boussiba and Richmond, (1979)
penggunaan air sebagai pelarut pada proses ekstraksi
pewarna alami akan lebih mudah untuk melarutkan biomassa
sel Spirulina.
Pengembangan metode ekstraksi yang lebih selektif
sangat penting untuk langkah pemurnian berikutnya.
Beberapa metode telah dikembangkan untuk pemisahan dan
pemurnian fikosianin dari mikroalga (Boussiba dan
Richmond, 1979). Ekstraksi dan pemurnian fikosianin
Spirulina dilakukan berdasarkan modifikasi metode yang
dikembangkan oleh Silveira et al. (2007).
Zhang and Chen (1999) menggunakan metode
sederhana untuk pemisahan dan pemurnian c-phycocyanin
dan allophycocyanin dari S. platensis, yang melibatkan
presipitasi fraksi dengan ammonium sulfat, kromatografi
penukar ion pada kolom DEAE-Sepharose CL-6B dan
kromatografi filtrasi gel pada kolom Sephadex G-100.
Moraes and Kalil (2009) melakukan pemurnian C-PC yang
diekstraksi dari biomassa kering Spirulina dioptimalkan
menggunakan elusi gradien NaCl linier. Elusi gradien pH
linier menurut Liu et al. (2005) dan Yan et al. (2011) untuk
pemurnian fikobiliprotein, juga sangat efisien dalam
memperoleh kemurnian dan recovery yang tinggi ketika
dilakukan langkah presipitasi dan dialisis terlebih dahulu.
Sala et al. (2018) melakukan ekstraksi selektif dengan
melakukan pretreatment pada biomassa dengan asam
etilenadiamin tetraasetat (EDTA) dan diperoleh C-PC
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dengan kemurnian food grade (PE ≥ 1) tanpa langkah
pemurnian apapun.
5.4 Makanan Jajanan
Makanan jajanan (street food) merupakan produk
yang tempat pengolahan makanannya biasanya berada di
kaki lima, tempat bekerja, sekolah atau tempat keramaian
(Yunaenah, 2009). Makanan yang sehat dan aman
merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, yaitu makanan yang tidak
tercemar, tidak mengandung mikroorganisme atau bakteri
dan bahan kimia yang berbahaya, yang telah diolah dengan
tata cara yang benar sehingga mutu dan zat gizinya tetap
terjaga (Nuryani et al., 2016). Anak usia sekolah adalah
investasi bangsa, karena mereka adalah generasi penerus
bangsa. Kualitas bangsa di masa depan ditentukan kualitas
anak-anak saat ini. Tumbuh berkembangnya anak usia
sekolah yang optimal tergantung pemberian nutrisi dengan
kualitas dan kuantiítas yang baik serta benar (Judarwanto,
2012).
Jajanan di sekolah dapat yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi kebiasaan ini
justru sering menjadi masalah (Fitri, 2012), walaupun hasil
penelitian menyatakan bahwa makanan jajanan kaki lima
menyumbang asupan energi bagi anak sekolah sebanyak
36%, protein 29% dan zat besi 52%. Namun makanan
jajanan di sekolah menurut Judarwanto (2012) ternyata
cukup beresiko terjadinya cemaran biologis atau kimiawi
yang dapat mengganggu kesehatan. Sehingga keamanan
jajanan tersebut baik dari segi mikrobiologis maupun
kimiawi masih perlu dipertanyakan.
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Hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun
2001-2002 pada makanan jajanan di sekolah ditemukan
58,8% sampel makanan dan 73,3% sampel minuman
mengandung bakteri Escherechia Coli dan, enterobacter,
bahan pengawet, sakarin serta pewarna. Selanjutnya BPOM
tahun 2006 menunjukkan bahwa makanan jajanan di sekolah
tidak memenuhi syarat karena mengandung total bakteri
(32,72%), MPN Coliform (16,05%), sakarin (29,01%),
siklamat (24,69%) , formalin (3,09%) dan Rhodamin B
(8,64%). Serta jenis jajanan yang sering dikonsumsi oleh
anak-anak sekolah adalah lontong, otak-otak, tahu goreng,
mie bakso dengan saus, ketan uli, es sirup, dan cilok
(Yunaenah, 2009). Selain cemaran mikrobiologis, cemaran
kimiawi yang umum ditemukan pada makanan jajanan kaki
lima adalah penggunaan bahan tambahan pangan (BTP)
ilegal seperti borax (mengandung logam berat Boron),
formalin (pengawet untuk mayat), rhodamin B (pewarna
merah tekstil), dan methanil yellow (pewarna kuning tekstil).
Bahan-bahan ini dapat terakumulasi pada tubuh manusia dan
bersifat karsinogenik yang dalam jangka panjang
menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker dan tumor
pada organ tubuh manusia (Judarwanto, 2012). Belakangan
juga terungkap bahwa reaksi simpang makanan tertentu
ternyata dapat mempengaruhi fungsi otak termasuk
gangguan perilaku pada anak sekolah (Schab dan Trinh,
2004). Gangguan perilaku tersebut meliputi gangguan tidur,
gangguan konsentrasi, gangguan emosi, hiperaktif dan
memperberat gejala pada penderita autism. Pengaruh jangka
pendek penggunaan BTP ini menimbulkan gelaja-gejala
yang sangat umum seperti pusing, mual, muntah, diare atau
bahkan kesulitan buang air besar. Joint Expert Committee on
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Food Additives (JECFA) dari WHO yang mengatur dan
mengevaluasi standar BTP melarang penggunaan bahan
kimia tersebut pada makanan. Standar ini juga diadopsi oleh
Badan POM dan Departemen Kesehatan RI melalui
Peraturan Menkes no.722/Menkes/Per/IX/1998 (Judarwanto,
2012).
Peraturan mengenai penggunaan zat pewarna yang
diizinkan dan yang dilarang untuk pangan sudah ada, seperti
diatur melalui Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomer 033
Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Akan tetapi
masih sering terjadi penyalahgunaan pemakaian zat pewarna,
kemungkinan antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan
masyarakat mengenai zat pewarna untuk pangan, dan juga
karena harga zat pewarna untuk industri relatif jauh lebih
murah dibandingkan dengan zat pewarna untuk pangan
(Andayani and Adisaputra, 2013)
Wawancara dengan PKL menunjukkan bahwa
kebanyakan mereka tidak tahu adanya BTP ilegal pada
bahan baku jajanan yang mereka jual. BTP ilegal menjadi
dewa penolong bahan tambahan di jajanan kaki lima karena
harganya murah, dapat memberikan penampilan makanan
yang menarik (misalnya warnanya sangat cerah sehingga
menarik perhatian anak-anak) dan mudah didapat. Lebih
jauh lagi, kita ketahui bahwa makanan yang dijajakan oleh
PKL umumnya tidak dipersiapkan dengan secara baik dan
bersih. Kebanyakan PKL mempunyai pengetahuan yang
rendah tentang penanganan pangan yang aman, mereka juga
kurang mempunyai akses terhadap air bersih serta fasilitas
cuci dan buang sampah. Terjadinya penyakit bawaan
makanan pada jajanan kaki lima dapat berupa kontaminasi
baik dari bahan baku, penjamah makanan yang tidak sehat,
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atau peralatan yang kurang bersih, juga waktu dan
temperatur penyimpanan yang tidak tepat.
Biasanya para pedagang PJAS kurang memperhatikan
higienitas dan keamanan pangan dari produk olahannya. Hal
ini akan mengakibatkan terjadinya pencemaran pada PJAS
tersebut. Selain sanitasi dan hygiene, adanya bahan tambah
pangan, seperti pemanis buatan, pewarna dan pengawet
dengan dosis berlebih juga menjadi penyebab lain tidak
amannya PJAS (Admin Jr, 2017)(Admin , 2017).
Contoh makanan jajanan sehat yang disukai anankanak seperti dibawah.
1. Es krim
Es krim di Indonesia telah dikenal oleh masyarakat
luas sejak tahun 1970-an dan hingga saat ini
pemasarannya sudah semakin meluas dan dikonsumsi
oleh seluruh lapisan masyarakat dari usia muda hingga tua
(Satriani, 2018), terutama anak-anak (Widaronia et al.,
2017). Produk ini merupakan produk pangan beku yang
dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan agitasi
pada bahan-bahan yang terdiri dari susu atau produk susu,
pemanis, penstabil, pengemulsi, serta penambah citarasa
(flavor). Makanan ini memiliki gizi yang cukup tinggi
karena didukung oleh bahan baku utamanya, yaitu susu
yang merupakan makanan yang hampir sempurna karena
kandungan zat gizinya yang lengkap (Astawan et al.,
2013), yang terdiri dari air dan lemak, juga protein,
karbohidrat, mineral, enzim, serta vitamin A, C dan D.
Indutri es krim dunia saat ini semakin berkembang,
sehingga variasi rasa dan penyajiannya semakin beragam.
Untuk menambah daya tarik es krim seringkali
ditambahkan pewarna, saat ini es krim berwarna biru
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sudah banyak beredar di pasaran namun sampai sejauh ini
masih menggunakan pewarna sintetis yang dapat
berdampak negatif jika dikonsumsi terus menerus. Oleh
karenanya perlu dilakukan terobosan, Muslimah and
Chamidah (2019) telah melakukan penambahan
fikosianin kedalam es krim dengan hasil terbaik pada
rasio 3% pigmen fikosianin : 7% cornstarch dengan
komposisi bahan seperti pada Tabel 5.1. dibawah
Tabel 5.1
Formulasi Pembuatan Es Krim Dengan Penambahan
Pigmen Fikosianin Dari Spirulina Platensis
Jenis Bahan
Jumlah Bahan (%)
Pigmen Fikosianin
3
Cornstarch
7
Susu full crean plain
70
Gula pasir
18
Kunng telur
1
Garam
1
Total
100
2. Sirup
Sirup merupakan produk siap saji sejenis minuman
ringan yang berupa larutan kental dengan beragam cita
rasa yang ketika akan dikonsumsi harus diencerkan
dahulu dengan air. Sirup biasanya dikonsumsi sehari-hari
oleh keluarga di rumah, dan dapat digunakan untuk
campuran minuman pada acara hajatan atau pesta (Putri,
et al., 2019).
Pigmen fikosianin menurut Sørensen et al., (2013),
merupakan pewarna alami yang mempunyai kelebihan
dibandingkan pewarna biru yang lain. Sehingga
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diharapkan dengan meminum sirup yang segar dan lezat
sekaligus mengkonsumsi pangan fungsional yang
menyehatkan. Menurut Farihah et al. (2014), dapat
menghambat pertumbuhan sel leukimia, melindungi
fungsi hati, dan mempunyai aktivitas antioksidan yang
tinggi.
Sampai saat ini, belum ditemukan sirup berwarna
biru alami yang beredar di pasaran, dimana warna biru
pada sirup akan sangat eksotis sehingga untuk
mengantisipasi Laila DI and Chamidah (2019) meneliti
perlunya diketahui penerimaan konsumen terhadap sirup
berwarna biru dari fikosianin. Adapun formulasi
pembuatan sirup dengan penambahan crude pigmen
fikosianin dari Spirulina platensis yang dapat dilihat di
Tabel 5.2
Tabel 5.2 Formulasi Es Krim Fikosianin
Jenis Bahan
Jumlah Bahan (%)
Crude Pigmen Fikosianin
3
Gula pasir
49
Air
40
Perisa
5,75
Asam sitrat
2
Natrium Benzoat
0,25
Total
100
3. Puding
Puding adalah sejenis makanan terbuat dari pati,
yang diolah dengan cara merebus, kukus, dan membakar
(boiled, steamed, and baked) sehingga menghasilkan gel
dengan tekstur yang lembut. Pada umumnya, puding
dengan
bahan
baku
susu
(yogurt),
tepung
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maizena, tapioka, atau telur dihidangkan setelah
didinginkan lebih dulu. Puding seperti ini bisa memiliki
rasanya
manis
dengan
menggunakan
perisa
coklat, karamel, vanila,
atau
dengan buah-buahan.
Puding agar-agar dibuat dengan mencampur agar-agar
bersama susu, tepung maizena, atau telur kocok
merupakan salah satu jenis hidangan penutup atau sebagai
makanan pencuci mulut (dessert) yang pada umumnya
disajikan pada akhir suatu jamuan makan (Darmawan et
al., 2014). Puding biasanya disajikan sebagai makanan
pencuci mulut atau makanan penutup yang diproses
dengan cara penambahan air sehingga dapat membentuk
gel dengan tekstur yang lembut dan padat.
Pudding berwarna biru masih jarang terlihat di
pasaran, kalaupun ada, pasti bahan pewarnanya sintetis.
Pemberian warna adalah upaya yang sering kali
digunakan dengan tujuan untuk membuat suatu produk
pangan menjadi lebih menarik. Hal ini disebabkan karena
penampilan warna suatu produk adalah salah satu
indikator yang menentukan pertimbangan konsumen
untuk membeli produk tersebut. Adapun formulai
pudding seperti terlihat pada Tabel 5.3
Tabel 5.3 Formulasi Puding Biru Fikosianin
Jenis Bahan
Jumlah Bahan (%)
Crude Pigmen Fikosianin
3
Susu cair
50
Gula pasir
25
Karaginan
1
Alginat
1
Air
20
Total
100
NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

127

4. Marshmallow
Marsmallow merupakan makanan unik nan lembut
yang menjadi favorit tidak hanya bagi anak-anak, namun
juga orang dewasa, biasanya dimakan langsung maupun
diolah menjadi teman nikmat untuk secangkir cokelat
hangat (Alvionita, 2018). Produk ini tergolong kembang
gula lunak non jelly, yang terdiri dari glukosa, gula,
gelatin, perisa dan mengandung komposisi udara yang
tinggi sehingga tekstur yang didapatkan pada produk
lembut pada saat dikunyah (Ann et al., 2012). Pembuatan
marshmallow adalah menghasilkan gelembung udara
secara cepat sehingga terbentuk busa yang stabil (aerated
confections) (Alvionita, 2018). Pembuatan marshmallow
secara modern menggunakan gelatin, putih telur, gula atau
sirup jagung. Tetapi pembuatan marshmallow secara
traditional dulunya dibuat dari ekstrak akar tanaman
bernama marshmallow (Althea Officinalis). Marshmallow
pada dasarnya memiliki warna dasar putih, namun
pewarna makanan juga ditambahkan untuk menarik
perhatian konsumen terutama anak- anak (Ann et al.,
2012).
Adapun formulasi marshmallow seperti pada table
dibawah Tabel 5.4
Tabel 5.4 Komposisi Marshmallow Biru Fikosianin
Jenis Bahan
Jumlah Bahan (%)
Crude Pigmen Fikosianin
2
Gelatin
50
Gula pasir
25
Sirup glukosa
1
Air
22
Total
100
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5.5. Penutup
Dengan melihat potensi makanan jajanan anak
sekolah yang demikian besar dan tingkat bahaya makanan
jajanan yang juga tinggi, serta pembinaan penggiat makanan
jajanan yang masih kurang. Maka perlu diupayakan edukasi
kepada para siswa dengan cara bermain, permainan game
ataupun penempelan stiker yang menarik dan lucu yang
membuat anak tertarik untuk melihat, mengamati bahkan
meniru apa yang dilihat. Untuk mengurangi paparan anak
sekolah terhadap makanan jajanan yang tidak sehat dan tidak
aman, perlu dilakukan edukasi keamanan pangan baik
kepada pihak sekolah, guru, orang tua, murid, serta
pedagang. Di pasang pamflet atau stiker-stiker lucu yang
edukatif tentang bahaya makanan jajanan sembarangan di
banyak tempat yang mudah dilihat anak-anak. Perlu ada
upaya sosialisasi bahaya bahan tambahan pangan non food
grade pada para pedagang makanan jajanan khususnya yang
sering mangkal di sekolah-sekolah dan perlu memperketat
peredaran bahan pewarna sintetis bagi konsumen umum.
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BAB VI
LEMAK DAN ASAM LEMAK PADA
IKAN LAUT DAN IKAN AIR TAWAR
Dr. Yuspihana Fitrial, S.Pi., M.Si.
Fakultas Perikanan Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan, Program
Studi Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Lambung Mangkurat

6.1. Pendahuluan
Ikan adalah sumber penting EPA dan AA, prekursor
untuk biosintesis eikosanoid (prostaglandin, tromboksan, dan
leukotrien) yang menjalankan fungsi-fungsi penting dalam
tubuh manusia (Schacky, 2000). Lipid merupakan komponen
penting dalam makanan ikan dan manusia, baik sebagai
sumber energi maupun sumber asam lemak (FA) (Sargent et
al., 1999). Di antara asam-asam lemak yang menyusun lipid,
ada asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) n-3 dan n-6. Asam
lemak omega-3 tak jenuh ganda (n-3), asam
eikosapentaenoat (EPA, C-20: 5) dan asam docosahexaenoic
(DHA, C-22: 6) menjadi titik perhatian karena asam lemak
tersebut dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.
Hasil
penelitian
klinis
dan
epidemiologis
menunjukkan bahwa komposisi lemak sangat penting karena
efeknya yang menguntungkan pada kesehatan manusia. Oleh
karena itu, ketika ikan disarankan sebagai sarana untuk
meningkatkan kesehatan, kualitas lemak menjadi
pertimbangan (Roche, 1999).
Indeks kualitas seperti rasio PUFA/SFA dan n-6/n-3
dan hubungan EPA + DHA dapat mengevaluasi kualitas
nutrisi fraksi lipid. DHA dan EPA telah dilaporkan
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bermanfaat bagi kesehatan manusia. Misalnya, rekomendasi
umum untuk asupan makanan harian DHA + EPA adalah 0,5
g untuk bayi dan 1 g untuk orang dewasa dan pasien dengan
penyakit jantung koroner (Kris-Etherton, Harris and Appel,
2002)
Rasio PUFA/SFA juga digunakan sebagai parameter
untuk menilai kualitas gizi ikan dan nilainya harus lebih
tinggi dari 0, 45 (Department of Health and Social Security).
Pada gilirannya, nilai yang lebih rendah tidak diinginkan,
karena mereka dianggap menyebabkan peningkatan
kolesterol darah yang lebih besar.
Kehadiran asam lemak ini dalam makanan adalah
tambahan dalam pencegahan penyakit jantung koroner dan
penurunan tekanan darah tinggi (Kris-Etherton, Harris and
Appel, 2002). Namun, jumlah berlebihan n-6 PUFA
memiliki efek sebaliknya. Hal ini diperlukan untuk menjaga
hubungan yang seimbang antara n-3 dan n-6 dalam makanan
sepanjang siklus hidup manusia. Nilai n-6/n-3 di bawah 4.0
diinginkan dalam diet, untuk mencegah risiko kardiovaskular
(Department of Health and Social Security, 1984).
Mekanisme potensial asam lemak omega-3 untuk
mengurangi risiko penyakit kardiovaskular (Kris-Etherton,
Harris and Appel, 2002), yaitu mengurangi kerentanan
jantung terhadap aritmia ventrikel, antitrombogenik,
hipotrigliseridemia (puasa dan postprandial), perlambatan
pertumbuhan plak aterosklerotik, mengurangi ekspresi
molekul adhesi, mengurangi faktor pertumbuhan turunan
trombosit, antiinflamasi, promosikan relaksasi endotel yang
diinduksi nitrit oksida dan hipotensi ringan.
Data komposisi asam lemak menjadi hal yang
penting dan sangat diperlukan oleh ahli pangan dan ahli gizi
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dalam melakukan formulasi makanan, pengolahan, dan
pengembangan produk (Ackman, 1989). Komposisi asam
lemak ini dapat bervariasi di antara spesies ikan, oleh karena
itu perlu untuk mengetahui kandungan lipid, distribusi PUFA
dan distribusi lemak di tubuh ikan. Informasi terperinci
tentang komponen lipid dan komposisi asam lemak
penyusunnya juga diperlukan untuk memahami cara
mengurangi faktor oksidatif atau hidrolitik yang
mempengaruhi kualitas ikan. Sifat, komposisi, dan tingkat
ketidakjenuhan asam lemak dalam lipid semuanya terkait
erat dengan oksidasi minyak. Pada kegiatan budidaya
analisis profil asam lemak memberikan informasi tentang
kebutuhan asam lemak esensial ikan yang akan membantu
dalam memformulasi pakan yang akan menyeimbangkan
kebutuhan energi dengan asupan kalori. Oleh karena itu pada
bab ini akan dibahas semua yang berkaitan dengan lemak,
asam lemak, komposisi asam lemak baik pada ikan laut
maupun ikan air tawar serta distribusi lemak di dalam tubuh
ikan sebagai informasi dasar jika ingin memanfaatkan ikan
sebagai sumber asam lemak esensial.
6.2 Lemak dan Asam Lemak pada Ikan
Lipid adalah nama generik yang diberikan pada
sekelompok senyawa yang larut dalam lemak yang
ditemukan dalam jaringan tanaman dan hewan, dan secara
luas diklasifikasikan sebagai: a) lemak, b) fosfolipid, c)
sphingomielin, d) lilin, dan e) sterol.
Lipid dapat dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu
(1) Lipid netral (NL). NL berfungsi terutama sebagai depot
lipid yang digunakan sebagai sumber energi (depot
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lemak). Lipid netral terutama mengandung triasilgliserol
dan ester lilin
(2) Lipid polar (PL). PL adalah konstituen membran yang
penting dan berfungsi sebagai prekursor dalam
metabolisme eikosanoid (lemak struktural), terdiri atas
glikolipid membran dan fospolipid. PL dibagi menjadi
dua bagian, yaitu fosfolipid dan acetone-mobile polar
lipids (AMPLs) (James Henderson and Tocher,
1987);(Sen Özdemir et al., 2019).
Jaringan yang tinggi kadar lemaknya biasanya
diketahui mengandung triasilgliserol sebagai lipid utama,
sedangkan jaringan yang rendah lemaknya didominasi oleh
fosfolipid (Sargent, Bell, McEvoy, Tocher, & Estevez,
1999).
Suloma et al. (2008) mengumpulkan enam spesies
ikan air tawar liar tropis dari Filipina untuk mempelajari
karakteristik distribusi asam lemak jenuh (SFA, 16:0) dan
asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA, 18:l n-9) pada lipid
netral (NL) dan lipid polar (PL). Pada ikan yang berlemak
rendah seperti ikan nila dan gabus, kandungan lipid netral
(NL) hanya berkisar 25-28% dari total lipid di otot, sisanya
adalah lipid polar (Suloma et al., 2008). Sebagian besar ikan
air tawar pada lipid polarnya mengandung kadar PUFA lebih
tinggi dan MUFA dan SFA lebih rendah, dibandingkan
dengan lipid netral. Asam lemak tak jenuh ganda (HUFA) n3 pada lipid netral dari semua spesies dari tidak ada atau
sangat rendah. Namun, asam lemak ini ditemukan dalam
lipid polar dari semua spesies yang dipelajari. Proporsi asam
docosahexaenoic (DHA) dalam PL ditemukan pada arius
(Arius argyropleuron) (20,71%), ayungin (Leiopotherapon
plumbeus) (17,64%), dan gabus (Channa striatus) (17,09%)
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sedangkan betok (Anabastestudineus) (4,21%) memiliki
kandungan DHA yang lebih rendah. Dalam PL, asam
arakidonat (ARA) ditemukan dalam proporsi tinggi, dan juga
lebih unggul dari asam eikosapentaenoat (EPA) (berkisar
antara 3,35 hingga 10,67% dan masing-masing dari 0,42
hingga 4,74%). Lipid pada ikan nila (Oreochromis niloticus)
memiliki proporsi DHA, EPA, dan ARA di PL masingmasing adalah 16,27%, 4,52%, dan 9,36%. Berdasarkan hal
tersebut ikan air tawar liar dari daerah tropis bukan sumber
n-3 HUFA yang baik.
(Sen Ozdemir et al., 2019) mempelajari asam lemak
dalam lipid netral dan polar digunakan untuk menyelidiki
koneksi trofik pada spesies dari lima famili ikan demersal
(Rajella fyllae, Malacoraja senta, Alepocephalus bairdii,
Borostomias antarcticus) dan ikan pelagis (Bathytroctes
macrolepis, Lampanyctus spp., Chaulidos sloani) di
Samudra Atlantik di Newfoundland, Kanada. Hasilnya
menunjukkan bahwa asam lemak pada lipid netral dicirikan
oleh monoene, acetone-mobile polar lipid (AMPL) dicirikan
oleh poliena C18, dan fosfolipid dicirikan oleh 16:0 dan
DHA. Lipid netral juga merupakan reservoir untuk asam
lemak esensial n-3 pada spesies demersal, tetapi reservoir
utama untuk DHA adalah AMPL dan fosfolipid pada spesies
pelagis.
Berdasarkan kandungan lemaknya, ikan dapat
dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu berlemak
tinggi (>8%), berlemak sedang (4-8%), berlemak rendah (24%), dan ikan kurus (<2%) (Martins, Martins and Pena,
2017);(Ackman, 1989). Kadar lemak dan komposisi asam
lemak dari ikan air tawar dan ikan laut dapat dilihat pada
Tabel 6.1a dan Tabel 6.1b. Ikan gabus dan nila tergolong
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ikan berlemak rendah, lele dan patin berlemak sedang, ikan
mas dan betok berlemak tinggi, sedangkan belut sawah dan
sepat rawa berlemak rendah. Data menunjukkan bahwa
jumlah asam lemak penyusun bervariasi di antara spesies.
Asam lemak jenuh yang dominan pada ikan air tawar adalah
asam palmitat (6-24%). Sepat rawa dan belut sawah
memiliki kandungan asam lemak palmitat yang paling
rendah. MUFA yang dominan pada ikan air tawar adalah
palmitoleat dan oleat. Kandungan palmitoleat tertinggi pada
ikan sepat rawa (39,59%), sedangkan oleat tertinggi pada
ikan patin (33,94%), mas (26,94%) dan betok (25,02%). Ikan
sepat rawa juga memiliki kandungan PUFA asam linoleat (n6) (27,59%) dan linolenat (n-3) (15,29%) yang paling tinggi.
Sementara ikan nila dan belut sawah kaya akan asam lemak
DHA (n-3), (16,27%) dan (10,21%).
Ikan sepat rawa dapat dijadikan sumber PUFA yang
baik dengan rasio n-3/n-6= 0.55 (data pribadi yang belum
dipublikasi). Tingginya kadar linoleat dan linolenat pada
ikan sepat rawa salah satunya adalah karena kebiasaan
makanannya adalah fitoplankton, lumut dan tumbuhan air
yang ada di perairan tempat tinggalnya. Jenis plankton yang
menjadi makanan utama ikan sepat rawa adalah dari kelas
Bacillariophyceae, dimana plankton jenis ini banyak
ditemukan di perairan tawar dan menjadi makanan utama
ikan herbivora (Syahputra, Bakti dan Kurnia, 2014).
Hal yang menarik, belut sawah dan nila meskipun
kadar lemaknya rendah tetapi kaya akan DHA. Menurut (K.
and Tan, 1993) kadar DHA meningkat seiring bertambahnya
ukuran ikan.
Klasifikasi ikan berdasarkan kadar lemaknya, pada
jenis ikan laut (Tabel 6.1b) sebagai berikut : ikan terubuk
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tergolong ikan berlemak tinggi (13.82%), ikan kembung
tergolong berlemak sedang (4.54%). Ikan bilis, belanak dan
sardine tergolong ikan berlemak rendah (2.09-3.47%),
sedangkan ikan tongkol, tuna, mackerel dan ikan lidah
tergolong ikan kurus (0.6-1.9%). Sebagai catatan kadar
lemak yang tercantum pada Tabel 6.2a dan 6.1b adalah kadar
lemak dari daging ikan.
Asam palmitat (C16:0) merupakan asam lemak jenuh
(SFA) utama (16,8-32,2%) yang terkandung pada lemak
disemua spesies ikan laut yang ada di Tabel 6.1b. Asam
lemak oleat (C18:1) merupakan asam lemak tidak jenuh
tunggal (MUFA) utama dari lemak ikan laut, seperti ikan
terubuk (Tenualosa toil) (16, 8%), tongkol (Euthynnus
affinis) (11,4%), tuna sirip kuning (Thunnus albacares)
(13,8%), mackerel (Trachurus mediterraneous)(9,73%) dan
ikan lidah (Solea solea) (9,11%). Asam lemak palmitoleat
(C16:1) merupakan jenis MUFA utama pada ikan belanak
(Mugil cephalus) (17,0%), dan sardine (Sardinela aurita)
(11,7%). Asam lemak tidak jenuh rantai panjang EPA
(C20:5n-3) yang utama pada spesies ikan laut (Tabel 6.1b)
adalah terdapat pada ikan sardine (11,7%), kembung
(Rastrelliger kanagurta)(10,67%), belanak (10,5%), terubuk
(9,93%), dan ikan lidah (7,69%), sementara DHA (C22:6n3) utamanya terdapat pada ikan mackerel (36,2%), ikan lidah
(18,7%), bilis (10,5%), sardine (13,3%), tuna sirip kuning
(8,3%), belanak (7,69%) dan tongkol (5,0%). Asam lemak
arakhidonat (20:4n-6) tertinggi ditemukan pada ikan sardine
(9,36%) dan bilis (7,37%), dan terendah pada ikan lidah,
mackerel, belanak, dan terubuk (0.1-0,16%).
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Tabel 6.1 Komposisi Asal Lemak Pada Ikan Air TAwar
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Selain faktor habitat seperti dibahas sebelumnya,
kadar lemak dan komposisi asam lemak pada ikan antara lain
juga dipengaruhi oleh makanan, suhu, siklus reproduksi,
pemijahan, lokasi geografis dan musim (James Henderson
and Tocher, 1987). Berikut ini adalah beberapa faktor yang
mempengaruhi kadar lemak dan komposisi asam lemak
tersebut :
1. Makanan. Makanan memiliki dampak yang besar
terhadap kandungan dan komposisi lipid dalam spesies
monogastrik. Ikan merefleksikan pola lipid dari
makanannya sampai batas tertentu (Mráz et al., 2012).
Perbedaan asam lemak antara ikan air tawar dan ikan laut
tidak hanya karena habitatnya yang berbeda tetapi juga
karena kebiasaan makanan alaminya, terutama apakah
spesies herbivora, carnivora atau omnivora (Sargent et al
1995).
Ikan mas merupakan ikan omnivora dan makanan
alaminya terutama terdiri atas zooplankton, zoobenthos
dan detritus (Paper, no date). Plankton (Domaizon et al.,
2000) dan benthos (Bell, Ghioni and Sargent, 1994)
secara alami mengandung kadar asam lemak n-3 yang
tinggi, termasuk EPA dan DHA. Jadi, pengelolaan kolam
yang tepat dengan mempertahankan jumlah yang cukup
dan struktur yang tepat dari komunitas planktonik dan
bentik, sangat penting ketika ingin meningkatkan
komposisi asam lemak ikan mas(Mráz et al., 2012).
Penelitian lain menunjukkan bahwa ikan air tawar
memiliki kandungan PUFA yang lebih rendah (Vileg and
Body, 1988). Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan
fakta bahwa ikan air tawar sebagian besar memakan
vegetasi dan tanaman, sedangkan makanan pokok ikan
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laut sebagian besar zooplankton, yang kaya akan PUFA,
terutama DHA dan EPA. Komposisi lemak makanan
dapat mengubah profil asam lemak tubuh ikan, terkecuali
terhadap komposisi EPA (20:5n-3) dan DHA (22:6n-3) di
tubuh ikan yang tidak dipengaruhi oleh sumber lemak
makanan (Choi and Lee, 2015). Pada ikan tuna sirip
kuning (Yellowfin Tuna, Thunnus albacares) (Tabel
6.1b), DHA merupakan asam lemak tidak jenuh yang
utama dalam lemak pada semua organ tubuhnya, yang
adanya disebabkan oleh komposisi asam lemak dari
lemak organisme yang dimangsanya (Saito, Ishihara and
Murase, 1996). Ikan laut membutuhkan asam lemak tidak
jenuh ganda seperti n-3 karena asam lemak tersebut
merupakan asam lemak esensial yang penting pada ikan
laut. Sebagian besar ikan laut tidak dapat mensintesis
DHA karena kurangnya enzim 4,5-desaturase. Tingginya
kadar DHA pada ikan laut berasal dari lemak organisme
mangsanya. Ikan tuna secara aktif menggunakan asam
lemak jenuh dan monoene (asam lemak tidak jenuh
tunggal, MUFA) sebagai sumber energi dan hampir tidak
menggunakan asam lemak tak jenuh ganda (PUFA).
Selama migrasi yang panjang ketika memangsa berbagai
organisme, terjadi akumulasi selektif yang mengakibatkan
DHA terakumulasi di dalam lemak tubuhnya. Tuna
merupakan predator terakhir yang mengumpulkan DHA
pada rantai makanan di laut.
2. Metabolisme. Asam lemak adalah sumber energi yang
penting. Bentuk triasilgliserol, dapat menghasilkan lebih
dari dua kali jumlah energi untuk massa yang sama
dengan karbohidrat atau protein. Dalam bentuk fosfolipid,
asam lemak berfungsi sebagai blok pembangun dasar
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untuk semua membran seluler. Metabolisme asam lemak
terdiri dari proses katabolik yang menghasilkan energi
dan metabolit asam lemak, dan proses anabolik yang
mengarah pada pembentukan asam lemak dan molekul
lain yang menjadi bagiannya. Asam lemak sebagian besar
terbentuk di hati dari dua karbon-asetil-KoA melalui
kompleks multienzim sitosolik yang disebut asam lemak
sintetase. Semua organisme mampu melakukan
biosintesis asam lemak jenuh de Novo. Ada dua seri asam
lemak tak jenuh ganda (PUFA) yang tidak dapat dibentuk
oleh semua vertebrata (termasuk ikan) dan ini merupakan
hal sangat penting bagi mereka. Keduanya dari keluarga
n-6 didasarkan pada asam linoleat (18: 2n-6; LA) dan
keluarga n-3 didasarkan pada asam alfa-linolenat (18: 3n3; ALA). Kedua asam lemak 18 karbon ini selanjutnya
dapat dikonversi menjadi asam lemak tak jenuh tinggi
(HUFA) oleh enzim desaturase dan elongase (Zheng et
al., 2004). Asam lemak jenuh dapat dimodifikasi lebih
lanjut dengan memasukkan ikatan rangkap dengan Δ9
desaturase yang terletak di retikulum endoplasma.
Tingkat konversi bervariasi pada organisme yang
berbeda, biasanya tergantung pada sejauh mana spesies
dapat memperoleh HUFA dari makanan alami. Dengan
demikian spesies karnivora yang dapat memperoleh
kelebihan HUFA dari makanan alami biasanya memiliki
kemampuan konversi yang lebih rendah dibandingkan
dengan spesies herbivora. Karnivora dan ikan laut
umumnya memiliki kemampuan terbatas untuk
melakukan konversi di atas karena defisiensi spesifik
dalam desaturasi dan/atau elongasi sehingga 20:5n-3 dan
22:6n-3 adalah asam lemak esensial baginya. Enzim Δ6*
152

NASIB SUMBER DAYA HUTAN DAN LAUT INDONESIA
Di Masa Pandemi Covid-19

yang bekerja pada asam lemak C24 mungkin atau
mungkin bukan enzim yang sama (Δ6) yang bekerja pada
asam lemak C18 (Gambar 6.1a).
Pada spesies ikan laut, yang tetap berada di
lingkungannya, konversi seperti itu tidak diperlukan.
Fakta bahwa 20:5n-3 dan 22:6n-3 sangat berlimpah di
lingkungan laut, terutama berasal dari diatom dan
flagellata. Organisme ini berada di bagian dasar dari
jaring-jaring makanan, di mana ditransmisikan utuh
melalui zooplankton ke ikan. Oleh karena itu, ikan laut
memiliki 20:5n-3 dan 22:6n-3 dalam makanan alaminya
(Zheng et al., 2004) (Tocher, 2010). Pada ikan air tawar,
komposisi asam lemak di ototnya kurang dipengaruhi
oleh makanan, seperti pada ikan laut, karena ikan air
tawar memiliki kemampuan alami untuk memanjangkan
dan mendesaturasi 18:2n-6 (asam linoleat) dan 18:3n-3
(α-linolenat) ke dalam homolognya yang lebih panjang
(James Henderson and Tocher, 1987).
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Gambar 6.1
Jalur biosintesis C20 dan C22 HUFA dari n-3, n-6 dan n9 C18. Δ5, Δ6, Δ6 *, Δ9, Δ12, Δ15, asildesaturase; Elong,
asil elongase; Short, pemendekan rantai. Δ9 desaturase
ditemukan pada semua hewan dan tumbuhan sedangkan
Δ12 dan Δ15 desaturase umumnya hanya ditemukan pada
tumbuhan dan 18:2n-6 dan 18:3n-3 adalah asam lemak
"esensial" (EFA) untuk hewan termasuk spesies ikan air
tawar (Tocher, 2010).
Pada jalur pembentukan eikosanoid dari asam arakidonat
(20:4n-6), dan asam eikosapentaenoat (20:5n-3), yang
diproduksi oleh desaturasi dan pemanjangan (D/E) asam
lemak 18:2n-6 dan 18:3n-3 dari makanan atau diperoleh
dalam bentuk sebelumnya di makanan, bersaing untuk
menghasilkan enzim siklooksigenase dan lipoksigenase
(C/L) yang sama (Gambar 6.1b) (Tocher, 2010). Sebagian
besar spesies ikan air tawar dapat mendesaturasi dan
memanjangkan 18:2n-6 dan 18:3n-3 untuk homolog C20
dan C22, tetapi jalur yang terlibat tetap tidak jelas. Enzim
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siklooksigenase dan lipoksigenase dapat mengubah asam
lemak tak jenuh ganda C20 menjadi berbagai produk
eikosanoid. Rasio antara asam lemak tak jenuh ganda (n3) terhadap (n-6) yang terdapat pada makanan
mempengaruhi pola eikosanoid yang terbentuk. Oleh
karena itu, rasio 20:4n-6 : 20:5n-3 menentukan rasio
eikosanoid aktivitas tinggi:eikosanoid aktivitas rendah. βoksidasi asam lemak dapat terjadi pada mitokondria dan
peroksisom, tetapi β-oksidasi mitokondria secara
kuantitatif lebih penting dan dapat menggunakan berbagai
macam substrat asam lemak (Henderson, 1996):(Tocher,
2010).

Gambar 6.2
Hubungan antara PUFA makanan, HUFA jaringan, dan
produksi eikosanoid (Tocher, 2010).
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3. Habitat. Habitat berpengaruh terhadap suplai asam
lemak, dimana pada spesies yang sama tetapi tinggal di
habitat yang berbeda akan menunjukkan komposisi asam
lemak yang berbeda (Grahl-Nielsen et al., 2011). Selain
itu, perbedaan lingkungan dapat menyebabkan pola
ekspresi gen yang berbeda (yaitu perbedaan pada
transkripsi) diantara berbagai populasi.
4. Jenis kelamin. Kandungan total lipid dan komposisi FA
dalam otot Silurus triostegus jantan dan betina
dipengaruhi oleh periode dan masa reproduksi. Distribusi
asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tak jenuh tunggal
(MUFA), dan asam lemak tak jenuh ganda (PUFA)
ditemukan berbeda antara fraksi lipid total, lipid polar
(PL), dan Triasilgliserol (TAG) dari lipid dalam jaringan
otot jantan dan betina pada semua masa (sebelum dan saat
reproduksi). Triasilgliserol mengandung proporsi PUFA
yang lebih rendah dan proporsi MUFA dan SFA yang
lebih tinggi daripada PL, sedangkan PL mengandung
proporsi PUFA yang lebih tinggi daripada proporsi
MUFA dan SFA dibandingkan dengan TAG. Komposisi
triasilgliserol dan asam lemak PL dalam jaringan otot dari
spesies ikan jantan dan betina ditemukan berbeda (Kaçar,
Başhan and Oymak, 2016).
5. Musim. Komposisi asam lemak dari lipid otot dan variasi
musim pada ikan Scardinius erythrophthalmus (rudd) dan
Squalius cephalus (chub) di Sapanca dan Danau Terkos,
dianalisa menggunakan metode kromatografi gas. Asam
palmitat adalah asam lemak jenuh dan asam lemak
dominan lainnya adalah asam stearat pada kedua spesies.
Kandungan SFA pada rudd adalah antara 26,79% dan
41,54% di semua musim. Asam oleat C18:1-9
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diidentifikasi sebagai asam lemak tak jenuh tunggal
utama (MUFA) pada kedua ikan selama empat musim.
Ditemukan bahwa chub memiliki jumlah C18:1 yang
tinggi (15,09% hingga 28,56%) di semua musim
dibandingkan dengan rudd (Kalyoncu, 2020).
6. Ukuran ikan. Ukuran ikan mempengaruhi kandungan
lemak pada ikan Belut Eropa (Anguilla anguilla) dengan
berat kurang dari 50 g mengandung lemak 39% dari berat
keringnya, sedangkan individu yang lebih besar dengan
berat lebih dari 200 g memiliki kandungan lemak sebesar
55% dari berat kering. Demikian pula, kandungan lemak
ikan Pimephales notatus kecil meningkat, seiring dengan
meningkatnya ukurannya. Ikan dengan berat 1 g/ekor
mengandung lemak sekitar 6% (berat basah) menjadi
hampir 20% dengan berat 4 g/ekor (James Henderson and
Tocher, 1987).
7. Suhu. Pada suhu rendah di dalam air, dibutuhkan tingkat
ketidakjenuhan yang lebih tinggi pada fosfolipid dalam
membran sel untuk mempertahankan permeabilitas dan
fleksibilitas. Perubahan komposisi asam lemak fosfolipid
di jaringan yang berbeda (otot, jantung, otak, dan limpa)
dari ikan trout steelhead (Oncorhynchus mykiss) dianalisis
ketika suhu air menurun secara bertahap dari 16 menjadi
12, 8, 6, 4, 2 dan 1℃. Tiga individu ikan masing-masing
dengan berat rata-rata (70,32±9,12 g) dikumpulkan dan
digunakan untuk menganalisis pada setiap suhu yang
dirancang. Pada suhu normal (16℃), komposisi asam
lemak pada fosfolipid otot dan jantung mirip satu sama
lain. Konsentrasi asam lemak jenuh (SFA) tertinggi
ditemukan pada fosfolipid limpa. Fosfolipid otak
mengandung asam oleat yang lebih tinggi (18:1n-9)
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daripada fosfolipid jaringan lain pada 16℃. Ketika suhu
lingkungan menurun, konsentrasi asam lemak tak jenuh
dari fosfolipid di semua jaringan meningkat. Rasio asam
lemak tak jenuh terhadap asam lemak jenuh (U/S) dan
indeks tak jenuh (UI) menjadi meningkat, menunjukkan
bahwa ikan trout steelhead dapat mengkompensasi
perubahan suhu yang bergantung pada fluiditas membran
dengan mengubah komposisi asam lemak fosfolipid.
Perubahan dalam komposisi asam lemak fosfolipid adalah
spesifik terhadap jaringan. Pada tahap awal percobaan (16
℃ hingga 8℃), komposisi asam lemak fosfolipid pada
otot, jantung, dan limpa mengalami perubahan. Ketika
suhu menurun hingga kurang dari 8℃, respon yang jelas
dari asam lemak fosfolipid diamati di semua jaringan.
Perubahan komposisi fosfolipid dari jaringan trout
steelhead mungkin dipengaruhi oleh stres akibat dingin
dan kelaparan ketika suhu turun menjadi 2℃, dan
perubahan sangat jelas terhadap komposisi fosfolipid otot
(Liu et al., 2019).
6.3 Distribusi Lemak pada Ikan
Pada ikan, bagian yang dapat dimakan, seperti fillet,
terdiri atas beberapa blok otot (miomer), yang melekat satu
sama lain dan dipisahkan oleh selubung jaringan ikat dengan
ketebalan beberapa milimeter, yang dikenal sebagai
mioseptum. Mioseptum (miosepta) menunjukkan kontinuitas
struktural dari sumbu vertebra ke kulit. Perannya adalah
untuk memastikan transmisi kekuatan kontraksi serat dari
satu miomer ke miomer yang lain dan ke kerangka dan kulit.
Organisasi ini lebih kompleks dalam bentuk
potongan melintang (Gambar 6.2). Mioseptum dapat
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dianggap sebagai epimysia dari otot spesies ternak terestrial.
Jaringan ikat ikan intramuskular lainnya menunjukkan
organisasi yang mirip dengan yang ditemukan pada hewan
darat. Ciri khas otot ikan adalah pemisahan anatomis pada
skala makroskopis dari tiga jenis otot utama: otot putih
utama, otot merah dangkal (sepanjang kulit), dan otot merah
muda. Otot-otot ini terdapat di setiap miomer. Fillet ikan
juga mengandung jaringan adiposa intramuskular yang
terletak di dalam miomer antara miofiber dan di perimisium,
terutama di mioseptum yang memisahkan miomer.

Gambar 6.2
Organisasi diagram dan distribusi massa otot pada sayatan
ikan trout (potongan melintang) (Listrat et al., 2015).
Lipid adalah sumber energi utama untuk ikan dan
disimpan di depot lemak di berbagai bagian tubuh ikan, yaitu
otot rangka (daging), hati, otak, mata, insang, usus, gonad,
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darah, kulit dan tulang (James Henderson and Tocher, 1987).
Depot lemak pada ikan dikenal dengan jaringan adiposa.
Jaringan adiposa terutama terdapat di bagian rongga perut, di
bawah kulit (subkutan) dan di otot (daging). Jaringan
adiposa yang ada di berbagai bagian tubuh ikan memainkan
peran penting terhadap kualitas produk. Jaringan adiposa
subkutan dan peri-visceral mempengaruhi hasil karkas dan
fillet, sedangkan depot otot mempengaruhi kualitas
organoleptik daging (Weil, Lefèvre and Bugeon, 2013).
Pada ikan, distribusi ukuran serat bervariasi sesuai
dengan peningkatan ukuran sel karena peningkatan volume
dan tahap pertumbuhan hiperplasia (peningkatan volume otot
karena peningkatan jumlah sel) (Listrat et al., 2015) .
Pada ikan, lemak berada di bawah kulit, di dalam
perimisium dan miosepta, yang berkontribusi pada kualitas
daging. Bagian intramuscular sebagian besar terdiri atas lipid
struktural, fosfolipid, dan lipid penyimpanan (trigliserida).
Trigliserida (sekitar 80%) di simpan dalam adiposit otot
yang ditemukan di antara serat dan bundel serat, dan
sebagian kecil (5-20%) di simpan sebagai tetesan (droplet)
lipid dalam sitoplasma myofibers (lipid intraseluler) (Listrat
et al., 2015).
Seperti pada penjelasan sebelumnya, pada
otot/daging ikan, lipid terdapat di daging ikan dan depot
lemak, dalam bentuk lipid netral dan polar. Lipid netral
berperan untuk penyimpanan energi sedangkan lipid polar
(fosfolipid) dianggap sebagai lipid struktural dan merupakan
komponen utama membran sel. Lipid netral terdiri atas
kolesterol, terutama trigliserida yang ditandai dengan
tingginya jumlah asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang
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(omega 3). Lipid polar dicirikan oleh kandungan dan
komposisi asam lemak yang relatif konstan.
Jaringan adiposa di setiap bagian tubuh memiliki
karakteristik yang berbeda. Jaringan adiposa di bagian
pencernaan (visceral) hampir seluruhnya terdiri dari adiposit
(yaitu sel khusus tempat penyimpanan lemak), yang tidak
ditemukan pada bagian yang lain. Pada otot (baik otot putih
dan merah), adiposit berada di dalam mioseptum (Gambar.
6.2), yaitu jaringan ikat yang memisahkan lembaran otot atau
miomer. Pada ikan salmon Atlantik, 40% lipid disimpan di
mioseptum yang mewakili kandungan lemak di otot putih,
sisanya di simpan dalam sel otot dalam bentuk tetesan lipid
intraseluler (Zhol, Ackman and Morrison, 1995). Jaringan
penutup ronga perut mengandung otot dan adiposit. Di
bagian punggung ikan, ada pemisahan yang jelas antara
adiposa subkutan dan jaringan otot.
Jaringan adiposa ikan merupakan kumpulan adiposit
dengan berbagai macam diameter. Ukuran sel di berbagai
jaringan adiposa menunjukkan plastisitas yang berbeda
dalam menanggapi kondisi saat pemeliharaan, seperti nutrisi
dan suhu air.
Depot lemak yang berkaitan dengan kualitas daging
dibagi menjadi dua bagian, yaitu depot lemak yang dibuang
dan yang dikonsumsi. Depot lemak yang dibuang termasuk
(1) lemak visceral, yang terletak di rongga perut di sekitar
saluran pencernaan, beratnya 2–25% dari berat badan (BB),
tergantung pada spesies ikan dan status ikan, dan (2) lemak
subkutan yang terletak di sekitar tubuh ikan dan lebih
menonjol di daerah punggung atau perut pada spesies
salmon. Lemak subkutan dorsal sangat berkembang di
daerah antara kepala dan sirip punggung. Lemak subkutan
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ventral adalah salah satu komponen perut yang terlokalisasi
di perut ikan yang mewakili bagian daging yang
menggantung di bawah tulang rusuk. Depot lemak yang
dikonsumsi terletak di otot putih dan merah, dimana otot
merah lebih kaya lemak daripada otot putih. Otot rangka
ikan, 90% nya merupakan otot putih (Johnston, 1981).
Pola distribusi lipid adalah sangat penting, yang
terkait dengan kualitas daging dan tingkat keberhasilan
produk akuakultur (Khieokhajonkhet et al., 2019). Pola
distribusi lipid dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dan
perbedaan spesies yang menunjukkan kontrol genetik yang
kuat terhadap distribusi lipid. Kandungan lemak dari
jaringan yang berbeda menunjukkan tren yang berbeda, yang
tergantung pada spesies (Ren et al., 2020). Lemak pada ikan
“Large yellow croaker” (Larmichthys crocea ) terutama
terletak pada dinding rongga perut, sedangkan pada ikan
“Japanese seabass” (Lateolabrax japonicus ) terutama di
dalam jaringan adiposa visceral dan pada ikan “Turbot”
(Scophthalmus maximus L.), terutama pada jaringan
subkutan. Kandungan lipid seluruh tubuh ikan “Large yellow
croaker” meningkat secara signifikan dengan meningkatnya
berat badan, sebaliknya pada ikan “seabass” dan “turbot
Jepang” menurun secara signifikan.
Pada fillet ikan mas hasil budidaya, kandungan lipid
terendah ditemukan pada otot putih bagian dorsal (0,95 ±
0,14%), sedangkan pada otot merah adalah 16,7 ± 5,0%.
Kadar lipid tertinggi ditemukan di bagian dinding perut (30,2
± 7,8%), yang didominasi oleh triasilgliserol sedangkan pada
otot putih didominasi oleh fosfolipid (Mráz et al., 2012).
Komposisi asam lemak dari otot putih, mengandung
sebagian besar asam lemak tak jenuh n-3, dan rasio n-3/n-6 =
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1,1, sedangkan pada dinding perut kaya akan asam lemak tak
jenuh tunggal dan memiliki rasio n-3/n-6 lebih rendah = 0,5.
Ikan tuna, “west coast albacore” (Thunnus alalunga)
kandungan lipidnya berkisar antara 3,9±0,2 hingga 36,3 ±
1,1%, dengan distribusi lipid lebih tinggi dibagian kepala
dan lebih rendah ke arah ekor. Total omega-3 rata-rata
sekitar 40% dari asam lemak yang diidentifikasi untuk setiap
zona tubuh, dengan kadar omega-3 rata-rata mulai dari 2,1 ±
0,5 hingga 3,5 ± 0,4 (g jaringan/100 g). Korelasi terbalik (R2
= −0.95) ditemukan untuk kadar lemak dan kadar air (Rosnes
and Vorre, 2008).
Ada 3 tempat utama penyimpanan lemak di dalam
tubuh ikan yaitu di hati, otot dan organ visceral. Total lipid
pada
spesies
Siluriformes
(Hemibagrus
wyckii,
Pangasianodon
gigas,
Clarias
macrocephalus
x
C.gariepinus (“hybrid catfish”), pada bagian hati 1,697,27%, otot (2,18-5,43%) dan organ visceral (8,76-40,47%).
Di antara Siluriformes, “hybrid catfish” memiliki kandungan
lipid terendah dibagian hati dan otot rangka. Jaringan
adiposa visceral dianggap sebagai tempat penyimpanan lipid
utama dari spesies ini. Pada Cyprinus carpio, bagian hati
mengandung lipid 2,39%, bagian otot 1,91% dan organ
viscera 14,98%. Pada ikan nila (Oreochromis niloticus dan
Oreochromis sp, bagian hati 11,92% dan 7,41%, bagian otot
1,52% dan 1,76% sedangkan bagian organ visceral 37,38%
dan 67,56% (Khieokhajonkhet et al., 2019). Distribusi lipid
di antara organ-organ ini secara fungsional dan biologis
dipengaruhi oleh berbagai faktor ekstrinsik seperti musim,
nutrisi, dan habitat.
Belut rawa atau belut sawah (Monopterus albus)
adalah ikan air tawar tanpa sisik yang termasuk dalam ordo
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Synbrachiformes. Lemak terdapat pada jaringan ikat di
sekitar tulang belakang dan dasar sirip perut. Kandungan
lipidnya rendah. Total lipid tertinggi terdapat dalam organ
visceral (4,56 ± 0,75%), diikuti oleh hati (2,56 ± 0,78%) dan
otot rangka (1,82 ± 0,40%) (Khieokhajonkhet et al., 2019).
6.4 Penutup
Berdasarkan uraian di atas ada beberapa hal yang
dapat diambil sebagai kesimpulan, yaitu: ikan air tawar
mengandung PUFA C18 yang lebih tinggi dan n-3 (EPA dan
DHA) yang lebih rendah dibandingkan ikan laut. Ikan laut
adalah sumber asam lemak esensial ω-3 (EPA dan DHA)
sementara ikan air tawar merupakan sumber asam lemak
esensial ω-6. Oleh karena itu diperlukan upaya dari ahli
nutrisi dan petani ikan untuk merekayasa kualitas nutrisi
pakan ikan budidaya air tawar untuk meningkatkan kadar
HUFA ω-3.
Pola distribusi lemak pada ikan merupakan hal yang
penting berkaitan erat dengan kualitas daging, dan pola
distribusi ini lebih dipengaruhi oleh kontrol genetik
dibandingkan kondisi lingkungan.
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GLOSARIUM
Aktivitas
fibrinolitic

: Aktivitas fibrinolitik ditentukan oleh

Ale-ale

:

Antihipertensi

:

Antimikrobia

:

Antioksidant

:

Asam amino

:

Asam glutamate

:

kemampuan enzim yang dapat
menghidrolisis substrat fibrin, yang
ditunjukkan dengan terbentuknya
zona bening di sekitar koloni bakteri.
Semakin
besar
aktivitas
fibrinolitik menunjukkan
semakin
besar zona bening yang terbentuk
kemampuan mikrobia
Produk fermentasi sejenis kerang
kerangan
Senyawa yang mampu menghambat
peningkatan tekanan darah
Senyawa yang mampu menghambat
pertumbuhan mikrobia
Senyawa yang memiliki kemampuan
untuk menghambat oksidasi
senyawa organik yang memiliki
gugus fungsional karboksil (-COOH)
dan
amina
(biasanya
-NH2).
Komponen penyusun protein
Asam glutamat termasuk asam
amino yang bermuatan bersamasama dengan asam aspartat. Ini
terlihat dari titik isoelektriknya yang
rendah, yang menandakan ia sangat
mudah menangkap elektron. Asam
glutamat dapat diproduksi sendiri
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Bakteri amilolitik

:

Bakteri patogen

:

Bakteri
proteolitik

:

Balao-balao

:

Bekasam

:
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oleh tubuh manusia sehingga tidak
tergolong esensial
Bakteri amilolitik merupakan mikroorganisme yang mampu memecah
pati menjadi senyawa yang lebih
sederhana dengan bantuan enzim
yang dihasilkan
Patogen (Bahasa
Yunani:
παθογένεια, "penyebab penderitaan")
adalah
agen
biologis
yang
menyebabkan
penyakit
pada
inangnya.
Sebutan
lain
dari patogen adalah mikroorganisme
parasit. Umumnya istilah ini
diberikan
untuk
agen
yang
mengacaukan
fisiologi
normal
hewan atau tumbuhan multiselular
Bakteri proteolitik adalah bakteri
yang memproduksi enzim protease
ekstraseluler, yaitu enzim pemecah
protein yang diproduksi di dalam sel
kemudian dilepaskan keluar dari sel.
Semua bakteri mempunyai enzim
protease di dalam sel, tetapi tidak
semua mempunyai enzim protease
ekstraseluler
Produk fermentasi udang dari
Philliphina
Produk fermentasi ikan yang diolah
dari campuran ikan, garam, dan nasi
atau beras sangrai serta difermentasi
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Bekasang

:

Bourung-dalag

:

Bourung-isda

:

Budu

:

Cincalok/ kecalok :

Designer food

:

selama 7 hari
Produk fermentasi perut ikan
cakalang yang populer di Sulawesi
Utara
Produk fermentasi ikan yang dikenal
di Phillipina. Biasanya ditambahkan
angkak sebagai pemberi warna
Hidangan Filipina yang terdiri dari
nasi dan ikan fillet mentah yang
difermentasi dengan garam dan
angkak selama sekitar satu minggu.
Hidangan ini umum di Luzon tengah,
terutama di provinsi Pampanga.
Angkak juga dapat dihilangkan,
terutama di Luzon tengah barat,
menghasilkan versi berwarna putih
Saus ikan teri dan salah satu produk
makanan laut fermentasi yang paling
terkenal di Kelantan, Terengganu di
Malaysia, Thailand selatan dan pulau
Natuna di Indonesia dan Sumatera
Selatan,
Pulau
Bangka
dan
Kalimantan Barat Indonesia
Produk fermenetasi udang yang
dikenal di Malaysia dan Sumatera.
Bahan udang rebon, garam, dan gula
aren
Makanan yang didesain menjadi
lebih baik agar meningkatkan
kualitas dan penampilannya sehingga
statusnya lebih berkelas
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Fermentasi

: Proses pengawetan ikan dan udang

Fikosianin
Fungtional food

:
:

Health food

:

Heterofermentatif :

Jaloo

:

Komponen
bioaktif

:
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dengan memanfaatkan aktivitas
bakteri
fermentatif
untuk
menghambat pertumbuhan bakteri
pembusuk dan patogen secara
terkontrol
untuk
menghasilkan
produk yang yang spesifik
Pigmen biru yang dihasilkan
Pangan yang secara alamiah dan
buatan mengandung satu atau lebih
senyawa yang bermanfaat bagi
kesehatan
Makanan sehat di sini mengandung
pengertian makanan yang memiliki
kandungan gizi seimbang yang
dibutuhkan oleh tubuh. Menu
makanan sehat ini biasanya harus
ada unsure gizi seperti karbohindrat,
protein, mineral, vitamin dan sedikit
lemak tak jenuh
Fermentasi yang produk akhirnya
berupa asam laktat dan etanol sama
banyak
Produk fermentasi ikan dari Thailand
berbentuk cair seperti kecap ikan
Dalam makanan dapat terbentuk
secara alami atau terbentuk selama
proses
pengolahan
makanan.
Komponen bioaktif ini meliputi
senyawa
yang
berasal
dari
karbohidrat,
protein,
lemak,
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Keamanan
pangan

:

Kungsom

:

Makanan jajanan :

Mikroaerofilik

:

Mikroalga

:

Mungoong
Natural food

:
:

dan komponen-komponen yang
terdapat secara alami di dalam
sayuran serta buah-buahan
Keadaan yang dapat diterima dan
ditoleransi terhadap risiko penyakit
yang ditimbulkan dari konsumsi
pangan
Produk fermentasi udang berasal dari
Thailand
Makanan olahan dari industri pangan
atau pangan siap saji (makanan dan
atau minuman) dari proses dengan
cara atau metode tertentu, untuk
langsung disajikan atau langsung
dikonsumsi tanpa proses pengolahan
lebih lanjut
Organisme mikroaerofil adalah suatu
tipe organisme yang membutuhkan
oksigen untuk tetap hidup tetapi
dalam jumlah yang lebih sedikit
daripada kadar di atmosfer bumi.
Mikroorganisme ini dapat hidup
dengan jumlah oksigen kecil
Kelompok tumbuhan berukuran
renik, baik sel tunggal maupun
koloni yang hidup di seluruh wilayah
perairan air tawar dan laut
Produk fermentasi ikan dari Thailand
Makanan natural adalah
berbagai
jenis produk yang nggak mengandung bahan artifisial ataupun sintetis
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Nutreceutical

: Merupakan istilah bagi produk yang

Pangan aman

:

Peda

:

Peptida rantai
pendek

:

Pewarna

:

Pharma food

:
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mengandung zat gizi tertentu,
suplemen makanan dan produk
herbal, bisa berupa diet khusus dan
makanan olahan seperti sereal, sup
maupun minuman
Apabila pangan tersebut bebas (<
toleransi
maksimum
yang
dipersyaratkan)
dari
cemaran
biologis, kimia, dan benda asing
yang dapat mengganggu, merugikan,
dan membahayakan manusia
Produk fermentasi ikan bergaram
tinggi
dari
ikan
kembung
(Rastreligger sp.)
Polimer asam amino yang memiliki
rantai lebih pendek dinamakan
dengan peptida
yang
berperan
penting sebagai hormon. Protein
merupakan makromolekul yang
terdiri dari 1 (satu) rantai polipeptida
dan terkadang dua atau lebih
polipeptida
Merupakan benda berwarna yang
memiliki afinitas kimia terhadap
bahan yang di warnainya.
Produk makanan dengan aditif
farmakologis yang dimaksudkan
untuk meningkatkan kesehatan,
misalnya,
untuk
menurunkan
kolesterol
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Phytochemical

: Nutrisi

Plaasom

:

Pigmen

:

Probiotik

:

Real food

:

Ronto

:

yang ditemukan pada
makanan nabati dengan kandungan
antioksidan, karotenoid, anthocyanin
dan polifenol. Ditemukan bahwa
sekitar 4000 phytochemicals ada
pada makanan berwarna yang
memiliki nutrisi baik
Produk fermentasi ikan dari Thailand
yang mirip dengan bekasam
zat yang
mengubah warna cahaya
tampak sebagai akibat proses
absorpsi selektif
terhadap panjang
gelombang pada kisaran tertentu.
Pigmen tidak menghasilkan warna
tertentu
Probiotik adalah istilah yang
digunakan pada mikroorganisme
hidup yang dapat memberikan efek
baik atau kesehatan pada organisme
lain/inangnya. Beberapa contoh pada
makanan diet yang mengandung
bakteri bermanfaat seperti Bakteri
asam laktat (lactic acid bacteriaLAB) sebagai mikrob yang paling
umum dipakai
Semua makanan yang tumbuh di
bumi dan disinari matahari, seperti
sayur-sayuran, buah-buahan, kacangkacangan, biji-bijian, umbi-umbian,
ayam, telur, ikan, dan sapi.
Produk fermentasi udang yang
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Rusip

Unaerob

Wadi
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dikenal oleh masyarakat di pesisir
pantai Kalimantan Selatan, berbahan
rebon yang dicampur dengan garam
dan nasi, dan difermentasi secara
unaerob selama 12 hari. Produknya
berbentuk seperti bubur, berwarna
merah muda, berasa campuran asin,
masam, dan gurih.
: Produk fermentasi udang yang
dikenal oleh masyarakat di daerah
Sumatera (Lampung, Riau, Bangka
Belitung, dan Jambi). Produk
fermentasi ikan/udang berbahan ikan
atau udang yang dicampur dengan
garam, dan gula atau nasi.
: Kondisi fermentasi tanpa oksigen,
sehingga hanya mikrobia unaerob
yang mampu hidup
: Produk fermentasi ikan tradisional
yang berbentuk ikan utuh semi
basah,
berwarna
agak
hitam
(mendekati warna ikan segar),
bertekstur liat dengan aroma khas
ikan fermentasi serta mempunyai
rasa yang asin.
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