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TRI FRIANTINI. 115100109111002. Pengujian Efek Pasta Padat Gizi 

Tersubtitusi Ampok Jagung Yang Difortifikasi Dengan Daun Kelor Dan Ikan 

Teri Terhadap Kondisi Tubuh Tikus Putih Bunting dan Menyusui. Skripsi. 

Pembimbing: Dr. Ir. Tri Dewanti Widyaningsih, M.Kes. dan Jaya Mahar 

Maligan, STP, MP 

 
RINGKASAN 

 
Pertambahan berat badan ibu merupakan cerminan dari pertumbuhan 

janin dalam kandungan perlu diamati secara teratur. Pada saat laktasi 

(menyusui), seorang ibu memerlukan tambahan energi untuk memproduksi ASI, 

untuk energi yang tersimpan di dalam ASI sendiri. Hasil perlakuan terbaik dari 

penelitian Ardian telah menghasilkan produk mie (pasta) dengan substitusi 

tepung ampok jagung 40% dan fortifikasi tepung daun kelor : tepung ikan teri 

sebanyak 10%. Dimana dikatakan bahwa produk pasta padat gizi tersebut sudah 

memenuhi persyaratan sebagai produk yang diformulsi khusus untuk memenuhi 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi ibu hamil dan menyusui. 

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara in vivo produk pasta padat 

gizi dari kombinasi ampok jagung, daun kelor dan teri putih. Dimana indikator 

yang digunakan antara lain berat badan, kadar albumin dan hemoglobin (Hb) 

pada induk tikus serta indikator kenaikan berat badan anak tikus untuk 

mengetahui efek pasta pada tikus yang menyusui. Penelitian ini menggunakan 

dua rancangan acak tersarang dengan dua faktor. Dimana rancangan pertama 

dengan faktor I jenis pakan kelompok tikus dan faktor II adalah waktu 

pengambilan darah. Sementara rancangan yang kedua dengan faktor I jenis 

pakan kelompok tikus dan faktor II yaitu penimbangan anak tikus. Data hasil 

penelitian in vivo dianalisa dengan analisa ragam (ANOVA). Apabila hasil yang 

didapatkan berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut Tuckey HSD 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi kimia dari pasta padat gizi 

berbasis ampok jagung yang difortifikasi dengan daun kelor dan ikan teri berupa 

energi 384,54 kkal per 100 g, protein 8,74%, lemak 5,78, karbohidrat 74,39%, 

kalsium 227,67 ppm, Fe 7,06 ppm, abu 3,16% dan air 7,93%. Dari hasil analisa 

tersebut kandungan energi, karbohidrat dan lemak pasta padat gizi ini melebihi 

standar yang ada pada SNI 01-7148-2005. Sementara kandungan protein dan 

Fe nya masih sangat kurang. Hasil pengujian secara in vivo induk tikus bunting 

yang diberi pakan tambahan berupa pasta padat gizi memiliki rerata berat badan 

tertinggi (313,03 g), kadar albumin serum  tertinggi pada minggu I  (3,04 g/dL ) 

dan pada minggu II (3,146 g/dL). Sedangkan pada induk tikus menyusui yang 

diberi pakan tambahan pasta padat gizi juga memiliki rerata berat badan tertinggi 

(292,68 g), kadar albumin serum tertinggi pada minggu I (3,09 g/dL) dan pada 

minggu II (3,03 g/dL) setelah melahirkan serta dapat memiliki kadar hemoglobin 

darah tertinggi (14,00 g/dL). Pasta padat gizi memberikan peningkatan produksi 

ASI yang tinggi ditandai dengan adanya meningkatnya berat badan anak tikus 

hingga mencapai 280,00% dari rerata berat lahirnya selama 15 hari pengujian. 

. 

Kata Kunci : pasta padat gizi, in vivo, albumin, hemoglobin, berat badan, ASI 
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TRI FRIANTINI. 115100109111002. The Testing of  Corn Ampok Substituted 
Nutrient Solid Pasta Effect Which Fortified with Moringa Leaves And 
Anchovy on Breastfeeding and Pregnant White Ratt Body Condition. Minor 
Thesis. Advisor: Dr. Ir. Tri Dewanti Widyaningsih, M.Kes. and Jaya Mahar 
Maligan, STP, MP 

 
SUMMARY 

 
The increase of mother body weight is a reflection of the growth of the 

fetus in the womb that should need to be observed regularly. At the time of 

lactation (breastfeeding), a mother requires additional energy to produce 

Mother’s Milk, for the energy stored in the milk it self. The best treatment results 

of Ardian research have produced  noodles (pasta) with the substitution of 40% 

corn ampok flour and moringa leaf flour fortification : anchovy fish meal as much 

as 10%. Where it was said that the product of the  nutrient solid pasta complies 

with the requirements as a product that is specially formulated to meet with 

Nutritional Adequancy Number for pregnant mother and lactation.  

This study aimed to evaluate in in vivo nutrient solid  pasta product from 

the combination of corn ampok, moringa leaf and white anchovy. In where 

indicators used include body weight, albumine levels and haemoglobin (Hb) on 

the mother ratt and also indicator of the increase in body weight of baby ratt to 

find out the effect of pasta on breastfeeding ratt. This study uses two nested 

randomized design with two factors. Where is first design with the first factor 

types of feed group of ratt and the second factor is time of blood sampling. While 

the second design with the first factor types of feed group of ratt and the second 

factor is baby ratt weighing. The in-vivo research result data analyzed with 

analysis of variance (ANOVA). If the results obtained are significantly different 

then conducted further test Tuckey HSD 5%. 

The results showed that the chemical composition from nutrient solid 

pasta based on corn ampok fortified with moringa leaves and anchovy in the form 

of energy 384,54 kkal per 100 g, protein 8,74%, fat 5,78, carbohydrate 74,39%, 

calcium 227,67 ppm, Fe 7,06 ppm, ash 3,16% and water 7,93%. From the 

analysis energy content, carbohydrate and fat this pasta nutrition exceeded 

existing standards in SNI 01-7148-2005. Meanwhile the content of protein and Fe 

still lacking. The results of in vivo testing pregnant mother ratt with fed 

supplemental in the form of nutrient solid had the highest mean body weight 

(313,03 g), the highest levels of serum albumine in the first week (3,04 g/dL ) and 

in the second week (3,146 g/dL). While the lactating mother ratt fed with 

supplemental nutrient solid pasta has had the highest mean body weight (292,68 

g), the highest levels of serum albumine in the first week (3,09 g/dL) and in the 

second week (3,03 g/dL) and after gave birth could have the highest blood 

hemoglobin levels (14,00 g/dL). Nutrient solid pasta provide a high increase in 

milk production characterized by increased body weight baby ratt until achieve 

280,00% from the mean birth weight for 15 days. 

 

Key Words : nutrient solid pasta, in-vivo, albumine, haemoglobine, body weight, 

mother’s milk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Pertumbuhan janin yang optimal semasa dalam kandungan penting sekali 

artinya, agar bayi lahir dengan berat badan yang cukup serta keadaan gizi yang 

baik. Pertambahan berat badan ibu hamil merupakan cerminan dari 

pertumbuhan janin dalam kandungan yang perlu diamati secara teratur sehingga 

setiap hambatan pertumbuhan janin dapat diketahui sedini mungkin (Moehji, 

1992). Wanita dewasa yang sedang hamil di samping untuk proses yang rutin, 

antara lain proses metabolisme tubuh, aktivitas fisik, serta menjaga 

keseimbangan segala proses dalam tubuh, juga diperlukan energi dan gizi 

tambahan untuk pembentukan jaringan baru, yaitu janin, plasenta, uterus serta 

kelenjar mamae (Simanjuntak dan Sudaryati, 2005). Menurut Almatsier (2004) 

tambahan energi yang dibutuhkan oleh seorang wanita hamil adalah 285 

kkal/hari. 

Pada masa laktasi (menyusui), seorang ibu memerlukan tambahan energi 

untuk memproduksi Air Susu Ibu (ASI). Dalam keadaan normal, pada periode 

enam bulan pertama laktasi diharapkan seluruh atau sekurang-kurangnya 80% 

kebutuhan energi bayi dapat disediakan dari ASI. Tambahan kebutuhan energi 

ibu adalah sebesar 1,13 x Angka Metabolisme Basal (AMB) bayi, atau kurang 

lebih 700 kkal/hari. Pada enam bulan kedua, bayi sudah mendapat makanan 

tambahan di samping tetap mendapat ASI. Tambahan kebutuhan energi ibu 

adalah sebanyak 500 kkal/hari. Untuk tahun kedua, bila anak masih 

mendapatkan ASI, dianjurkan tambahan sebanyak 400 kkal/hari (Almatsier, 

2004).  

Ampok jagung merupakan produk fermentasi alami melalui perendaman 

grit jagung. Adanya proses fermentasi dapat meningkatkan daya cerna pati 

jagung dari 70% menjadi 92% (Hoffman and Shaver, 2009). Daun kelor banyak 

digunakan untuk mengatasi kasus malnutrisi dan sebagai diet untuk ibu hamil 

dan menyusui di daerah Afrika. Menurut Fuglie (2005) konsumsi 6 sendok 

tepung daun kelor mampu memenuhi kebutuhan protein, kalsium, dan zat besi 

harian pada ibu hamil dan menyusui. Selain itu, menurut Estrella, et al. (2000), 

konsumsi daun kelor selama 5 hari mampu meningkatkan produksi ASI hingga 

150-176%. Hal ini dikarenakan daun kelor mempunyai efek laktogogum 
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(meningkatkan jumlah dan mutu ASI) yang bersifat hormonal yang dapat 

merangsang produksi ASI. Secara teoritis, senyawa-senyawa yang mempunyai 

efek laktagogum diantaranya adalah sterol. Sterol merupakan senyawa golongan 

steroid (Kamariyah, 2008). Hasil penelitian Mutiara (2011), tepung daun kelor 

dengan perlakuan awal blansing rebus memiliki kadar kampesterol 277,51 ppm, 

stigmasterol 171,52 ppm. Tepung daun kelor dengan perlakuan awal blansing 

kukus mengandung kampesterol 348,05 ppm, stigmasterol 2410 ppm dan β-

sitosterol 3321,17 ppm. Sedangkan tepung daun kelor dengan perlakuan awal 

rebus+soda kue mengandung kampesterol 278,81 ppm, stigmasterol 2113,43 

ppm dan β-sitosterol 1635,95 ppm. 

Teri putih dikenal sebagai sumber protein tinggi dengan asam amino 

essensial yang dapat melengkapi asam amino pada bahan nabati (Pike, 1999). 

Dari Persagi (2009) dikatakan bahwa kandungan protein pada teri sebanyak 10,3 

%. Karena dikonsumsi secara utuh, teri putih juga sebagai sumber kalsium dan 

iodin yang baik (Windsor, 2001) yang dibutuhkan ibu hamil dan menyusui. 

Sementara, penelitian Kusharto, dkk (2005) menunjukkan bahwa penambahan 

protein ikan teri sebesar 20% pada produk pangan efektif dalam meningkatkan 

status gizi balita. Menurut Turan, et al. (2007) tepung ikan teri mengandung 

omega-3 (EPA dan DHA) 26,84-27,96% dari total lemaknya. EPA berperan 

dalam mencegah penyakit degeneratif sejak janin dan pada saat dewasa 

(Muchtadi, et al. 1993), sementara DHA berperan penting dalam perkembangan 

otak dan retina pada janin (Salem, et al., 2001). 

Kombinasi ampok jagung, daun kelor, dan teri putih dapat diformulasikan 

untuk menghasilkan produk pangan khusus ibu hamil dan menyusui. Hasil 

perlakuan terbaik dari penelitian Ardian (2011) telah menghasilkan produk mie 

(pasta) dengan substitusi tepung ampok jagung 40% dan fortifikasi tepung daun 

kelor : tepung ikan teri sebanyak 10%. Dimana dikatakan dalam penelitiannnya 

itu bahwa produk mie (pasta) padat gizi tersebut sudah memenuhi persyaratan 

sebagai produk yang diformulsi khusus untuk memenuhi Angka Kecukupan Gizi 

(AKG) bagi ibu hamil dan menyusui. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian 

lanjut mengenai efek produk pasta (mie) berbasis ampok jagung, daun kelor dan 

teri putih dengan mutu nutrisi yang disesuaikan untuk kebutuhan gizi ibu hamil 

dan menyusui dengan cara pengujian secara in-vivo pada hewan coba berupa 

tikus putih bunting dan menyusui. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari hasil analisa situasi berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan 

permasalahan yang harus diprioritaskan untuk dipecahkan, yaitu: 

1. Bagaimana efek pemberian pakan standar, pasta komersil dan pasta  

tersubtitusi tepung ampok jagung yang difortifikasi daun kelor dan ikan 

teri terhadap berat badan, kadar albumin dan hemoglobin serum darah 

induk tikus putih yang sedang bunting dan menyusui? 

2. Bagaimana perbandingan berat badan anak tikus akibat pemberian ASI 

oleh induk tikus yang mengkonsumsi pakan standar, pasta komersil dan 

pasta tersubtitusi tepung ampok jagung yang difortifikasi daun kelor dan 

ikan teri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengevaluasi secara in vivo 

produk pasta dari kombinasi ampok jagung, daun kelor dan ikan teri. 

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:  

1. Mengetahui efek pemberian pasta tersubtitusi ampok jagung yang 

difortifikasi daun kelor dan ikan teri terhadap asupan nutrisi yang 

diujikan secara in-vivo pada tikus putih bunting dan menyusui dengan 

menggunakan indikator berat badan, kadar albumin dan hemoglobin  

2. Mengetahui efek pemberian pasta tersubtitusi tepung ampok jagung 

yang difortifikasi dengan daun kelor dan ikan teri terhadap kenaikan 

berat badan anak tikus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efek 

konsumsi pasta padat gizi tersubtitusi ampok jagung yang difortifikasi 

dengan daun kelor dan ikan teri terhadap berat badan, kadar albumin dan 

hemoglobin induk tikus bunting dan menyusui serta terhadap kenaikan 

berat badan anak tikus. 

 

1.5 Hipotesa 

 Diduga pemberian pasta padat gizi tersubtitusi ampok jagung yang 

difortifikasi dengan daun kelor dan ikan teri dapat meningkatkan berat 

badan, kadar albumin dan hemoglobin pada induk tikus bunting dan 

menyusui, serta akan meningkatkan berat badan anak tikusnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebutuhan Gizi Untuk Ibu Hamil Dan Menyusui 

 
2.1.1 Ibu Hamil 

 Kehamilan merupakan masa dimana seorang wanita membawa embrio 

atau fetus di dalam rahimnya. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu 

antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan) 

(Mittendorf, et al., 1990). Suatu kehidupan baru (kehamilan) terjadi dalam rahim 

ibu setelah adanya konsepsi. Menurut Paath, dkk (2005), kehamilan terbagi 

menjadi 3 periode bulanan, yaitu trimester pertama (minggu 1-12), trimester 

kedua (minggu 13-24) dan trimester ketiga (minggu 25-persalinan). 

Pada awal kehamilan, di rahim ibu (uterus) dibentuklah plasenta (uri), 

kantong amnion, dan tali pusar. Dalam plasenta yang terdiri atas jaringan berpori 

halus, terdapat pembuluh darah ibu dan janin secara berdampingan. Darah ibu 

memasok oksigen dan zat-zat gizi ke darah janin serta mengeluarkan 

karbondioksida dan produk-produk sisa dari janin. Plasenta merupakan organ 

yang sangat aktif secara metabolik. Hal ini dimungkinkan bila tersedia cukup 

energi dan zat-zat gizi. Seperti halnya kelenjar, plasenta memproduksi berbagai 

jenis hormon yang diperlukan untuk pemeliharaan kehamilan dan untuk 

mempersiapkan payudara ibu guna memproduksi ASI. Plasenta yang sehat 

diperlukan untuk memungkinkan janin bertumbuh-kembang dengan baik. 

Kantong amnion merupakan balon berisi cairan tempat tumbuh dan kembang 

janin. Tali pusar mengandung pembuluh darah yang menghubungkan janin 

dengan plasenta. Selama kehamilan, plasenta, kantong amnion, dan tali pusar 

memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam 

rahim ibu (Almatsier, 2011a). 

Salah satu faktor di antara sekian banyak yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu kehamilan adalah gizi. Status gizi ibu hamil salah satunya 

berpengaruh terhadap berat badan bayi yang ternyata sangat erat hubungannya 

dengan tingkat kesehatan bayi selanjutnya dan angka kematian bayi. Angka 

kematian bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) secara nasional hingga 

saat ini belum tersedia. Hasil estimasi proporsi bayi dengan BBLR (kurang dari 

2500 gram) oleh Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

menunjukkan proporsi bayi dengan BBLR pada periode tahun 2002-2003 adalah 
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sebesar 7,6% (Depkes RI, 2005 dalam Almatsier, 2011a). Di samping 

berpengaruh terhadap pertumbuhan, BBLR merupakan faktor utama terjadinya 

keguguran, lahir mati, lahir cacat, dan rendahnya kemampuan belajar anak. 

Sebaliknya, Berat Badan Lahir Lebih (BBLL) dalam jangka panjang berpengaruh 

pula terhadap kesehatan bayi, seperti kegemukan, tekanan darah tinggi, dan 

penyakit jantung (Almatsier, 2011a). 

Hasil penelitian Budijanto, dkk. (2000) menunjukkan bahwa ibu yang 

sewaktu hamil mempunyai status gizi yang rendah dengan pertambahan berat 

badan ≤ 9 kg dan lingkar lengan atas kurang dari 22 cm akan mempunyai risiko 

melahirkan bayi dengan berat badan rendah (kurang dari 2,5 kg). Selain dari itu 

dikatakan pula bahwa bayi yang dilahirkan dengan berat badan rendah (<2,5 kg) 

mempunyai prestasi belajar yang lebih rendah bila dibandingkan dengan bayi 

yang dilahirkan dengan berat badan normal. Oleh karena itu dengan 

memperbaiki jumlah dan mutu makanan sewaktu hamil secara langsung akan 

meningkatkan berat badan bayi yang akan dilahirkan dan secara tidak langsung 

menyokong pertumbuhan sel-sel otak bayi yang optimal. Dengan demikian 

sudah selayaknya bila makanan ibu sewaktu hamil menjadi prioritas utama 

dalam keluarga (Simanjuntak dan Sudaryati, 2005). 

Irfan (2006) menyatakan bahwa asupan gizi kompleks dibutuhkan oleh 

ibu hamil agar kondisi tubuh selama kehamilan selalu prima, sedangkan bagi 

janin asupan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan awal organ-organ tubuh 

terutama pembentukan otak. Pertumbuhan otak yang optimal berkaitan erat 

dengan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ibu. Kebutuhan makanan bagi ibu 

hamil lebih banyak dari pada kebutuhan wanita biasa. Kegunaan makanan 

tersebut adalah untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan, untuk 

mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri, penyembuhan 

luka-luka pasca persalinan, dan menyediakan cadangan makanan untuk masa 

menyusui (laktasi). 

Ibu hamil dianjurkan makan secukupnya saja (adekuat), bervariasi 

sehingga kebutuhan akan aneka macam zat gizi bisa terpenuhi. Kebutuhan yang 

meningkat ini untuk mendukung persiapan kelak bayi dilahirkan. Cara makan 

yang berlebihan harus dihindari, karena dapat merugikan sendiri. Bagaimanapun 

juga penambahan jumlah gizi harus disesuaikan dengan keperluannya. Sebagai 

pedoman dalam pengawasan akan kecukupan gizi ibu hamil adalah bagaimana 

kenaikan pertambahan berat badan si ibu. Sebagai standar kebiasaan kenaikan 
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berat badan pada ibu hamil menurut Committee on Nutritional (1990) adalah 

sekitar 7 kg sampai 18 kg. Untuk ibu gemuk (BMI >26-29) pertambahan berat 

badan sekitar 7-11,5 kg. Untuk ibu normal (BMI 19,8-26) maka pertambahan 

11,5–16 kg. Untuk ibu kurus (BMI <19,8) pertambahan berkisar 12,5–18 kg 

(Simanjuntak dan Sudaryati, 2005). 

Pada ibu hamil yang kekurangan gizi maka perlu pemberian kalori 

tambahan agar tubuh segera mengalami kondisi yang ideal, meskipun berbagai 

literatur menyebutkan bahwa ibu hamil kurang gizi, bisa melahirkan anak tanpa 

ada kelainan apapun. Akan tetapi risiko kehamilan serta saat melahirkan 

tentunya lebih tinggi dibandingkan ibu hamil dengan kondisi gizi yang sempurna. 

Kebutuhan tambahan gizi pada ibu hamil harus benar-benar diperhitungkan, 

sehingga tidak mengakibatkan kelebihan yang bisa berakibat merugikan 

(Simanjuntak dan Sudaryati, 2005). Angka Kecukupan Gizi (AKG) ibu tidak hamil 

dan hamil berusia 19-29 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Kebutuhan energi ibu hamil dipengaruhi oleh dua hal, yaitu peningkatan 

angka metabolisme bassal untuk menunjang kebutuhan tumbuh kembang janin 

dan jaringan yang menyertainya, serta aktivitas fisik. AKG 2012 menetapkan 

tambahan kebutuhan energi ibu hamil pada trimester I sebanyak 180 kkal di atas 

kebutuhan sebelum hamil dan sebanyak 300 kkal pada trimester II dan III. 

Dengan demikian AKG energi ibu hamil berusia 19-49 tahun berkisar antara 

2430-2550 kkal. Penambahan energi ini relatif tidak besar, yaitu 8-13,3% dari 

kecukupan energi ibu tidak hamil (Almatsier, 2011a). 

Kebutuhan protein ibu hamil bertambah sebanyak 20 gram untuk tiap 

triwulan, sehingga menjadi 76 gram per hari. Penambahan ini merupakan 26,3% 

kebutuhan protein ibu tidak hamil. Sedangkan zat-zat gizi yang berkaitan dengan 

metabolisme energi dan protein adalah vitamin-vitamin B, yaitu tiamin (B1), 

riboflavin (B2), niasin dan piridoksin (B6). Kebutuhan akan vitamin-vitamin ini 

sedikit meningkat dengan meningkatnya kebutuhan energi dan protein 

(Almatsier, 2011a). 

Selama kehamilan terjadi pembentukan sel-sel yang luar biasa 

banyaknya, disertai penambahan volume darah. Semua zat gizi berperan dalam 

proses ini, namun kebutuhan akan asam folat (vitamin B11), kobalamin (vitamin 

B12), besi dan seng memerlukan perhatian secara khusus karena memiliki peran 

yang amat sangat penting dalam sintesis DNA, RNA dan sel-sel baru (Almatsier, 

2011a). 
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Tabel 2.1 Angka Kecukupan Gizi Ibu Tidak Hamil dan Ibu Hamil 

(usia 19-29 tahun) 

 

Zat Gizi 
Ibu Tidak 

Hamil 

Tambahan 

Ibu Hamil Trimester 

I II III 

Energi (kkal) 2250 180 300 300 

Protein (g) 56 20 20 20 

Lemak (g) 75 6 10 10 

Omega-6 (g) 12 2 2 2 

Omega-3 (g) 1.1 0.3 0.3 0.3 

Karbohidrat (g) 309 25 40 40 

Serat (g) 32 3 4 4 

Air (mL) 2300 300 300 300 

Vitamin A (mcg) 500 300 300 350 

Vitamin D (mcg) 15 0 0 0 

Vitamin E (mg) 15 0 0 0 

Vitamin K (mcg) 55 0 0 0 

Vitamin B1 (mg) 1.1 0.3 0.3 0.3 

Vitamin B2 (mg) 1.4 0.3 0.3 0.3 

Vitamin B3 (mg) 12 4 4 4 

Vitamin B5 (mg) 5 1 1 1 

Vitamin B6 (mg) 1.3 0.4 0.4 0.4 

Vitamin B9 (mcg) 400 200 200 200 

Vitamin B12 (mcg) 2.4 0.2 0.2 0.2 

Biotin (mcg) 30 0 0 0 

Kolin (mg) 425 25 25 25 

Vitamin C (mg) 75 10 10 10 

Besi (mg) 26 0 9 13 

Fluor (mg) 2.5 0 0 0 

Fosfor (mg) 700 0 0 0 

Iodium (mcg) 150 70 70 70 

Kalium (mg) 4700 0 0 0 

Kalsium (mg) 1100 200 200 200 

Kromium (mcg) 25 5 5 5 

Magnesium (mg) 310 40 40 40 

Mangan (mg) 1.8 0.2 0.2 0.2 

Natrium (mg) 1500 0 0 0 

Selenium (mcg) 30 5 5 5 

Seng (mg) 10 2 4 10 

Tembaga (mcg) 900 100 100 100 
Sumber : Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2012. 
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Kebutuhan vitamin D serta mineral-mineral pembentuk tulang berupa 

kalsium dan magnesium meningkat selama kehamilan. Kekurangan zat-zat gizi 

ini menyebabkan ganggauan pada pertumbuhan  tulang dan gigi. Vitamin D 

memegang peranan penting dalam absorpsi dan utilisasi kalsium. Dengan 

demikian, kekurang vitamin D dapat menyebabkan riketsia pada janin dan 

osteomalasia pada ibu. Absorbsi kalsium meningkat hingga lebih dari dua kali 

lipat di awal masa kehamilan. Konsumsi kalsium yang adekuat selama kehamilan 

diperlukan guna  memelihara keutuhan tulang ibu dan memasok kalsium untuk 

pembentukan tulang janin (Almatsier, 2011a). 

Kebutuhan zat-zat gizi lain seperti vitamin A dan C serta mineral yodium, 

selenium dan mangan juga meningkat selama kehamilan. Vitamin A berperan 

penting dalam reproduksi, penglihatan, sistem imun dan diferensiasi sel. Vitamin 

C merupakan antioksidan yang diperlukan untuk mencegah infeksi, kanker dan 

jantung koroner. Yodium merupakan bagian penting dari hormon-hormon tiroid 

yang mengatur rekasi-reaksi biokimia penting, termasuk metabolisme energi, 

sintesis protein dan aktivitas enzim. Hormon tiroid memegang peranan penting 

dalam pembentukan myelin sistem sentral yang paling aktif terjadi pada masa 

bayi berada dalam kandungan. Kekurangan yodium akan merusak otak yang 

sedang berkembang (Almatsier, 2011a).  

 
2.1.2  Ibu Menyusui  

Menyusui merupakan bagian integral siklus reproduksi berupa proses 

fisiologis yang dapat dilakukan oleh hampir seluruh ibu sesudah melahirkan. Air 

Susu Ibu (ASI) merupakan pangan kompleks yang mengandung zat-zat gizi 

lengkap dan bahan-bahan bioaktif yang diperlukan untuk tumbuh kembang dan 

pemeliharaan kesehatan bayi. Sebelumnya ASI ekslusif (hanya memberikan ASI 

sebagai makanan bayi) dianjurkan hingga bayi berumur 4 bulan. Namun sejak 

tahun 2001, World Health Organization (WHO) menganjurkan pemberian ASI 

ekslusif hingga bayi berumur 6 bulan (Almatsier, 2011b).  

WHO (2001) dalam Almatsier (2011b) menyatakan bahwa pemberian ASI 

ekslusif hingga bayi berusia 6 bulan menguntungkan bayi dan ibu. ASI 

merupakan makanan yang mudah diperoleh, siap diminum, steril dan 

mengandung semua zat-zat gizi yang dibutuhkan bayi hingga berumur 6 bulan. 

Di samping itu ASI mengandung faktor-faktor anti infeksi yang melindungi bayi 

dari penyakit infeksi. Pemberian ASI juga menguntungkan ibu. Energi yang 

diperlukan untuk memproduksi ASI, mengakibatkan ibu cepat kembali ke berat 
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badan sebelum hamil. Pemberian ASI ternyata juga melindungi ibu dari kanker 

payudara dan kanker rahim. ASI lebih mudah dan tidak membutuhkan alat untuk 

memberikannya kepada bayi (Almatsier, 2011b). 

Menurut Almatsier (2011b), pada dasarnya ASI merupakan larutan 

protein, gula dan garam-garam dengan supensi ikatan-ikatan lemak. Komposisi 

gizi ASI berbeda antar ibu menyusui, antara satu periode laktasi ke periode lain, 

bahkan pada waktu berbeda di satu hari. Kecuali terhadap kandungan lemak dan 

vitamin, pada umumnya status gizi ibu tidak berpengaruh terhadap mutu ASI. 

Namun kekurangan gizi berat pada ibu berpengaruh terhadap mutu ASI secara 

keseluruhan. Mutu ASI juga tidak berpengaruh terhadap lama menyusui. Hanya 

jumlah ASI berkurang setelah satu tahun menyusui. 

Pengamatan pada ibu-ibu di berbagai negara menunjukkan bahwa 

kandungan protein ASI pada ibu-ibu yang mengkonsumsi protein dalam jumlah 

lebih rendah, baik dalam hal jumlah maupun mutu, tidak lebih rendah daripada 

ibu-ibu yang mengkonsumsi protein dalam jumlah cukup. Namun mutu 

proteinnya, yaitu dalam asam amino lisin dan metionin, tampaknya lebih rendah. 

Kekurangan protein ibu yang bersifat kronis pada akhirnya berpengaruh pada 

status protein bayi. Dan makanan ibu ternyata berpengaruh sekali terhadap 

komposisi lemak ASI. Dimana ibu menyusui yang diberi makanan yang kaya 

akan asam lemak tidak-jenuh-jamak seperti minyak jagung, minyak kedelai dan 

minyak biji kapas ternyata memproduksi ASI yang lebih tinggi asam lemaknya 

(Almatsier, 2011b). Kuantitas makanan untuk ibu yang sedang menyusui lebih 

besar dibanding dengan ibu hamil, akan tetapi kualitasnya tetap sama. Pada ibu 

menyusui diharapkan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berenergi tinggi, 

seperti disarankan untuk minum susu sapi, yang bermanfaat untuk mencegah 

kerusakan gigi serta tulang (Simanjuntak dan Sudaryati, 2005). 

Menurut Wiseman (2002), ibu menyusui membutuhkan energi dua kali 

lebih besar dibandingkan ibu hamil, yaitu 600-700 kkal per hari untuk ibu 

menyusui dan 300 kkal. Produksi ASI bervariasi antar ibu menyusui, namun rata-

rata produksi ASI per hari sekitar 800 ml, dimana hal itu menyediakan sekitar 600 

kkal untuk kebutuhan harian bayi. Selama masa menyusui kualitas nutrisi dari 

ASI akan sangat menentukan kesehatan dan perkembangan bayi. Oleh karena 

itu, pemenuhan gizi ibu pra, selama, dan pasca kehamilan diperlukan untuk 

mencegah gangguan jaringan mamae yang menentukan produksi ASI. Pada 
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umumnya, ASI telah menyuplai kebutuhan-kebutuhan nutrisi mayor bagi bayi 

kecuali zat besi, karena ASI rendah akan kandungan zat besi.  

Berhasil tidaknya pemberian ASI ini dapat dinilai dengan mengamati 

pertumbuhan bayi. Pertumbuhan dapat diamati melalui penimbangan bayi yang 

teratur, yang hasilnya dicatat melalui KMS (Kartu Menuju Sehat). Kenaikan berat 

badan sebanyak 800 gram per bulan selama 6 bulan pertama atau kenaikan 

berat badan menjadi 2 kali lipat pada akhir bulan kelima, merupakan tanda 

pertumbuhan yang memuaskan. Untuk itu para ibu yang sedang menyusui 

bayinya supaya produksi ASI tetap dapat dipertahankan, maka harus makan 

lebih banyak dari biasanya. Selain energi, tambahan protein dan kalsium juga 

dibutuhkan oleh ibu untuk menambah produksi ASI. (Simanjuntak dan Sudaryati, 

2005). Angka Kecukupan Gizi (AKG) ibu tidak menyusui dan ibu menyusui 

menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012 dapat dilihat dalam 

Tabel 2.2. 

Pemberian ASI yang berhasil ditandai dengan menurunnya berat badan 

ibu secara berangsur selama enam bulan setelah melahirkan. Selama hamil 

sebagian besar ibu dapat menyimpan sebanyak 2-4 kg lemak pada tubuh. Waktu 

menyusui, sebagian lemak ini dapat digunakan untuk memenuhi sebagian 

kebutuhan tambahan energi yang diperlukan untuk memproduksi ASI. 

Diperkirakan simpanan lemak ini dapat menyediakan sebanyak 200-300 kkal/hari 

selama tiga bulan pertama menyusui. Jumlah ini hanya merupakan sebagian dari 

energi yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI. Sisa kebutuhan energi ini harus 

didatangkan dari makanan sehari-hari. Seorang ibu menyusui tidak dianjurkan 

untuk mengurangi makannya guna memenuhi keinginan untuk secepatnya 

menurunkan berat badan sehingga mencapai berat badan sebelum hamil. Hal ini 

dapat menghambat produksi ASI (Almatsier, 2011b). 

Pada umumnya kekurangan asupan zat gizi berpengaruh terhadap 

volume ASI yang diproduksi, tetapi tidak berpengaruh terhadap mutunya. 

Seorang ibu dapat memproduksi ASI dengan komposisi protein, karbohidrat, 

lemak dan sebagian besar mineral yang cukup, walaupun asupan makanannya 

kurang dalam zat-zat gizi tersebut. Mutu ASI dalam hal ini dapat dipertahankan 

dengan mengambil zat-zat gizi tersebut dari persediaan ibu. Untuk itu agar tidak 

merugikan, sebaiknya zat-zat gizi termasuk vitamin dan mineral yang dibutuhkan  

untuk produksi ASI diperoleh dari makanan ibu (Almatsier, 2011b). 
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Tabel 2.2.  Angka Kecukupan Gizi Ibu Tidak Menyusui dan Ibu Menyusui  

(usia 19-29 tahun) 

Zat Gizi 
Ibu Tidak 
Menyusui 

Ibu Menyusui 

6 bln pertama 
(tambahan) 

6 bln kedua 
(tambahan) 

Energi (kkal) 2250 330 400 

Protein (g) 56 20 20 

Lemak (g) 75 11 13 

Omega-6 (g) 12 2 2 

Omega-3 (g) 1.1 0.2 0.2 

Karbohidrat (g) 309 45 55 

Serat (g) 32 5 6 

Air (mL) 2300 800 650 

Vitamin A (mcg) 500 350 350 

Vitamin D (mcg) 15 0 0 

Vitamin E (mg) 15 4 4 

Vitamin K (mcg) 55 0 0 

Vitamin B1 (mg) 1.1 0.3 0.3 

Vitamin B2 (mg) 1.4 0.4 0.4 

Vitamin B3 (mg) 12 3 3 

Vitamin B5 (mg) 5 2 2 

Vitamin B6 (mg) 1.3 0.5 0.5 

Vitamin B9 (mcg) 400 100 100 

Vitamin B12 (mcg) 2.4 0.4 0.4 

Biotin (mcg) 30 5 5 

Kolin (mg) 425 75 75 

Vitamin C (mg) 75 25 25 

Besi (mg) 26 6 8 

Fluor (mg) 2.5 0 0 

Fosfor (mg) 700 0 0 

Iodium (mcg) 150 100 100 

Kalium (mg) 4700 400 400 

Kalsium (mg) 1100 200 200 

Kromium (mcg) 25 20 20 

Magnesium (mg) 310 0 0 

Mangan (mg) 1.8 0.8 0.8 

Natrium (mg) 1500 0 0 

Selenium (mcg) 30 10 10 

Seng (mg) 10 5 5 

Tembaga (mcg) 900 400 400 
Sumber : Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2012 
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2.2 Pasta Padat Gizi Tersubtitusi Ampok Jagung Yang Difortikasi Dengan 

Daun Kelor dan Ikan Teri 

 
Pasta padat gizi tersubtitusi ampok jagung yang difortifikasi dengan daun 

kelor dan ikan teri adalah produk hasil penelitian dari Ardian (2011) yang 

diformulasi khusus untuk memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi ibu hamil 

dan menyusui. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian tersebut 

merupakan bahan-bahan komoditas lokal yang berperan sebagai sumber 

karbohidrat, protein, dan beberapa mineral penting seperti kalsium dan zat besi. 

Sebagai sumber karbohidrat digunakan ampok jagung untuk mensubstitusi 

tepung terigu dalam produk pasta. Berdasarkan komposisi kimianya, ampok 

jagung memiliki kualitas nutrisi karbohidrat yang lebih baik dibandingkan dengan 

grit jagung.  

 
Tabel 2.3. Komposisi Nutrisi Bahan Baku Pasta Padat Gizi  

Bahan baku 
Energi 

(kkal/100g) 

Kadar 

pati (%) 

Daya 

cerna pati 

(%) 

Kadar 

protein 

(%) 

Kadar Ca 

(mg/100g) 

Kadar Fe 

(mg/100g) 

Jagung 392,58 66,67 34,30 TA TA TA 

Ampok 402,63 56,45 46,65 TA TA TA 

Tepung daun kelor TA TA TA 29,82 1.230,52 57,06 

Tepung teri TA TA TA 71,99 1.180,11 TA 

 TA : Tidak dianalisa 

 Sumber  :  Ardian (2011) 

 
Sebagai sumber protein dan mineral digunakan bahan baku tepung daun 

kelor dan tepung ikan teri putih. Berdasarkan Tabel 2.3 tepung daun kelor 

mengandung komponen protein nabati yang tinggi, yaitu sebesar 29,82%. Selain 

itu, tepung daun kelor juga memiliki kandungan mineral Kalsium (Ca) dan zat 

besi (Fe) yang cukup tinggi, yaitu berturut-turut sebesar 1.230,52 mg/100g dan 

57,06 mg/100g. Sementara untuk sampel tepung teri yang digunakan dalam 

penelitian tersebut memiliki kandungan protein sebesar 71,99%. Nilai kadar 

protein tersebut menunjukkan kualitas sampel tepung teri yang cukup bagus jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Kratzer, et al. (1994) dan Bimbo (1990) 

yang melaporkan bahwa kandungan protein dalam tepung teri berkisar 63-66%. 

Selain itu, ikan teri juga sebagai sumber mineral Ca yang tinggi karena ikan teri 

dikonsumsi secara utuh, sehingga komponen Ca yang merupakan komponen 

utama pembentuk tulang pada ikan dapat terkonsumsi secara total. Sampel 

tepung teri yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kadar Ca sebesar 
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1.180,11 mg/100g. Menurut Windsor (2001), teri putih mengandung banyak 

kalsium yaitu sebesar 500 mg/100g pada basah dan 1.200 mg/100g pada 

tepungnya. 

Ardian (2011) menyatakan bahwa dengan adanya fortifikasi dari daun 

kelor dan ikan teri pada bahan baku pasta kering sebanyak 10%, dengan rasio 

2:1 tersebut, meningkatkan kadar kalsium secara signifikan sebesar 160.06 

mg/100mg, zat besi sebesar 6,47 mg/100 mg, kadar pati sebesar 2,13%, serat 

kasar sebesar 2.015% dan kadar abu sebesar 1,98%. Namun kadar lemak turun 

sebesar 2,92% dan kadar air juga turun sebesar 0,75%. Berdasarkan hasil 

analisa secara kimia dan organoleptik sehingga didapatkanlah produk pasta 

instan perlakuan terbaik dengan komposisi kimia yang terdapat pada Tabel 2.4 

berikut ini : 

 
Tabel 2.4. Komposisi Kimia Mie Pasta Padat Gizi Tersubtitusi Ampok 

Jagung yang Dibandingkan dengan SNI Produk Untuk Ibu 

Hamil dan Menyusui 

 

Parameter 
Pasta Perlakuan 

Terbaik  

SNI Produk Untuk Ibu 

Hamil dan Menyusui 

(SNI 01-7148-2005)  

Energi (kkal) 421,371 Min. 370 

Protein (%) 14,74 18-25 

Kalsium (mg/100mg) 219.36 200-800 

Zat Besi (mg/100mg) 11,03 Min. 10 

Karbohidrat (%) 63,52 Maks. 65 

Lemak (%) 10,01 3,5 

Serat Kasar (%) 3,35 - 

Kadar Abu  (%) 3,99 Maks. 6 

Kadar Air (%) 7,735 - 

 Tanda (-) menunjukkan bahwa data tidak tersedia 

 Sumber  Ardian (2011) 

 
Dari data pada Tabel 2.4 di atas diketahui bahwa pasta hasil perlakuan 

terbaik tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai produk untuk ibu hamil 

dan menyusui dari segi energi, kadar kalsium, kadar zat besi, kadar pati dan 

kadar abu. Namun produk pasta ini juga memiliki kekurangan dibandingkan 

dengan SNI produk untuk ibu hamil dan menyusui yaitu pada kadar protein yang 

kurang sebesar 3,26% dan kadar lemak yang terlalu tinggi 6,51% dari ketentuan. 

Kekurangan akan protein yang cukup kecil ini bisa ditolerir mengingat produk 

pasta ini hanya sebagai makanan selingan bukan merupakan makanan utama 

(pokok), sedangkan kadar lemak bisa diatasi dengan merubah formulasinya ini 
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dengan menghilangkan penambahan minyak goreng sebesar 7% pada resepnya 

(Ardian, 2011). 

Sementara untuk nilai perhitungan AKG ibu hamil dan menyusui dalam 

75 gram (per kemasan mie instan komersial) dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut: 

 
Tabel 2.5.  Tabel Perhitungan AKG Produk Pasta Per 75 gram 

 

Syarat Mutu 

AKG Hamil *) AKG Menyusui*) 

Produk 

Pasta 

Trimester 

I 

Trimester 

II 

Trimester 

III 

6 Bulan 

Pertama 

6 Bulan 

Kedua 

Energi (KKal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Air (g) 

Abu (g) 

Kalsium (mg) 

Besi (mg) 

Serat (g) 

Pati (g) 

421,37 

11,1 

7,5 

47,64 

5,8 

2,99 

164,5 

8,27 

2,5 

21,8 

17,34% 

14,60% 

9,26% 

14,26% 

0,22% 

- 

12,65% 

31,81% 

7,14% 

- 

16,24% 

14,60% 

8,82% 

13,65% 

0,22% 

- 

12,65% 

23,63% 

6,94% 

- 

16,24% 

14,60% 

8,82% 

13,65% 

0,22% 

- 

12,65% 

21,20% 

6,94% 

- 

16,33% 

14,60% 

8,72% 

13,46% 

0,19% 

- 

12,64% 

25,84% 

6,76% 

- 

15,90% 

14,60% 

8,52% 

13,09 

0,20% 

- 

12,64% 

24,32% 

6,58% 

- 

 Tanda *) AKG setelah penambahan 
 Tanda (-) menunjukkan bahwa data tidak tersedia 

 

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa produk pasta tersebut 

hanya memberikan kontribusi energi sebesar 16,24 – 17,34% dari total AKG 

untuk ibu hamil dan hanya sebesar 15,6 – 16,33% dari total AKG untuk ibu 

menyusui. Sementara dari kadar proteinnya memberikan kontribusi sebesar 

14,60% dari total AKG ibu hamil dan menyusui. Kedua hal tersebut masih bisa 

ditolerir mengingat pasta ini merupakan makanan selingan dan bukan sebagai 

makanan pokok (utama) (Ardian, 2011).  

 

 

 

Gambar 2.1. Pasta Padat Gizi Formulasi Ampok Jagung 
(Sumber : Ardian (2011) 
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2.3 Bahan Baku Pembuatan Pasta Padat Gizi Tersubtitusi Ampok Jagung 

Yang Difortikasi Dengan Daun Kelor dan Ikan Teri 

 
2.3.1  Ampok Jagung 

Ampok merupakan makanan tradisional yang terbuat dari jagung giling 

dengan proses pembuatan menyerupai tiwul yaitu meliputi proses perendaman, 

pengulenan, serta pengukusan. Sebagai makanan pokok biasanya ampok 

disajikan sebagai campuran nasi putih. Namun ada kalanya ampok disajikan 

tanpa dicampur nasi tetapi ditambahkan parutan kelapa dan garam. Ampok 

dengan penyajian seperti ini biasanya digunakan sebagai makanan selingan. 

Bahan baku pembuatan ampok adalah jagung pipil yang telah digiling menjadi 

berasan kecil. Proses utama dalam pembuatan ampok adalah perendaman, 

pencucian, penggilingan menjadi tepung, pengulenan, serta pengukusan 

(Wijoyo, 2001). 

Ampok jagung mengandung protein 11,9% (Suarni dan Firmansyah, 

2005) lebih tinggi dibandingkan dengan protein grit jagung yaitu sebesar 7,5% 

(Coldwell and Fast, 1990). Secara rinci kandungan nutrisi ampok jagung 

disajikan pada Tabel 2.6 berikut ini : 

 
Tabel 2.6 Komposisi Kimia Ampok Jagung 

Komponen Kadar (%) 

Air 
Pati 
Protein 
Lemak 
Serat 
Abu 

12,71a 

64,84
 a
 

11,28 a 
5,44

 a
 

3,69
 a

 
1,93 a 

- 
- 

11,9b 

4,2
 b

 
6,7

 b
 

3,05
 b 

       a  
Natalia (2009) 

        b Suarni dan Firmnasyah (2005) 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlakuan perendaman 

selama 36 jam dan 48 jam dengan pemberian konsentrasi Na-metabisulfit 

berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik dari ampok instan yang 

dihasilkan. Ampok instan dengan perlakuan konsentrasi Na-metabisulfit 750 ppm 

dengan lama perendaman 48 jam memberikan karakteristik mutu sebagai 

berikut: kadar air 8,51%, Aw 0,42, kadar pati 82,98%, daya rehidrasi 206,09%, 

cooking time 5 menit, serta residu sulfit 58,13 ppm (Wijoyo, 2001). Penyimpanan 

tepung ampok jagung selama 3 bulan dapat menyebabkan perubahan terhadap 

sifat kimia dan mikrobiologi ampok, namun perubahan ini tidak memberikan 
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pengaruh nyata terhadap tekstur dan volume pengembangan brownies kukus 

dari tepung ampok jagung (Natalia, 2009). 

Menurut Saparianti dkk (2005) fermentasi yang terjadi dalam fermentasi 

ampok adalah fermentasi dengan kultur campuran antara bakteri asam laktat, 

khamir dan juga terdapat cemaran mikroba Coliform. Keberadaan mikroba 

tersebut juga merupakan suatu suksesi. Pada fermentasi hari ke-0 dan ke-1, 

mikroba yang dominan adalah bakteri asam laktat. Jumlah mikroba seimbang 

antara bakteri asam laktat dan khamir tercapai pada perendaman hari ke-2. Dan 

pada fermentasi hari ke-3 nampak khamir lebih mendominasi.  

Sefa-Dedeh (2000) menyatakan bahwa mikroba yang berperan dalam 

fermentasi (niktamalisasi) jagung adalah Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

fermentum, Lactobacillus cellobiosus juga Pediococci spp.  Dalam fermentasi 

sereal Onilude et al., (2005) menyatakan bahwa bakteri asam laktat yang 

berperan teridentifikasi sebagai Lactobacillus fermentum OYB, Lactobacillus 

fermentum RS2, Lactobacillus  plantarum MW, Lactobacillus  plantarum YO, 

Lactobacillus brevis WS3 dan Lactococcus spp. RS3. 

Adanya fermentasi pada ampok dapat meningkatkan daya cerna pati 

jagung dari 70% menjadi 92% (Hoffman and Shaver, 2009). Menurut Marto, et al. 

(1990) fermentasi alami ampok dengan perendaman jagung selama 3 hari dapat 

menurunkan kadar asam fitatnya hingga 55,2-58,5%. Selain itu, fermentasi 

secara tradisional dengan perendaman jagung dapat meninngkatkan 

bioavailabilitas dan retensi dari komponen beta-karoten dari jagung kuning.  

Dalam penentuan analisa daya cerna ampok jagung digunakan metode in 

vitro yang menggunakan enzim-enzim yang dikondisikan menyerupai kondisi 

pencernaan manusia. Daya cerna pati adalah tingkat kemudahan suatu jenis pati 

untuk dapatdihidrolisis oleh enzim pemecah pati menjadi unit-unit yang lebih 

sederhana. Daya cerna pati dihitung sebagai persentase relatif terhadap pati 

murni (soluble starch). Daya cerna pati merupakan kemampuan pati yang dapat 

dicerna dan diserap di dalam tubuh. Dalam penelitian ini daya cerna pati 

dianalisis menggunakan spektrofotometer. Daya cerna pati (in vitro) ditentukan 

dengan menghitung jumlah maltosa yang terbentuk akibat hidrolisa pati oleh 

enzim alfa-amilase (Prangdimurti.dkk, 2009). 
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2.3.2  Daun Kelor (Moringa oleifera) 

Kelor merupakan tanaman yang termasuk family Moringaceae yang 

mudah tumbuh secara cepat di daerah tropis maupun sub tropis. Tanaman kelor 

dapat bertahan tumbuh pada musim kemarau. Pada bagian daunnya kaya akan 

kandungan karotenoid, asam askorbat dan zat besi (Richter, et al. 2002). Kelor 

merupakan salah satu tanaman di dunia yang sangat bermanfaat karena semua 

bagian tanaman seperti daun, bunga, dan akar dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai tujuan, diantaranya adalah sebagai bahan makanan, obat-obatan, 

penjernih air, dan makanan ternak. Daunnya banyak dikonsumsi sebagai 

sayuran hijau dan akarnya bisa digunakan sebagai bahan rempah-rempah 

(Becker, 2003). 

 

 
Gambar 2.2.  Daun Kelor Segar 

Sumber : Ardian (2011) 
 

Daun kelor biasanya dimakan dalam kondisi segar dalam bentuk salad 

ataupun sayuran fermentasi (acar). Selain itu, daun kelor dan ranting-ranting 

yang muda banyak digunakan sebagai pakan ternak (Donovan, 2007). Beberapa 

fraksi protein dalam daun kelor juga dapat berperan sebagai antimikroba (Dahot, 

1998). Potensi yang terkandung di dalam daun kelor diantaranya mengandung 

vitamin C lebih tinggi dari pada buah jeruk, vitamin A empat kali lebih tinggi dari 

wortel, dan mengandung protein tiga kali lebih tinggi dari susu sapi (Donova, 

2007). 

 

Tabel 2.7 Perbandingan Komposisi Zat Gizi Daun Kelor (per 100 gram) 

Zat gizi Daun kelor Makanan lain 

Vitamin A 

Vitamin C 

Calcium 

Pottasium 

Protein 

678 mg 

220 mg 

440 mg 

259 mg 

6,7 g 

Wortel 1890 mg 

Jeruk 30 mg 

Susu Sapi 120 mg 

Pisang 88 mg 

Susu sapi 3,2 g 

Sumber : Gopalan, et al. (2004) 
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Daun kelor adalah suplemen yang mempunyai nilai gizi tinggi dan 

dianggap sebagai suplemen protein dan kalsium. Dari beberapa penelitian 

dilaporkan bahwa pada daun terdapat komposisi vitamin A, B, kalsium, zat besi 

dan protein yang tinggi (Oduro, et al., 2008). Selain kandungan protein yang 

tinggi, pada bijinya juga kaya akan karoten dan asam askorbat sehingga dapat 

digunakan untuk sayuran (Richter, et al. 2002). Komposisi zat gizi yang 

terkandung dalam daun kelor (Moringa oleifera) disajikan pada Tabel 2.8, 

sebagai berikut : 

 
Tabel 2.8 Komposisi Kimia Kelor (Moringa oleifera) per 100g 

 

Komposisi kimia Buah Daun 
Tepung Daun 

Kelor 

Kadar air (%) 

Kalori (MJ/kg BK) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Serat (g) 

Mineral 

Ca (mg) 

Mg (mg) 

Fe (mg) 

Vit A-β Carotene (mg) 

Vit B-choline (mg) 

Vit B1-Thiamin (mg) 

Vit B2-riboflavin (mg) 

Vit B3-nicotinic acid (mg) 

Vit C-Ascorbic acid (mg) 

Arginin (g/16 g N) 

Histidin (g/16 g N) 

Lisin (g/16 g N) 

Tryptophan (g/16 g N) 

Fenilalanin (g/16 g N) 

Metionin (g/16 g N) 

Treonin (g/16 g N) 

Leusin (g/16 g N) 

Isoleusin (g/16 g N) 

Valin (g/16 g N) 

86,9 

26 

2,5 

0,1 

3,7 

4,8 

2 

30 

24 

5,3 

0,11 

423 

0,005 

0,07 

0,2 

120 

3,6 

1,1 

1,5 

0,8 

4,3 

1,4 

3,9 

6,5 

4,4 

5,4 

75 

92 

6,7 

1,7 

13,4 

0,9 

2,3 

440 

24 

7 

6,8 

423 

0,21 

0,05 

0,8 

220 

6 

2,1 

4,3 

1,9 

6,4 

2,2 

4,9 

9,3 

6,3 

7,1 

7,5 

75 

27,1 

2,3 

38,2 

19,2 

- 

2.003 

368,0 

28,2 

16,3 

- 

2,64 

20,5 

8,2 

17,3 

1,33 

0,61 

1,32 

0,43 

1,39 

0,35 

1,19 

1,95 

0,83 

1,06 

Sumber: Fuglie (2001) 

 
Menurut Medrano and Perez (2004) daun kelor juga terbukti mampu 

meningkatkan produksi ASI mencapai 64 ml setelah 24 jam konsumsi. Daun 

kelor termasuk dalam kelompok galactogogue, yaitu tanaman herbal yang dapat 

menstimulasi produksi ASI. Menurut Estrella, et al. (2000), konsumsi daun kelor 
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selama 5 hari mampu meningkatkan produksi ASI hingga 150-176%. Studi 

tentang mekanisme peningkatan ASI melalui diet daun kelor telah dilakukan oleh 

Almirante and Lim (1996) dimana diet daun kelor berpengaruh terhadap 

peningkatan kadar prolaktin serum bagi ibu. Prolactin merupakan hormon yang 

berperan merangsang proses inisiasi produksi ASI.  

 
2.3.3  Ikan Teri (Stolephorus spp.) 

Salah satu potensi perikanan laut di Indonesia, terutama Madura adalah 

ikan teri. Ikan teri menempati posisi penting diantara 55 spesies ikan yang 

memiliki nilai ekonomis setelah ikan layang, kembung, lemuru, tembang dan 

tongkol. Data Dirjen Perikanan menunjukkan adanya kenaikan produksi ikan teri 

sebesar 11.73% selama tahun 1990-1993 (Anonimous, 2005).  

Ikan teri (Stolephorus spp.) merupakan jenis ikan kecil yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi, seperti jenis ikan laut lainnya, ikan teri juga memiliki kandungan 

protein tinggi. Ikan teri sebagai bahan pangan mempunyai nilai gizi yang tinggi 

dengan kandungan mineral, vitamin, lemak tak jenuh dan protein yang tersusun 

dalam asam-asam amino esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tubuh 

dan kecerdasan manusia (Anonimous, 2005). 

Ikan teri mengandung protein antara 18%-30%. Ikan merupakan salah 

satu sumber makanan yang dibutuhkan manusia. Ikan banyak mengandung 

unsur organik dan non organik yang sangat berguna bagi manusia. Komposisi 

unsur-unsur tersebut bervariasi menurut (a) jenis ikan; (b) umur, (c) jenis 

kelamin, (d) musim, (e) lingkungan hidup, terutama jumlah dan keadaan 

makanannya dan faktor-faktor lain (Murniyawati dan Sunawarwan, 1998 dalam 

Direktorat UMKM, BI, 2005). Komposisi nutrisi ikan teri dapat dilihat pada Tabel 

2.9. 

 

Gambar 2.3. Ikan Teri Segar 
Sumber : Ardian (2011) 
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Tabel 2.9 Komposisi Kimia Ikan Teri 
 

Komponen Kadar 

BDD (Bobot Dapat Dimakan) (%) 

Kalori (Kkal) 

Air (%) 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Vitamin (A, B, D) dan Mineral (Ca, Na, K, I, Mn) (%) 

100 
a 

77 a 

56-80 
b
 

16-20 b 

2-22 
b
 

2,4-4,5 b 
      a

 Irianto dan Soesilo (2007) 
      b Direktorat UMKM, BI (2005) 
 

Ikan memiliki kandungan gizi yang baik, terutama protein dan lemak yang 

memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan fortifikasi pada berbagai 

produk makanan. Protein ikan dapat difortifikasikan dalam bentuk daging lumat 

atau tepung ikan mutu pangan, dan protein hidrolisat. Sedangkan lemak dapat 

ditambahkan dalam bentuk minyak ikan, konsentrat asam lemak omega-3 dan 

tepung minyak ikan (Irianto dan Soesilo, 2007). Menurut Turan, et al. (2007) 

tepung ikan teri mengandung omega-3 (EPA dan DHA) 26,84-27,96% dari total 

lemaknya. 

Daging ikan lumat atau tepung ikan dapat ditambahkan rata-rata 20% 

sampai 30%. Tepung ikan dapat ditambahkan sebesar 20% pada pembuatan 

mie kering dan 25% pada mie basah, kadar protein meningkat masing-masing 

dari 5,93% menjadi 11,93% dan dari 5,1% menjadi 7,4%. Pembuatan fish ballen 

dan pastry dengan tingkat fortifikasi tepung ikan sebesar 30% dapat 

meningkatkan protein masing-masing dari 8,3% menjadi 11,6% dan dari 8,1% 

menjadi 13,54%. Pada pembuatan fish stick, tepung ikan yang ditambahkan 

sekitar 30% dan produk yang dihasilkan mempunyai kandungan protein 13,10% 

(Fawzya dan Irianto, 1997).  

Tepung ikan mutu pangan dapat ditambahkan pada produk ekstrusi, roti, 

biskuit dan kue kering. Pada pembuatan produk ekstrusi tepung ikan dicampur 

dengan jagung, beras dan kacang hijau (Fawzya et al., 1997; Murdinah dkk., 

1998). Tepung ikan, tepung kerang dan tepung udang dapat ditambahkan pada 

pembuatan permen jeli sebanyak 7,6% (Irianto et al., 2003).  

 

2.4 Efek Laktagogum Senyawa Fitosterol 

 
Fitosterol adalah steroida (sterol) yang terdapat di dalam tanaman. Kedua 

senyawa ini mempunyai struktur yang mirip dengan kolesterol, tetapi fitosterol 

mengandung gugus etil (-CH2-CH3) pada rantai cabang. Pada tanaman terdapat 
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lebih dari 40 senyawa sterol yang didominasi oleh beberapa senyawa dari 

kelompok fitosterol (Silalahi, 2006). Sterol tanaman secara alami merupakan 

substansi yang ada dalam pangan, secara prinsip merupakan komponen minor dari 

minyak tanaman. Steroid pada tanaman tingkat tinggi yang dikenal dengan fitosterol, 

antara lain terdiri atas sitosterol, stigmasterol, dan kampesterol. Sedangkan pada 

tanaman tingkat rendah, dikenal ergosterol (terdapat pada ragi dan jamur). 

Fukosterol adalah senyawa steroid yang terdapat pada tanaman tingkat rendah (alga 

cokelat), tetapi berhasil juga dideteksi dalam buah kelapa (Mutiara, 2011). 

Sterol merupakan senyawa golongan steroid. Steroid adalah senyawa 

turunan (derivate) lipid yang tidak terhidrolisis. Secara teoritis, senyawa-senyawa 

yang mempunyai efek laktagogum diantaranya adalah sterol (Nurmalasari, 2008). 

Senyawa laktagogum adalah suatu senyawa yang dapat meningkatkan 

produksi ASI. Suatu senyawa yang mempunyai daya laktagogum dicerminkan 

dengan terjadinya peningkatan produksi air susu atau meningkatnya volume air susu 

yang disekresikan. Mekanisme daya laktagogum suatu senyawa dapat terjadi antara 

lain dengan cara merangsang secara langsung aktivitas protoplasma sel-sel 

sekretoris kelenjar susu, merangsang ujung saraf sekretoris di dalam kelenjar susu 

sehingga sekresi air susu meningkat, atau merangsang hormon prolaktin yang 

bekerja pada sel-sel epitelium alveolar (Ayu, 2004).  

 

2.5 Peran Fitosterol dalam Produksi ASI 

 
Menurut Nurmalasari (2008), bahan makanan lokal yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan dalam kuliner ibu menyusui, mengandung senyawa 

fitosterol yang berfungsi membantu menjaga fungsi metabolisme dalam tubuh, 

serta meningkatkan dan memperlancar produksi ASI (efek laktagogum). 

Senyawa-senyawa yang mempunyai efek laktagogum diantaranya adalah sterol. 

Sterol merupakan senyawa golongan steroid. Efek hormonal dari kandungan 

kimia sterol yang bersifat estrogenik akan membantu mempersiapkan kelenjar 

dan saluran ASI dalam bentuk proliferasi, deposit lemak, air, dan elektrolit, 

sehingga jaringan ikat makin banyak dan mioepitel di sekitar kelenjar mamae 

semakin membesar. 

Senyawa sterol bersifat estrogenik, sehingga diduga berdasarkan efek 

hormonalnya dapat meningkatkan produksi ASI. Senyawa ini berhubungan 

secara nyata dengan kelancaran dan pembentukan ASI. Di bawah pengaruh 

hormon yang terdapat selama kehamilan yaitu estrogen, steroid adrenal dan 
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hormon pertumbuhan, payudara membentuk struktur dan fungsi kelenjar internal 

yang penting untuk menghasilkan susu. Susu disintesis oleh sel epitel, lalu 

disekresikan ke dalam lumen tubulus, kemudian melalui duktus pengumpul susu 

ke permukaan puting payudara. Hormon prolaktin bersama hormon steroid 

adrenal, thyroxine, membentuk kompleks hormon laktogenik yang diperlukan 

untuk laktasi agar berjalan baik (Arindhini, 2007). 

Kemampuan sterol menyuburkan air susu berhubungan dengan 

peranannya dalam refleks prolaktin, yaitu refleks yang merangsang alveoli untuk 

memproduksi susu. Refleks ini dihasilkan dari reaksi antara prolaktin dengan 

hormon steroid dan tirosin. Prolaktin yang bekerja sinergis dengan insulin, 

hormon steroid dari cortex adrenal dan progesterone adalah hormon-hormon 

yang mungkin menstimulasi kesuburan ini (Lestari, 2006). Berbagai penelitian 

telah dilakukan untuk mencari alternatif lain sebagai pengganti hormon sintetik 

yang memenuhi kriteria, mudah diperoleh dan efektif. Salah satunya dengan 

memanfaatkan tanaman yang mengandung steroid (fitosteroid). Beberapa 

tanaman yang mengandung fitosterol antara lain daun katu, daun kelor, buncis, 

dan kacang-kacangan. Penggunaan fitosterol relatif aman dengan efek samping 

yang lebih sedikit (Arindhini, 2007). 

 

2.6 Peranan Air Susu Ibu Bagi Bayi 

 
Air Susu Ibu (ASI) adalah emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan 

garam-garam anorganik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar mammae dari 

ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya. ASI memiliki kandungan zat 

gizi yang lengkap dan sempurna untuk keperluan bayi serta mengandung zat anti 

infeksi. Oleh karenanya ASI merupakan satu-satunya makanan terbaik dan 

paling cocok untuk bayi (Perinasia, 2004). 

ASI komposisinya sesuai untuk pertumbuhan bayi dan bisa berubah 

sesuai dengan kebutuhan pada setiap saat. Pemberian ASI juga mempunyai 

pengaruh emosional yang luar biasa yang mempengaruhi hubungan batin ibu 

dan anak dan perkembangan jiwa si anak. Pula terdapat hubungan yang 

bermakna antara menyusui dan penjarangan kelahiran, belum lagi keuntungan 

ekonomis (Lubis, 2003). 

Saat bayi tumbuh dan berkembang di dalam kandungan, tubuh ibu 

memberikan antibodi melalui plasenta yang bermanfaat sebagai kekebalan pasif 

yang mampu melindungi janin dari serangan penyakit selama masa kehamilan. 
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Setelah lahir, bayi tidak mendapatkan suplai antibodi dan sistem kekebalan 

tubuh pada bayi yang baru lahir belum bekerja secara sempurna. Bayi sangat 

rentan terkena resiko infeksi pada tahun pertama hidupnya sehingga peran ASI 

terutama selama 6 bulan pertama kehidupannya sangat diperlukan bayi (Roesli, 

2008). 

ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan 

serta perkembangan bayi dan anak, mencegah terjadinya keadaan gizi yang 

salah (marasmus, kelebihan makan dan obesitas). Selain itu ASI juga 

mengandung zat-zat yang dapat melindungi bayi terhadap penyakit infeksi 

seperti diare. Manfaat ASI pada kelainan gastrointestinal terutama disebabkan 

adanya faktor peningkatan pertumbuhan sel usus (intestinal cell growth 

promoting factor), faktor-faktor perlindungan berupa zat-zat imunologi atau anti 

infeksi sehingga vili dinding usus cepat mengalami penyembuhan (setelah rusak 

karena diare), diare cepat berhenti akibatnya pertumbuhan dan perkembangan 

anak kembali normal seperti semula (Lubis, 2003). 

Studi-studi di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa 

penyebab terbesar defisiensi gizi dan retardasi pertumbuhan pada anak berumur 

3-15 bulan adalah rendahnya pemberian ASI dan buruknya pemberian MPASI 

(Perinasia, 2004). Pemberian ASI berpengaruh baik terhadap status gizi bayi dan 

perkembangan otak, mencegah kegemukan, mencegah infeksi dan mengurangi 

risiko terhadap alergi, serta menurunkan morbiditas (Worthington-Roberts dan 

Rodwell Williams, 2000; Shills et al, 2006 dalam Almatsier, 2011b).  

Apabila makanan yang dikonsumsi ibu memadai, semua vitamin yang 

diperlukan bayi selama empat sampai enam bulan pertama kehidupannya dapat 

diperoleh dari ASI. Hanya sedikit terdapat vitamin D dalam lemak susu, tetapi 

penyakit polio jarang terjadi pada anak yang diberi ASI, bila kulitnya sering 

terkena sinar matahari. Vitamin D yang terlarut dalam air telah ditemukan 

terdapat dalam susu, meskipun fungsi vitamin ini merupakan tambahan terhadap 

vitamin D yang terlarut lemak (Roesli, 2008). 

Komposisi ASI berhubungan dengan jumlah sekresi, tahap laktasi, serta 

perbedaan perorangan seperti umur, jumlah anak, tingkat kesehatan dan tingkat 

sosial. Lama anak dalam kandungan ternyata juga berpengaruh terhadap 

komposisi ASI. Beberapa laporan hasil penelitian menyatakan bahwa kandungan 

protein dan ikatan nitrogen non-protein ASI pada bayi lahir sebelum waktunya 

(prematur) lebih tinggi daripada ASI pada bayi yang lahir pada waktunya. 
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Pengamatan mutakhir menunjukkan bahwa bayi lahir sebelum waktunya dapat 

bertumbuh kembang dengan baik dengan pemberian ASI. (Almatsier, 2011b). 

Berikut kompoisi gizi ASI dapat dilihat pada Tabel 2.10. 

 
Tabel 2.10.  Komposisi Gizi ASI (per liter) 

 
Zat Gizi Jumlah Zat Gizi Jumlah 

Energi (kkal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Laktosa (g) 
Vitamin 

Vitamin A (RE) 
Vitamin D (µg) 
Vitamin E (mg) 
Vitamin K (µg) 
Tiamin (mg) 
Riboflavin (mg) 
Niasin (mg) 
Piridoksin (µg) 
Asam folat (µg) 
Kobalamin (µg) 
Asam askorbat (mg) 

680,00 
10,50 
39,00 
72,00 

 
670,00 

0,55 
2,30 
2,10 
0,21 
0,35 
1,50 

93,00 
85,00 
0,97 

40,00 

Mineral 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Natrium (mg) 
Kalium (mg) 
Klor (mg) 
Magnesium (mg) 
Besi (mg) 
Yodium (µg) 
Mangan (µg) 
Kuprum (mg) 
Seng (mg) 
Selenium (µg) 
Fluor (mg) 
Krom (µg) 

 
280,00 
140,00 
180,00 
525,00 
420,00 
35,00 
0,30 

110,00 
6,00 
0,25 
1,20 

20,00 
16,00 
50,00 

Sumber : Institute of Medicine (1991) dalam Almatsier (2011b) 

 

2.7 Albumin  
 

Albumin merupakan protein utama dalam plasma dan menyusun sekitar 

55-60% dari total protein plasma. Beratnya sekitar 66,4 kDa dan rantainya terdiri 

585 asam amino dan mengandung 17 buah ikatan disulfida. Albumin merupakan 

protein utama dalam plasma manusia (kurang lebih 3,4 – 4,7g/dL) dan menyusun 

sekitar 60% dari total plasma. Sekitar 40% dari albumin terdapat dalam plasma, 

dan 60 % lainnya ditemukan ekstravaskuler. Hati menghasilkan albumin 

dihasilkan 9-12 gram perhari. Karena massa molekulnya yang relatif rendah 

(66,4 kDa) dan konsentrasi yang tinggi albumin diperkirakan bertanggung jawab 

atas 75-80% dari tekanan osmotik pada plasma manusia (Mayes, 2000). 

Fungsi albumin pada manusia adalah memelihara tekanan osmotik 

plasma darah serta transpor dari beberapa macam substansi antara lain metal, 

bilirubin, enzim, hormon, obat-obatan. Albumin disintesa dalam sel hati dan 

merupakan protein utama yang dibuat oleh sel hati, sampai sekarang hati masih 

diduga merupakan satu-satunya organ pembuat albumin sehingga kerusakan 

dari sel-sel hati akan mempengaruhi produksi albumin tersebut. Dalam fungsinya 
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sebagai pemelihara tekanan osmotik albumin menahan air plasma, terutama 

pada kapiler arteri dengan mempertahankan tekanan filtrasi 7 mmHg (Torr) 

setelah dikurangi tekanan hidrostatik. Sebaliknya pada kapiler vena dihasilkan 

tekanan 8 mmHg karena tekanan hidrostatiknya lebih rendah dari arteri. Bila 

karena suatu hal albumin menurun maka tekanan osmotik akan menurun, dan 

menyebabkan aliran akan lebih berat ke arah 'extravascular' dan albuminnya 

sendiri akan lebih banyak berdifusi ke luar sirkulasi, sehingga menambah berat 

keadaan. Pada orang-orang standar barat (±70kg) sintesa albumin oleh hati ±12-

14 gram/hari, waktu paruh dari molekul albumin ± 20 hari, sesudah itu akan 

mengalami katabolisme (pemecahan) (Hidayat, 1991). 

Albumin merupakan protein simpanan dalam tubuh yang merupakan 

indikator kecukupan asupan protein. Dalam tubuh, albumin merupakan protein 

pengangkut utama zat gizi mikro. Pada anak kurang gizi, kadar albumin dalam 

darah akan rendah karena defisiensi zat gizi mikro seperti Fe dan Zn. Defisiensi 

Fe dan Zn akan mengakibatkan sirkulasi darah ke jaringan berkurang. Pada 

kondisi anemia (kadar Hb <11 mg/dL), akan diikuti rendahnya kadar albumin 

dalam darah. Disamping itu nafsu makan dan ketahanan tubuh akan turun, 

sehingga mudah terserang penyakit infeksi. Kondisi ini akan menyebabkan 

terganggunya metabolisme protein, lemak dan karbohidrat sehingga 

pertumbuhan terhambat. Di samping itu dapat menyebabkan gangguan pada 

indra rasa dan menurunnya sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi (Kurnia 

et.al, 2010). 

 
2.8 Hemoglobin  

 
Hemoglobin (Hb) merupakan suatu protein dengan berat molekul 64.450 

serta pigmen merah pembawa oksigen dalam sel darah merah. Hemoglobin 

merupakan protein pembawa oksigen berbentuk globular. Setiap molekul 

hemoglobin mengandung 5% heme yang mengandung zat besi dan 95% 

globulin, sebuah polipeptida. Pigmen ini merupakan kromogen yang mempunyai 

empat kelompok metal pirol (Ganong,1983). Karena kandungan besinya, 

hemoglobin tampak kemerahan apabila berikatan dengan Oksigen (O2) dan 

kebiruan apabila mengalami deoksigenasi. Dengan demikian, darah arteri yang 

teroksigenasi sempurna tampak merah dan darah vena yang telah kehilangan 

sebagian O2 di jaringan memperlihatkan rona kebiruan (Sherwood, 2001). 
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Tugas utama dari hemoglobin adalah sebagai pengangkut O2 dari paru-

paru atau insang ke seluruh jaringan badan (Campbell, 2004). Sherwood (2001) 

menambahkan, selain berperan penting dalam pengangkutan O2, hemoglobin 

juga ikut serta dalam pengangkutan Karbon Dioksida (CO2) dan menentukan 

kapasitas penyangga dari darah. 

Darah orang normal mengandung hemoglobin hampir 15 gram dalam 

tiap-tiap 100 ml darah dan tiap gram hemoglobin dapat berikatan dengan 

oksigen, maksimal kira-kira 1,34 ml (Fikri dan Ganda (2005) dalam Munawarah, 

(2009)). Guyton dan Hall (1997) menambahkan, sel-sel darah merah mampu 

mengkonsentrasikan hemoglobin dalam cairan sel sampai sekitar 34g/dl sel. 

Pada orang normal, persentase hemoglobin hampir selalu mendekati maksimum 

dalam setiap sel. Namun, bila pembentukan hemoglobin dalam sel berkurang, 

maka persentase hemoglobin dalam sel dapat turun sampai di bawah nilai ini 

dan volume sel darah merah juga menurun. Hal ini disebabkan hemoglobin untuk 

mengisi sel berkurang. 

Guyton dan Hall (1997) menambahkan pula, bahwa bila hematokrit atau 

persentase sel dalam darah, normalnya yaitu sekitar 40-45% dan jumlah 

hemoglobin dalam masing-masing sel nilainya normal, maka total darah seorang 

pria rata-rata mengandung hemoglobin 16 g/dL, sedangkan wanita rata-rata 

14g/dl. Setiap gram hemoglobin murni mampu berikatan dengan oksigen kira-

kira 1,39 ml. Oleh karena itu, pada orang pria normal, setiap dL (desi liter) darah 

lebih dari 21 ml oksigen dapat dibawa dalam bentuk gabungan dengan 

hemoglobin, sedangkan pada wanita normal, oksigen yang dapat diangkut 

sebesar 19 mL. 

Dalam pembentukan hemoglobin diperlukan adanya ion besi (Fe). Pada 

wanita subur, lebih banyak Fe terbuang dari badan dengan adanya menstruasi, 

sehingga kebutuhan akan Fe pada wanita dewasa lebih tinggi daripada laki-laki. 

Wanita hamil dan sedang menyusui juga memerlukan lebih banyak Fe 

dibandingkan dengan wanita biasa. Hal ini disebabkan bayi yang sedang 

dikandungnya juga memerlukan zat besi, sedangkan ASI mengandung Fe dalam 

bentuk lactotransferin (Sediaoetama, 2006). 

Zat besi (Fe) merupakan komponen yang sangat penting dari 

hemoglobin. Hemoglobin merupakan alat transportasi bagi oksigen. Oksigen 

yang diisap oleh paru-paru akan bersenyawa dengan hemoglobin menjadi HbO2 

yang kemudian disalurkan oleh darah ke seluruh tubuh, dimana oksigen 
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dilepaskan ke jaringan-jaringan yang memerlukan. Zat besi berfungsi juga dalam 

proses oksidasi reduksi dalam sel yang berhubungan dengan pembentukan 

energi. Dalam hal ini, zat besi merupakan kofaktor dari beberapa enzim yang 

terlibat dalam metabolisme energi (Minarno dan Hariani, 2008). 

Kebutuhan akan besi meningkat selama masa pertumbuhan. Jika tidak 

terdapat cukup besi untuk memenuhi kebutuhan tubuh, maka jumlah hemoglobin 

dalam sel darah merah berkurang dan volume sel darah merah (eritrosit) juga 

menurun. Hal ini disebabkan hemoglobin untuk mengisi sel berkurang. Keadaan 

seperti ini, dikenal sebagai anemia (kurang darah) defisiensi besi (Suhardjo dkk, 

(2006), dalam Munawaroh (2009)).  

Anemia dapat juga berarti defisiensi sel darah merah yang disebabkan 

kehilangan sel darah merah yang terlalu banyak atau pembentukan sel darah 

merah yang terlalu lambat (Guyton dan Hall, 1997). Selain itu, anemia ditandai 

dengan ukuran sel darah merah lebih kecil dari normal (mikrositosit) (Minarno 

dan Hariani, 2008). Kelebihan zat besi jarang terjadi karena makanan, tetapi 

dapat disebabkan oleh suplemen besi. Gejalanya adalah rasa eneg, muntah, 

diare, denyut jantung meningkat, sakit kepala, mengigau dan pingsan (Almatsier, 

2004).  

Berdasarkan jenis ketersediaan zat besi di dalam bahan makanan, 

dikenal dua jenis yaitu besi heme dan non heme. Zat besi heme berasal dari 

hemoglobin dan mioglobin yang hanya terdapat dalam makanan hewani (hati, 

daging, ikan segar, ikan asin, kerang-kerangan, kepiting, susu dari hewani dan 

hasil olahannya). Zat besi heme tersebut mempunyai daya absorbsi yang sangat 

tinggi, walaupun mengandung zat besi yang sedikit tetapi banyak yang 

diabsorbsi oleh tubuh, yaitu sekitar 20-30 % (Patimah, 2007). Besi non heme 

merupakan sumber utama zat besi dalam makanan dan terdapat dalam semua 

jenis sayuran hijau, seperti kentang, kacang-kacangan dan sebagian dalam 

makanan hewani (Wahyuni, 2004). Zat besi non heme dalam tubuh hanya 

diserap 1-2 %, sedangkan besi heme dua kali lipatnya. Namun, Haryanta (2005) 

dalam Patimah (2007) menyatakan bahwa konsumsi makanan sumber non heme 

dengan suplementasi vitamin C dapat meningkatkan kadar hemoglobin secara 

signifikan. 
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2.9 Pengujian Secara In-vivo 

 
Prinsip dari metode in-vivo adalah melakukan pemberian pangan pada 

hewan atau manusia untuk melihat manfaat suatu bahan pangan terhadap tubuh 

(Wolfenshon, 1998). Hewan laboratotrium atau hewan percobaan adalah hewan 

yang sengaja dipelihara dan diternakkan untuk dipakai sebagai hewan model 

guna mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam 

skala penelitian atau pengamatan laboratorik. Tikus merupakan hewan 

laboratorium yang banyak digunakan dalam penelitian dan percobaan antara lain 

untuk mempelajari pengaruh obat-obatan, toksisitas, metabolisme, embriologi 

maupun dalam mempelajari tingkah laku (Malole dan Pramono, 1999). Tikus 

termasuk hewan mamalia, oleh sebab itu dampaknya terhadap suatu perlakuan 

mungkin tidak jauh berbeda dibandingkan dengan mamalia lainnya (Smith and 

Mangkoewidjojo, 2001). 

Penggunaan tikus atau rat (Rattus Norvegicus) telah diketahui sifat-

sifatnya dengan sempurna, mudah dipelihara, merupakan hewan yang relatif 

sehat dan cocok untuk berbagai macam peneilitian. Keunggulan tikus putih 

dibandingkan tikus liar antara lain lebih cepat dewasa, tidak memperlihatkan 

perkawinan musiman, dan umumnya lebih cepat berkembang biak. Kelebihan 

lainnya sebagai hewan laboratorium adalah sangat mudah ditangani, dapat 

ditinggal sendirian dalam kandang asal dapat mendengar tikus lain dan 

berukuran cukup besar sehingga memudahkan pengamatan (Smith dan 

Mangkoewidjojo, 2001).  

Terdapat beberapa galur atau varietas tikus yang memiliki kekhususan 

tertentu antara lain galur Sprague-dawley yang berwarna albino putih berkepala 

kecil dan ekornya lebih panjang daripada badannya dan galur wistar yang 

ditandai dengan kepala besar dan ekor lebih pendek. Tikus (Rattus Norvegicus) 

galur wistar lebih besar dari famili tikus umumnya dimana tikus ini dapat 

mencapai 40 cm diukur dari hidung sampai ujung ekor dan berat 140-500 gram. 

Tikus betina biasanya memiliki ukuran lebih kecil dari tikus jantan dan memiliki 

kematangan seksual pada umur 4 bulan dan dapat hidup selama 4 tahun. Berikut 

ini adalah data biologis tikus laboratorium (Kusumawati, 2004) : 
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Lama hidup    : 2-3 tahun bisa mencapai 4 tahun 

Lama produksi ekonomis  : 1 tahun 

Lama bunting    : 20-22 hari 

Kawin sesudah beranak  : 1-24 jam 

Umur disapih    : 21 hari 

Umur dewasa    : 40-60 hari 

Umur dikawinkan   : 10 minggu (jantan dan betina) 

Berat badan dewasa   : 300-400 g jantan, 200-250 g betina 

Suhu (rektal)    : 36-39oC 

Denyut jantung    : 330-480/menit, turun menjadi 250 dengan  

  anastesi, naik sampai 550 dalam stres 

Volume darah    : 57-70 ml/kg 

Kolesterol serum   : 10 – 54 mg/100ml 

 
Sulaksono (2002) dalam sebuah penelitiannya memaparkan, bahwa nilai 

hematologi tikus adalah seperti terdapat pada Tabel 2.11 berikut : 

 
Tabel 2.11. Hematologi Tikus 

Hematologi Tikus Jantan Tikus Betina 

eritrosit (juta/μl) 

leukosit (μl) 

hemoglobin (g/dl) 

trombosit (μl) 

6,85-8,53 (7,81) 

7,475-11,700 (9.577,50) 

12,48-14,63 (13,85) 

561,750-948.000 (779,225) 

6,72-7,76 (6.75) 

5,300-10,280 (7,492) 

12,48-14,58 (12,62) 

317,400-860,800 (597,890) 

Sumber : Sulaksono (2002) 

 
Sementara Kusumawati (2004), menyatakan bahwa jumlah eritrosit 

(RBC) pada tikus adalah 5,00-12,00 (106/mm3) dengan kadar hemoglobin 11,1-

18,0 g/dl darah. Dari hasil penelitian Mukti (2009), menyatakan bahwa kadar 

Albumin serum pada kelompok kontrol negatif (pemberian pakan standar) adalah 

3,008 ± 0,117 g/dL  (2,891 - 3,125 g/dL) yang digunakan sebagai nilai normal 

jumlah albumin serum tikus wistar. Hal ini tidak jauh berbeda dari Erinda (2009), 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa kadar Albumin serum pada kelompok 

kontrol negatif (pemberian pakan standar) adalah 3,0 ± 0,1 g/dL  (2,9 - 3,1 g/dL) 

yang digunakan sebagai nilai normal jumlah albumin serum tikus wistar. 

Malole dan Pramono (1999) menyatakan bahwa air susu tikus 

mengandung 15,6% lemak, 11% protein, dan 4,2% laktosa. Kandungan nutrisi ini 

mencukupi kebutuhan anak tikus selama masa laktasi yang dipengaruhi oleh 
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hormon. Produksi air susu induk tikus dapat diukur secara tidak langsung, yaitu 

berdasarkan pertumbuhan anak-anak tikus. Pengukuran produksi susu dari 

pertumbuhan kelompok anak dilakukan pada waktu 5 -15 hari sesudah induk 

beranak (Kusumawati, 2004). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Nutrisi Pangan dan Hasil 

Pertanian, Laboratorium Pengolahan dan Rekaya Proses Pangan dan Hasil 

Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang serta Labotarorium Biokimia Jurusan Gizi 

Poltekkes Kemenkes Malang. Penelitian dilakukan mulai bulan Juli sampai 

dengan September 2013.  

 

3.2 Alat dan Bahan 
 

3.2.1 Alat 

Alat yang diperlukan untuk pembuatan pasta antara lain kompor gas, 

timbangan digital, baskom plastik, mixer, pasta maker, panci pengukus 

(dandang), ayakan 60 mesh dan 80 mesh, loyang, sendok dan pengering 

kabinet.  

Alat yang diperlukan untuk perlakuan hewan uji antara lain timbangan 

elektrik untuk menimbang berat badan tikus, kandang tikus, tempat makan tikus, 

dan tempat minum tikus.  

Alat untuk mengukur kadar albumin dan hemoglobin serum darah tikus 

adalah pipa kapiler hematokrit digunakan untuk mengambil darah tikus, pipet 

mikro, micro tube 1 mL, vaculab, sentrifuge, tabung reaksi, cuvet dan 

spektrofotometer.  

 
3.2.2 Bahan 

Bahan utama dalam penelitian ini grit jagung, daun kelor dan ikan teri 

diperoleh dari pasar tradisional Merjojoyo dan pasar tradisional Belimbing 

Malang. Bahan pembuatan pasta meliputi : tepung terigu, telur, garam, minyak 

nabati dan STPP yang diperoleh dari toko kue Prima Rasa, Malang.  

Sementara bahan yang digunakan dalam perlakuan hewan uji antara lain 

tikus putih dengan kriteria induk tikus yang telah dikawinkan (14 hari sebelum 

melahirkan) dengan berat badan 230-250 gram sebanyak 3 ekor yang diperoleh 

dari peternak tikus di kota Malang. Pakan standar yang digunakan dibuat 

mengacu pada standar AIN-93G yang merupakan pakan modifikasi dengan 
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formulasi diet untuk fase pertumbuhan, fase kehamilan dan fase laktasi pada 

tikus (Reeves, et al, 1993).  

 
3.3 Metodologi Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan dua rancangan acak tersarang dengan dua 

faktor. Dimana rancangan pertama dengan faktor I jenis pakan kelompok tikus 

dan faktor II adalah waktu pengambilan darah. Sementara rancangan yang 

kedua dengan faktor I jenis pakan kelompok tikus dan faktor II yaitu 

penimbangan anak tikus. Pemberian pakan dan minum (air) pada induk tikus 

dilakukan secara ad libitum. 

Rancangan Acak Tersarang I : 

Faktor I  : Jenis Pakan Kelompok Tikus 

 P1 : kelompok tikus dengan pakan  AIN-93G (kontrol) 

 P2 : kelompok tikus dengan pakan pasta komersil 

 P3 : kelompok tikus dengan pakan pasta padat gizi 

 
Faktor II : Waktu Pengambilan Darah  

 S1 : minggu pertama kehamilan 

 S2 : minggu kedua kehamilan 

 S3 : minggu ketiga (setelah kelahiran) 

 S4 : minggu keempat (setelah kelahiran) 

 

Rancangan Acak Tersarang II : 
 

Faktor I  : Jenis Pakan Kelompok Tikus 

 P1 : kelompok tikus dengan pakan AIN-93G (kontrol) 

 P2 : kelompok tikus dengan pakan pasta komersil 

 P3 : kelompok tikus dengan pakan pasta padat gizi 

 
Faktor II : Waktu Penimbangan Berat Badan Anak Tikus 

H1 : penimbangan hari ke-0  

H2  : penimbangan hari ke-3  

H3  : penimbangan hari ke-6  

H4  : penimbangan hari ke-9  

H5  : penimbangan hari ke-12  

H6  : penimbangan hari ke-15 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi identifikasi masalah, penyusunan 

pustaka, percobaan pendahuluan, penentuan faktor penelitian, proses 

pembuatan, yang dilanjutkan dengan analisis kimia dan pengujian in-vivo. 

 
3.4.1 Pembuatan Tepung Jagung Terfermentasi Ampok 

Jagung giling dicuci bersih dan dihilangkan dari kotoran. Jagung 

direndam dalam air selama 72 jam untuk menstimulasi proses fermentasi 

spontan. Kemudian dicuci kembali dengan air mengalir dan dikeringanginkan. 

Jagung ditepungkan dan diayak 60 mesh. Ditambahkan air 20% (v/b) dan 

dicampur dengan air selama 10 menit. Ampok mentah dikukus selama 30 menit 

dan dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 60oC selama 10 menit. 

 
3.4.2 Pembuatan Tepung Daun Kelor 

Daun kelor segar diangin-anginkan di ruangan gelap dengan digantung di 

atas (seperti pengeringan pada tembakau). Setelah daun kelor layu, dirontokkan 

dan dikeringkan dalam cabinet dryer suhu 40oC selama 5 jam. Daun kelor 

ditepungkan dan diayak kemudian disimpan pada suhu di bawah 24oC dalam 

kondisi gelap. 

 
3.4.3 Pembuatan Tepung Teri Putih 

Ikan teri putih segar dicuci sampai bersih dengan air mengalir. Teri putih 

dikeringkan dalam cabinet dryer pada suhu 40oC selama 3 jam. Teri putih 

ditepungkan dan diayak kemudian dikemas dalam plastik tertutup. 

 
3.4.4 Pembuatan Pasta   

Tepung komposit terigu dan ampok jagung (60 : 40) ditambahkan 

fortifikan daun kelor dan teri putih sebanyak 10% (perbandingan 2:1) serta bahan 

tambahan pangan lainnya, yaitu: telur 10%, minyak sayur 7%, garam dapur 1% 

dan pengenyal STPP 1%. Semua bahan dicampur dengan air sampai kalis. 

Adonan dilaminasi setebal  1,5 mm dan dicetak dengan pasta maker. Pasta 

mentah dikukus selama  3 menit dan didinginkan. Kemudian dikeringkan 

selama 1,5 jam dan dikemas dalam plastik tertutup. 
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3.4.5 Pengujian Efek Pasta  

Pengujian efek pasta tersubtitusi ampok jagung dengan fortifikasi daun 

kelor dan ikan teri : 

1. Penelitian menggunakan tikus hamil. Tahap pertama yaitu pengumpulan 

induk tikus yang telah dikawinkan (14 hari sebelum melahirkan) dengan 

berat badan 230-250 gram sebanyak 3 ekor indukan. 

2. Sebelum percobaan dimulai, tikus hamil diadaptasikan dengan lingkungan 

percobaan selama 7 hari (hingga melahirkan). 

3. Jumlah anak tikus setiap kelompok dikondisikan dalam jumlah yang sama, 

yaitu 6 ekor anak tikus. 

4. Tikus dibagi menjadi 3 kelompok (3 ekor induk tikus) sehingga terdapat 3 

perlakuan dengan jumlah anak tikus sebagai ulangan. 

5. 7 hari sebelum melahirkan induk tikus mulai diberikan perlakuan. 

6. Kelompok 1 yaitu kelompok dengan pemberian pakan modifikasi AIN-93G. 

Kelompok 2 dengan pemberian pakan pasta komersil (pasta yang dijual di 

pasaran), dan kelompok 3 dengan pemberian pakan pasta tersubtitusi 

ampok jagung dan difortifikasi daun kelor dan ikan teri. 

7. Pemberian pakan secara ad libitum dan dilakukan penimbangan berat 

badan anak tikus setiap 3 hari selama 15 hari sejak tikus melahirkan. Bagi 

anak tikus diberikan keleluasaan untuk menyapih pada induknya hingga 

umur 21 hari. 

 
Berikut adalah komposisi bahan baku pakan standar AIN-93G yang 

terdapat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12. Komposisi Bahan Baku Pakan Standar AIN-93G 

Komposisi g/kg diet 

Pati jagung 

Kasein (≥ 85% protein) 

Dekstrin pati jagung (90-94% tetra sakarida) 

Sukrosa 

Minyak Nabati  

Serat 

Mineral mix (AIN-93G-MX) 

Vitamin mix (AIN-93-VX) 

L-Cystine 

Choline bitartrate (41,1% choline) 

Tert-butylhydroquinone 

397,486 

200,000 

132,000 

100,000 

70,000 

50,000 

35,000 

10,000 

3,000 

2,500 

0,014 

Sumber : Reeves, et al, 1993  
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3.5 Pengamatan dan Analisis Data 

 
3.5.1 Pengamatan 

Pengamatan penelitian secara in-vivo dilakukan setelah pengumpulan 

induk tikus yang telah dikawinkan sebanyak 3 ekor induk tikus. Selanjutnya, 

dilakukan pengadaptasian induk tikus hamil hingga melahirkan dengan masing-

masing pakan, yaitu pakan AIN-93G modifikasi, pasta komersial, dan pasta 

tersubtitusi tepung ampok (pasta padat gizi). Pada masa adaptasi dengan 

lingkungan dimulai, pada induk tikus yang diperkirakan telah hamil, dilakukan 

pengambilan darah (retroorbitalis) untuk dianalisa kadar albumin serum dan 

hemoglobin darahnya. Pengambilan darah berikutnya dilakukan 14 hari 

kemudian (setelah 7 hari masa adaptasi pakan). Dilanjutkan pengambilan darah 

setelah induk tikus melahirkan serta 7 hari setelah induk tikus melahirkan. 

Pengamatan berlanjut pada saat masa laktasi (15 hari setelah 

melahirkan) untuk mengetahui efek pakan pada masing-masing induk yang 

dikondisikan 5 ekor anak tikus sebagai pembanding pengaruh pemberian pakan 

induk terhadap berat badan anak tikus dan pengaruh lama pemberian asupan 

pakan terhadap berat badan anak tikus. 

 
3.5.2 Analisa Data 

Data hasil pengamatan dari berat badan, serum darah dan darah induk 

tikus disajikan secara deskriptif. Sementara data hasil penelitian in-vivo 

(kenaikan berat badan anak tikus) dianalisa dengan metode analisa ANOVA 

rancangan tersarang (nested design). Apabila hasil yang didapatkan berbeda 

nyata maka dilakukan uji lanjut Tuckey HSD 5%. 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Proses Fermentasi Spontan Ampok Jagung 

 

 

 

Pencucian dengan air mengalir 

 

Perendaman dalam air selama 72 jam 

 

Pencucian dengan air mengalir 

 

Penirisan dan diangin-anginkan 

 

Penepungan 60 mesh 

 

Pengadukan dengan air 20% (v/b) 

 

Pengukusan selama 30 menit 

 

Pengeringan suhu 60oC, 10 menit 

 

Penepungan 60 mesh 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Proses Fermentasi Spontan Ampok Jagung (modifikasi 

Ardian, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grit jagung 

Ampok jagung 
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3.6.2. Proses Penepungan 

 
Daun Kelor 

 

 

 

Pelayuan dengan kering angin dalam ruang gelap 

 

Perontokan daun 

 

Pengeringan suhu 40oC, 5 jam 

 

Penepungan 80 mesh 

 

 

 

 

Ikan Teri 

 

 

 

Pencucian dengan air mengalir 

 

Pengeringan suhu 40oC, 3 jam 

 

Penepungan 80 mesh 

 

 

 

 
Gambar 3.5.  Proses Penepungan Daun Kelor Dan Ikan Teri 

(modifikasi Ardian, 2011) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daun Kelor 

Tepung daun kelor 

Teri Putih 

Tepung teri 
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3.6.3.  Pembuatan Pasta Padat Gizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Gambar 3.6. Diagram Alir Pembuatan Pasta Padat Gizi  
(modifikasi Ardian (2011)) 

 

 

 

Formulasi Ampok Jagung dan Terigu (40:60) 

Daun Kelor dan 

Teri Putih  (2:1) 

10% (b/b) 

pencampuran 

fortifikasi 

- Telur         10% 
- Minyak       7% 
- Garam       1% 
- STPP         1% 
 

Laminasi setebal  1,5 mm 

Pencetakan pasta 

Pengukusan  3 menit 

Pendinginan 

Pengeringan 1,5 jam, suhu 75 oC 

Pasta Padat Gizi  
Analisis Kimia : 
- Kadar Air 
- Kadar Abu 
- Kadar Protein 
- Kadar Lemak 
- Kadar Karbohidrat 
- Kadar Kalsium 
- Kadar Fe 
- Total Energi 



55 
 

3.6.4  Penelitian in-vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Diagram Alir Penelitian Pasta Padat Gizi yang Diuji Secara In-

Vivo (Modifikasi Nastiti, (2012)) 

 

Tikus Putih 

Seleksi sesuai kriteria 
(tikus yang telah dikawinkan, hamil ± 14 hari sebelum melahirkan) 

 

Pengadaptasian lingkungan bagi tikus (selama 7 hari)  

Kelompok I  

(Induk 1) 

 

20 g pakan AIN-

93G  

Kelompok II 

(Induk 2) 

 

7 g pasta komersil 

+ 13 g pakan AIN-

93G 

 

Kelompok II 

(Induk 2) 

 

7 g pasta padat gizi + 

13 g pakan AIN-93G 

 

Diberlakukan pemberian pakan secara ad libitum 

Pengumpulan data observasi induk tikus selama hamil 

 Penimbangan berat 
badan induk tikus 
setiap hari 

 Pengukuran kadar 
Hb dan Albumin 
serum Induk tikus  

 Penimbangan 
jumlah sisa pakan 
yang dikonsumsi 
setiap hari 

 

Observasi dilanjutkan hingga induk tikus melahirkan 

Pengumpulan data observasi induk tikus dan anak tikus 

 Penimbangan berat 
badan induk tikus 
setiap hari 

 Pengukuran kadar 
Hb dan Albumin 
serum Induk tikus  

 Penimbangan berat 
badan anak tikus 
setiap 3 hari 

 Penimbangan 
jumlah sisa pakan 
yang dikonsumsi 
setiap hari 

 
Analisa Data 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Analisis Kimia  

 
Analisis atau pengujian kimia dilakukan untuk mengetahui komposisi 

kimia dari produk pasta padat gizi tersubtitusi ampok jagung yang difortifikasi 

dengan daun kelor dan ikan teri hasil formulasi perlakuan terbaik dari penelitian 

Ardian (2011). Adapun analisis kimia ini memiliki manfaat sebagai penilaian 

kualitas bahan pangan terutama pada standar zat gizi yang seharusnya 

terkandung di dalam pasta padat gizi tersebut. Analisis kimia yang dilakukan 

meliputi pemeriksaan kadar protein, lemak, karbohidrat, kadar abu, kadar air, 

kalsium dan zat besi. Data hasil dari analisis kimia pasta padat gizi yang 

dibandingkan dengan pasta komersil dan SNI 01-7148-2005, dapat dilihat pada 

Tabel 4.13. 

 
Tabel 4.13. Perbandingan Komposisi Kimia Pasta Padat Gizi, Pasta 

Komersil dan SNI Produk Untuk Ibu Hamil dan Menyusui 

Parameter 
Pasta Padat 

Gizi 

Pasta 

Komersil 

SNI Produk Untuk Ibu 

Hamil dan Menyusui 

(SNI 01-7148-2005)  

Energi (kkal/100g) 384,54 355,56 Min. 370 

Protein (%) 8,74 11,27 18-25 

Kalsium (mg/100g) 227,67 6,86 200-800 

Zat Besi (mg/100g) 7,06 1,94 Min. 10 

Karbohidrat (%) 74,39 77,17 Maks. 65 

Lemak (%) 5,78 0,20 3,5 

Kadar Abu  (%) 3,16 0,66 Maks. 6 

Kadar Air (%) 7,93 10,7 - 

Keterangan : Tanda ( - ) menunjukkan bahwa data tidak tersedia. 
  

 
4.1.1 Kadar Air 

 Analisa kadar air bertujuan untuk mengetahui persentase kadar air yang 

terkandung pada bahan pangan. Dari data pada Tabel 4.13 didapatkan data 

kadar air dari produk pasta padat gizi tersubtitusi ampok jagung dengan fortifikasi 

daun kelor dan ikan teri ini adalah sebesar 7,93%. Sedangkan kadar air pada 

pasta komersil (yang dijual di pasaran) sebesar 10,7%. Hal ini menunjukkan 
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bahwa pasta padat gizi memiliki kadar air lebih rendah sebesar 2,77% 

dibandingkan pasta komersil yang beredar di pasaran.  

Kadar air pasta padat gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor selama 

proses pengeringan, diantaranya suhu dan lama waktu pengeringan serta kadar 

air bahan-bahan yang ditambahkan. Kadar air dapat mempengaruhi umur 

simpan suatu produk. Dan pengeringan merupakan metode pengawetan dengan 

cara pengurangan kadar air dari bahan pangan sehingga daya simpan menjadi 

lebih panjang. (Estiasih dan Ahmadi, 2011). 

 

4.1.2 Kadar Abu 

Abu merupakan residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi 

komponen organik bahan pangan. Pada pasta padat gizi yang dianalisa kadar 

abu terukur sebanyak 3,16%. Sedangkan pada pasta komersil menunjukkan 

kadar abu hanya sebesar 0,66%. Nilai kadar abu pada pasta padat gizi lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan kadar abu pada pasta komersil. Meskipun kadar 

abu yang terkandung pada dua jenis pasta tersebut berbeda jauh namun kedua 

nilai tersebut masih berada di bawah nilai standar yang disyaratkan pada SNI 01-

7148-2005 yaitu maksimal 6%. Hal ini menunjukkan bahwa pasta padat gizi 

memenuhi syarat sebagai produk untuk ibu hamil dan menyusui. Kadar abu dari 

suatu bahan menunjukkan kandungan mineral yang terdapat dalam bahan 

tersebut, kemurnian, serta kebersihan suatu bahan yang dihasilkan (Andarwulan, 

et.al, 2011). Ini menunjukkan bahwa produk yang dianalisa murni dan bersih atau 

tidak terjadi kontaminasi mineral yang bersifat toksik. 

Umumnya kadar abu dalam bahan pangan jarang melebihi 5%, walaupun 

beberapa makanan olahan dapat memiliki isi abu mencapai 12%, misalnya pada 

daging sapi kering (Munawaroh, 2012). Diduga kadar abu yang terdapat pada 

pasta padat gizi ini berasal dari daun kelor dan ikan teri yang digunakan sebagai 

fortifikan. Menurut Analysa (2007), tepung daun kelor memiliki kadar abu cukup 

tinggi yaitu sebesar 10,13%. Sedangkan kadar abu ikan teri sebesar 4,2% 

(Persagi, 2009). 

 

4.1.3 Kadar Lemak 

Kadar lemak yang terukur dari pasta padat gizi sebesar 5,78%. Nilai ini 

lebih tinggi 5,58% dibandingkan dengan pasta komersil dan lebih tinggi 2,28% 

dibandingkan dengan kadar lemak dari SNI produk untuk ibu hamil dan 
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menyusui. Kadar lemak yang tinggi dari pasta tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah adanya penambahan minyak sebanyak 7% 

pada adonan pasta. Selain itu kadar lemak yang berasal dari tepung jagung 

terfermentasi (ampok) dan tepung daun kelor juga cukup tinggi. Kandungan 

lemak yang cukup tinggi pada kedua bahan tersebut menyebabkan pasta yang 

dihasilkan juga memiliki kandungan lemak yang tinggi. Anjarsari (2012) 

menyatakan bahwa kandungan lemak dari tepung daun kelor mencapai 7,71% 

sementara kandungan lemak tepung jagung terfermentasi mencapai 5,47%. 

Kandungan lemak pada grit jagung berasal dari lembaga jagung. Menurut 

Hartono (2005) dalam Munawaroh (2012), sebagian besar lemak terkandung 

pada lembaga jagung, dan pada proses ini lembaga jagung tidak dihilangkan 

sehingga masih terdapat kandungan lemak yang cukup besar. Hasil penelitian 

Machado et.al, (2009) juga mengungkapkan, daun kelor dalam berat kering 

mengandung lemak 1,28–4,96% dan mineral 7,62-14,60%. 

 

4.1.4 Kadar Protein 

Protein merupakan salah satu makro molekul yang penting dalam bahan 

pangan. Analisis protein perlu dilakukan antara lain untuk mengetahui 

kandungan total protein dan jumlah protein tertentu dalam suatu campuran 

bahan pangan. Dari hasil analisa kadar protein dalam pasta padat gizi sebesar 

8,74%. Nilai ini lebih rendah sekitar 2,53% dari pasta komersial, yang terbuat dari 

semolina gandum durum, dan juga lebih rendah 10-16% dari kadar protein yang 

disyaratkan pada SNI 01-7148-2005.  

Kandungan protein dalam pasta padat gizi dipengaruhi oleh kandungan 

protein dari tepung jagung terfermentasi (ampok), tepung daun kelor dan tepung 

ikan teri. Dari Anjarsari (2012), kandungan protein dari tepung jagung 

terfermentasi mencapai 6,10% sedangkan kandungan protein pada tepung daun 

kelor mencapai 29,82% dan pada tepung ikan teri sebanyak 71,99% (Ardian, 

2011). Menurut Panjaitan (2010), kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman 

pohon yang kaya nutrisi. Daun kelor mempunyai kandungan protein yang tinggi 

dengan asam amino esensial dan non-esessial yang hampir lengkap. Asam 

amino esensial yang terkandung pada daun kelor antara lain; leucine, isoleucine, 

valine, phenilalanin, arginin, histidin, triptopan, lysine, methionine dan treonin. 

Sedangkan menurut Aisiyah (2012), ikan teri tidak hanya sebagai sumber protein 

tetapi juga sebagai sumber kalsium yang lebih tinggi dari pada susu. 
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4.1.5 Karbohidrat 

Karbohidrat adalah penyumbang utama dari komponen yang membentuk 

produk pangan baik sebagai komponen alami maupun bahan yang ditambahkan. 

Kadar karbohidrat di dalam bahan pangan dapat diketahui dengan menghitung 

persentase yang tersisa setelah semua komponen lain telah diukur (total 

carbohydrate by difference) (SNI 01-2891-1992). Dari hasil perhitungan 

didapatkan bahwa kadar karbohidrat yang terdapat pada pasta padat gizi 

sebesar 74,39%. Nilai ini lebih tinggi 9,39% bila dibandingkan dengan SNI 01-

7148-2005 dan lebih rendah 2,78% bila dibandingkan dengan pasta komersil.  

Nilai karbohidrat yang tinggi pada pasta padat gizi terutama didapatkan 

dari ampok jagung yang mensubstitusi tepung terigu dalam produk pasta. 

Berdasarkan komposisi kimianya, ampok jagung memiliki kualitas nutrisi 

karbohidrat yang lebih baik dibandingkan dengan grit jagung. Hasil peneltian 

Muthi (2012) menyatakan bahwa komponen kimia ampok alami memiliki 

kandungan terbanyak berupa karbohidrat 69,75% terutama pati sebesar 64,61%. 

Karbohidrat memiliki peranan penting dalam menyumbangkan energi. 

Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber 

energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Semua 

karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. 

Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat sederhana glukosa yang mudah 

larut dalam air dan mudah diangkut ke seluruh sel-sel guna penyediaan energi 

(Almatsier, 2004). 

 

4.1.6  Kadar Zat Besi (Fe) 

Dari hasil analisa zat besi (Fe) terhadap pasta padat gizi didapatkan 

kadar zat besi sebanyak 7,06mg/100mg. Kadar ini lebih rendah dari yang 

disyaratkan pada SNI 01-7148-2005 yaitu minimal 10mg/100mg namun jauh 

lebih tinggi bila dibandingkan pada pasta komersil yaitu 1,94mg/100mg. 

Kandungan zat besi pada pasta ini berasal dari tepung daun kelor yang 

ditambahkan sebagai fortifikan bersama-sama dengan tepung ikan teri. Fuglie 

(2001) menyatakan bahwa kandungan zat besi dalam tepung daun kelor sebesar 

28,2 mg/100g sedangkan dari hasil analisa bahan baku yang dilakukan Ardian 

(2011) kandungan zat besi pada tepung daun kelor sebanyak 57,06mg/100g. 

Kandungan zat besi yang terdapat pada ikan teri sendiri hanya sebanyak 

3,9mg/100g (Persagi, 2009). 
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Fungsi utama zat besi adalah bersama-sama dengan protein dan 

tembaga membentuk sel darah merah (hemoglobin). Besi juga meningkatkan 

kualitas darah dan meningkatkan ketahanan terhadap stress dan penyakit. Besi 

juga penting bagi pembentukan formasi mioglobin yang terdapat dalam otot 

(Andarwulan. et. al, 2011). Kebutuhan zat besi bagi ibu hamil per hari meningkat 

antara 26 mg sampai 39 mg. Kebutuhan besi tersebut dibutuhkan untuk 

pembentukan darah ibu dan janin. Selain itu, ibu akan kehilangan banyak darah 

pada saat proses melahirkan (Almatsier, 2011b). Maka dari itu produk makanan 

untuk wanita hamil sebaiknya memiliki kadar zat besi yang tinggi. 

 
4.1.7 Kadar Kalsium (Ca) 

Kandungan mineral Kalsium yang terukur pada pasta pada gizi seperti 

yang terdapat pada Tabel 4.14 adalah 227,67mg/100mg. Sedangkan pada pasta 

komersil hanya mengandung sebanyak 6,86mg/100g. SNI 01-7148-2005 sendiri 

mensyaratkan kandungan kalsium dalam produk untuk ibu hamil dan menyusui 

sebesar 200-800mg/100mg.  

Kandungan kalsium yang tinggi pasta padat gizi tersebut dikarenakan 

penambahan fortifikasi dari tepung daun kelor dan tepung ikan teri yang memiliki 

kadar kalsium yang juga tinggi. Dari penelitian Ardian (2011), kandungan kalsium 

(Ca) pada bahan baku tepung daun kelor mencapai 1.230 mg /100g dan pada 

tepung ikan teri 1.180 mg / 100g.  

Kalsium merupakan mineral yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan 

anak-anak karena kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi (Rolfes, 

et.al., 2009). Kandungan kalsium dalam tubuh manusia lebih banyak 

dibandingkan mineral lainnya. Absorbsi kalsium meningkat hingga lebih dari dua 

kali lipat di awal masa kehamilan. Kalsium disimpan dalam tulang ibu. Kalsifikasi 

tulang janin terjadi pada trimester ke-3 kehamilan. Konsumsi kalsium yang 

adekuat selama kehamilan diperlukan guna memelihara keutuhan tulang ibu dan 

memasok kalsium untuk pembentukan tulang janin (Almatsier, 2011b). 

 
4.1.8 Nilai Energi Per 100 gram  

Pada umumnya nilai energi digunakan untuk menunjukkan jumlah energi 

yang terkandung dalam makanan. Energi dapat diperoleh dari asupan nutrisi 

seperti karbohidrat, lemak dan protein. Menurut Diana (2002), perhitungan nilai 

energi ditetapkan berdasarkan nilai nutrisi makanan yaitu 1 gram karbohidrat 

dapat menghasilkan 4 kkal, 1 gram lemak menghasilkan 9 kkal, dan 1 gram 
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protein menghasilkan 4 kkal. Semakin tinggi nutrisi yang terkandung dalam 

bahan pangan, semakin besar pula nilai energi yang terkandung dalam bahan 

pangan tersebut.  

Dari hasil perhitungan, jumlah energi yang terkandung dalam pasta padat 

gizi sebesar 384,54 kkal. Nilai tersebut lebih tinggi sekitar 14,54 kkal dari nilai 

energi yang disyaratkan pada SNI 01-7148-2005. Nilai tersebut juga lebih tinggi 

28,98 kkal bila dibandingkan dengan pasta komersil. Seperti halnya pada pasta 

komersil, pemberi kontribusi terbesar nilai energi pada pasta padat gizi adalah 

karbohidrat yang terkandung di dalam pasta tersebut.  

Jumlah energi dalam makanan diperlukan untuk memperhitungkan 

keseimbangan energi. Apabila jumlah energi yang dikonsumsi lebih kecil dari 

energi yang digunakan, berat badan akan berkurang karena cadangan energi 

dari lemak akan digunakan. Sebaliknya, apabila jumlah energi yang masuk lebih 

besar dari energi yang digunakan, berat badan akan meningkat. Kelebihan 

energi pun akan disimpan sebagai lemak. Wanita hamil dan menyusui 

membutuhkan 2-3 kali energi dibandingkan wanita normal (Webb, 2006). Dengan 

demikian, produk makanan untuk wanita hamil dan menyusui harus memiliki nilai 

energi yang lebih tinggi. 

 

4.2 Pengujian In-Vivo 

Pengujian in-vivo yang dilakukan menggunakan tikus wistar betina 

bunting dengan pemberian pakan yang berbeda, yaitu pakan AIN-93G, pasta 

komersial dan pasta padat gizi. Kondisi tikus pada awal penelitian dalam 

keadaan baik, berjumlah 3 ekor dengan bobot tubuh awal berkisar antara 265-

294,5 gram. Perlakuan pemberian pakan yang berbeda-beda terhadap tikus-tikus 

tersebut dilakukan sejak usia 7 hari kebuntingan atau 14 hari sebelum 

melahirkan hingga proses melahirkan. Setiap harinya berat badan induk tikus 

ditimbang demikian pula dengan sisa pakan yang diberikan untuk memperoleh 

data jumlah konsumsi pakan. Setelah minggu pertama (hari ke-8) dan minggu 

kedua (hari ke-15) masa perlakuan, dilakukan pengambilan darah secara 

retroorbitalis untuk dianalisa kadar albumin serumnya hemoglobinnya.  

Setelah induk tikus melahirkan, kemudian dilakukan pembagian jumlah 

anak tikus yang digunakan sebagai ulangan dan pengambilan data observasi 

pendugaan peningkatan berat badan anak tikus akibat asupan air susu oleh 

induk tikus melalui pakan yang diberikan. Dari seluruh jumlah anak-anak tikus 
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yang dilahirkan oleh masing-masing induk dalam penelitian ini, hanya 5 ekor 

anak tikus yang digunakan sebagai ulangan perlakuan. Penimbangan berat 

badan anak tikus dilakukan setiap 3 hari sekali selama 15 hari (hari ke- 0, 3, 6, 9, 

12 dan 15). Penimbangan juga dilakukan terhadap berat badan induk tikus setiap 

hari, dan jumlah sisa pakan yang dikonsumsi setiap per hari.  

Selain penimbangan berat badan, pada induk tikus yang telah melahirkan 

juga dilakukan pengambilan darah (retroorbitalis) pada minggu pertama (hari ke-

8) dan minggu kedua (hari ke-14) untuk dianalisa kadar serum albumin dan 

hemoglobinnya (Hb). 

 

4.2.1 Pengaruh Pemberian Jenis Pakan Pada Induk Tikus Selama Masa 

Kebuntingan Terhadap Berat Badan Induk Tikus 

 
Induk tikus selama masa perlakuan diberi makan sebanyak 20 gram 

perhari dengan jenis pakan yang berbeda. Perhitungan jumlah asupan pakan 

dapat dihitung dari sisa pakan induk tikus. Sisa pakan yang semakin sedikit 

menunjukan asupan (konsumsi) pakan yang semakin banyak. Rerata berat 

badan induk tikus dan jumlah konsumsi pakan per hari selama masa 

kebuntingan disajikan pada Tabel 4.14. 

 
Tabel 4.14 Rerata Berat Badan Induk Tikus dan Rerata Jumlah Konsumsi 

Pakan Per Hari Selama Masa Kebuntingan 

   

Jenis Pakan 
Berat Badan 
Tikus (gram) 

Standar 
Deviasi 

Konsumsi 
Pakan Per Hari 

(gram) 

Standar 
Deviasi 

Pakan AIN-93G 276.50 

σ = 18.56 

6.47 

σ = 0.23 Pasta Komersil 300.45 6.05 

Pasta Padat Gizi 313.03 6.44 
Keterangan : Setiap data merupakan rerata dari berat badan induk tikus dan jumlah konsumsi 

pakan per hari selama masa kebuntingan. 

 

Rerata berat badan induk tikus selama masa kebuntingan berbeda pada 

setiap jenis pakan yang diberikan. Pada Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa rerata 

berat badan induk tikus selama masa kebuntingan berkisar antara 276,50 gram 

hingga 313,03 gram, dan rerata konsumsi pakan per hari induk tikus selama 

masa kebuntingan berkisar antara 6,05 gram sampai 6,47 gram. Dari data 

tersebut induk tikus yang diberi pakan tambahan pasta padat gizi memiliki rerata 

berat badan paling tinggi dibandingkan induk tikus yang diberi pakan tambahan 
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pasta komersil dan pakan AIN-93G. Sementara konsumsi pakan dari induk tikus 

yang diberi pakan tambahan pasta padat gizi tersebut sebesar 6,44 gram per 

hari. 

Makanan yang dikonsumsi ibu dapat meningkatkan berat badan ibu, dan 

salah satu dari kegunaan kenaikan berat badan ibu selama periode kebuntingan 

adalah sebagai persediaan (secara fisiologis) zat-zat makanan yang cukup untuk 

produksi air susu (Parakkasi, (1990) dalam Munawaroh (2012)). Wahju (1992) 

berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan 

adalah 45% faktor dalam dan 55% faktor luar/lingkungan. Faktor lingkungan 

memegang peranan penting dalam mempengaruhi pertambahan bobot badan, 

terutama keseimbangan energi dan protein serta zat-zat pakan lainnya yang 

terkandung di dalam pakan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tikus putih 

salah satunya adalah kualitas pakannya. 

Pasta padat gizi dibuat dengan penambahan tepung daun kelor. Daun 

kelor seperti diketahui memiliki kandungan protein yang cukup tinggi 27,1% 

(Fuglie, 2001) demikian pula dengan ikan teri yang memiliki kandungan protein 

sebesar 71,99% (Ardian, 2011). Diduga kandungan protein yang pasta padat gizi 

tersebut yang dapat menyebabkan tingginya rerata berat badan induk tikus 

selama masa kebuntingan. Menurut Almatsier (2004), protein mempunyai fungsi 

khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu membangun serta 

memelihara sel-sel dan jaringan tubuh (massa otot). Berat badan akan naik 

karena sel-sel dan jaringan tubuh baru yang terbentuk dari protein yang diserap.  

Kandungan lemak dari pasta padat gizi yang tinggi, yaitu sebesar 5,78%, 

juga dapat mempengaruhi pertambahan berat badan induk tikus. Menurut 

Almatsier (2004), lemak merupakan sumber energi paling padat yang 

menghasilkan 9 kilo kalori untuk tiap gram, yaitu 2½ kali besar energi yang 

dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Lemak sangat 

sedikit digunakan sebagai sumber energi. Kelebihan lemak yang tidak digunakan 

sebagai sumber energi akan disimpan sebagai cadangan energi dalam tubuh. 

Lemak tubuh pada umumnya disimpan sebagai berikut : 50% di jaringan bawah 

kulit (subkutan), 45% di sekeliling organ dalam rongga perut, dan 5% di jaringan 

intramuskular. Berat badan akan bertambah akibat penumpukan lemak tubuh 

yang tinggi (berlebihan). 
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4.2.2 Pengaruh Pemberian Jenis Pakan Pada Induk Tikus Selama Masa 

Kebuntingan Terhadap Kadar Albumin Serum Induk Tikus 

 
Albumin merupakan protein utama dalam plasma yang rantainya terdiri 

585 asam amino. Albumin juga merupakan protein simpanan dalam tubuh yang 

merupakan indikator kecukupan asupan protein. (Mayes, 2000). Serum albumin 

merupakan salah satu parameter penting dalam pengukuran status gizi. 

Seorangi ibu yang sedang hamil sangat rentan terhadap malnutrisi (gizi buruk). 

Pada ibu hamil terdapat perubahan fungsi hampir pada setiap sistem di 

tubuhnya. Hal ini akan mempengaruhi asupan gizi dan juga status gizinya. Pada 

ibu hamil volume darah meningkat, tetapi konsentrasi hemoglobin, albumin 

serum, protein plasma serta vitamin larut air dalam darah menurun (Reztaputra, 

2012). Berikut adalah grafik kadar albumin serum induk tikus selama masa 

bunting yang disajikan pada Gambar 4.8. 

 

 
 
Gambar 4.8 Grafik Kadar Albumin Serum Tikus Pada Minggu I dan Minggu II 

Selama Masa Kebuntingan 

 

Pada gambar 4.8 dapat diketahui bahwa induk tikus yang diberi pakan 

yang berbeda juga memiliki kadar albumin serum yang berbeda-beda. Terlihat 

bahwa pada pemeriksaan minggu pertama, induk tikus yang diberi pakan 

tambahan pasta padat gizi memiliki kadar albumin yang paling tinggi (3,04 g/dL) 

dibandingkan induk tikus lainnya. Pada minggu kedua pemeriksaan kadar 

albumin induk tikus dengan pakan tambahan pasta padat gizi, naik menjadi 

3,146 g/dL dengan kenaikan tertinggi di antara lainnya. Bila dibandingkan 
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dengan induk tikus yang diberi pakan tambahan berupa pakan AIN-93G dan 

pasta komersial maka induk tikus yang diberi pakan tambahan berupa pasta 

padat gizi memiliki kadar albumin serum yang lebih baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemberian pasta padat gizi, sebagai pakan tambahan, pada induk tikus 

putih memberikan efek biokimia berupa kadar albumin serum yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pakan tambahan lainnya. 

Penentuan status protein dalam tubuh dapat menggunakan satu atau 

lebih indikator. Penurunan sintesis albumin berhubungan erat dengan rendahnya 

asupan protein sehingga serum albumin dapat dipakai sebagai pertanda status 

protein. (Gibson, 1990).  Hal ini berarti bahwa induk tikus yang diberi pakan 

tambahan pasta padat gizi memiliki status protein yang lebih baik dibandingkan 

induk tikus yang diberi pakan lainnya yang terlihat dari kadar albumin serumnya. 

 

4.2.3 Pengaruh Pemberian Jenis Pakan Pada Induk Tikus Selama Menyusui 

Terhadap Berat Badan Induk Tikus 

  
Antropometri (ukuran tubuh) merupakan salah satu cara untuk menilai 

status gizi secara langsung. Pengukuran antropometri dengan indikator berat 

badan dianggap paling berarti karena dilakukan teratur dan berturut-turut. Berat 

badan merupakan salah satu antropometri yang memberikan gambaran tentang 

massa tubuh (otot dan lemak). Karena massa tubuh sangat sensitif terhadap 

perubahan yang mendadak misalnya karena terserang penyakit infeksi, dan 

menurunnya nafsu makan, maka berat badan merupakan antropometri yang labil 

(DepKes, 1990). Rerata berat badan induk tikus menyusui dan jumlah konsumsi 

pakannya tersaji pada Tabel 4.15. 

 
Tabel 4.15 Rerata Berat Badan Induk Tikus dan Rerata Jumlah Konsumsi 

Pakan Per Hari Selama Masa Menyusui 

Jenis Pakan 
Berat Badan 
Tikus (gram) 

Standar 
Deviasi 

Konsumsi 
Pakan Per Hari 

(gram) 

Standar 
Deviasi 

Pakan AIN-93G 244.71 

σ = 26.72 

6.25 

σ = 0.43 Pasta Komersil 289.10 7.00 

Pasta Padat Gizi 292.68 7.00 
Keterangan : Setiap data merupakan rerata dari berat badan induk tikus dan jumlah konsumsi 

pakan per hari selama masa menyusui  
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Pada Tabel 4.15 diketahui bahwa induk tikus yang diberi pakan tambahan 

yang berbeda memiliki rerata berat badan yang berbeda-beda pula mulai dari 

244,71 gram sampai dengan 292,68 gram. Demikian pula dengan jumlah pakan 

yang dikonsumsi induk-induk tikus tersebut. Induk tikus yang diberi pakan 

tambahan pasta padat gizi memiliki rerata berat badan tertinggi dengan rerata 

jumlah konsumsi pakan sebanyak 7,00 gram. Induk tikus yang digunakan pada 

penelitian ini adalah induk tikus yang beranak untuk pertama kali, sehingga 

pakan yang dikonsumsi lebih banyak, sebagaimana Syarief dan Sumoprastowo 

(1994) menyatakan bahwa pakan yang dikonsumsi induk akan digunakan untuk 

produksi air susu dan untuk pertumbuhan bobot badan induk itu sendiri. 

Pasta padat gizi dibuat dengan adanya penambahan tepung daun kelor. 

Daun kelor seperti diketahui memiliki kandungan protein dan lemak yang cukup 

tinggi (Fuglie, 2001). Sama seperti pada induk tikus selama kebuntingan, diduga 

kandungan protein yang pasta padat gizi tersebut yang dapat menyebabkan 

tingginya rerata berat badan induk tikus selama masa menyusui (laktasi). Dari 

Wahju (1992) dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot 

badan adalah 45% faktor dalam dan 55% faktor luar/lingkungan. Faktor 

lingkungan memegang peranan penting dalam mempengaruhi pertambahan 

bobot badan, terutama keseimbangan energi dan protein serta zat-zat pakan 

lainnya yang terkandung di dalam pakan.  

Makanan yang dikonsumsi ibu dapat meningkatkan berat badan ibu, dan 

salah satu dari kegunaan kenaikan berat badan ibu selama periode kebuntingan 

adalah sebagai persediaan (secara fisiologis) zat-zat makanan yang cukup untuk 

produksi air susu (Parakkasi, (1990) dalam Munawaroh (2012)). Kelebihan lemak 

dan protein yang tidak digunakan sebagai sumber energi akan disimpan sebagai 

cadangan (simpanan) energi dalam tubuh. Menurut Almatsier (2004), simpanan 

itu berasal dari konsumsi berlebihan salah satu atau kombinasi zat-zat gizi : 

karbohidrat, lemak dan protein. Lemak tubuh pada umumnya disimpan sebagai 

berikut : 50% di jaringan bawah kulit (subkutan), 45% di sekeliling organ dalam 

rongga perut, dan 5% di jaringan intramuskular. Berat badan akan bertambah 

akibat penumpukan lemak tubuh yang tinggi. 
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4.2.4 Pengaruh Pemberian Jenis Pakan Pada Induk Tikus Selama Menyusui 

Terhadap Kadar Albumin Serum Induk Tikus 

 
Albumin merupakan protein simpanan dalam tubuh yang merupakan 

indikator kecukupan asupan protein (Mayes, 2000). Serum albumin merupakan 

salah satu parameter penting dalam pengukuran status gizi selain antropometri 

berat badan. Penurunan sintesis albumin berhubungan erat dengan rendahnya 

asupan protein sehingga serum albumin dapat dipakai sebagai pertanda status 

protein. (Gibson, 1990).  Grafik perbandingan kadar albumin serum induk tikus 

selama masa menyusui disajikan pada Gambar 4.9. 

 

 
 

Gambar 4.9 Grafik Kadar Albumin Serum Induk Tikus Pada Minggu I dan II 

Setelah Melahirkan  

 
Dari Gambar 4.9 dapat dilihat grafik kadar albumin serum dari induk tikus 

yang diberi pakan yang berbeda selama masa menyusui (laktasi). Dari grafik 

tersebut terlihat jelas bahwa induk tikus yang diberi pakan tambahan pasta padat 

gizi memiliki kadar albumin serum tertinggi (3,09 g/dL dan 3,03 g/dL) 

dibandingkan dengan induk tikus yang diberi pakan tambahan pasta komersil 

dan pakan AIN-93G baik pada minggu pertama maupun pada minggu kedua 

setelah melahirkan walaupun nilai kadar albumin serum kedua induk tikus 

tersebut masih dalam batas nilai normal (2,9 – 3,1 g/dL) (Erinda, 2009). Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian pakan tambahan pasta padat gizi pada induk 

tikus menyusui memberikan efek biokimia, berupa serum albumin, lebih baik 

dibandingkan dengan pakan yang lainnya.  
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4.2.5 Pengaruh Pemberian Jenis Pakan Pada Induk Tikus Selama Menyusui 

Terhadap Kadar Hemoglobin Induk Tikus 

 
Hemoglobin merupakan protein pembawa oksigen berbentuk globular. 

Tugas utama dari hemoglobin adalah sebagai pengangkut O2 dari paru-paru atau 

insang ke seluruh jaringan badan (Campbell, 2004). Darah orang normal 

mengandung hemoglobin hampir 15 gram dalam tiap-tiap 100 ml darah dan tiap 

gram hemoglobin dapat berikatan dengan oksigen, maksimal kira-kira 1,34 ml 

(Fikri dan Ganda (2005) dalam Munawarah, (2009)). Berikut adalah kadar 

hemoglobin (Hb) darah induk tikus yang tersaji pada Tabel 4.16. 

 
Tabel 4.16 Kadar Hemoglobin (Hb) Darah Induk Tikus Setelah Melahirkan  

 

Jenis Pakan Kadar Hemoglobin (g/dL) Standar Deviasi 

Pakan AIN-93G 11.70 

σ = 1.23 Pasta Komersil 12.10 

Pasta Padat Gizi 14.00 

 
Dari Tabel 4.16 di atas terlihat bahwa induk tikus yang diberi pakan 

tambahan pasta padat gizi memiliki kadar hemoglobin paling tinggi (14,00 g/dL) 

dibandingkan induk tikus yang diberi pakan tambahan pasta komersial dan 

pakan AIN-93G. Induk tikus yang diberi pakan tambahan pasta padat gizi 

memiliki kadar hemoglobin lebih tinggi karena mendapat asupan zat besi (Fe) 

yang tinggi dari pasta instan tersebut. Dimana diketahui dari hasil analisa pasta 

padat gizi memiliki kandungan zat besi (Fe) sebesar 7,06 ppm sementara 

kandungan zat besi pada pasta komersial (makaroni) hanya sebesar 3,00 ppm 

(Persagi, 2009).  

Zat besi terutama diperlukan dalam hemopoiesis (pembentukan darah), 

yaitu dalam sintesa hemoglobin. Zat besi pada masa kehamilan digunakan untuk 

perkembangan janin, plasenta, ekspansi sel darah merah, dan untuk kebutuhan 

basal tubuh. Seperti halnya konsumsi zat gizi secara umum, konsumsi zat besi 

seringkali belum memenuhi kebutuhan dalam tubuh. Apabila kadar zat besi di 

dalam tubuh ibu hamil kurang, maka akan terjadi suatu keadaan yang disebut 

anemia. Hal itu dikarenakan zat besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi 

tubuh (Darlina, 2003). 
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4.2.4 Pengaruh Pemberian Pakan Pada Induk Tikus Terhadap Produksi Air 

Susu Induk Tikus 

 
Kondisi induk tikus pada tahap awal penelitian berada dalam keadaan 

baik dengan rerata bobot badan sebelum melahirkan 286 gram. Jumlah anak 

yang dilahirkan berkisar antara 1 sampai 13 ekor anak per kelahiran dengan 

bobot lahir 5 – 7 gram. Smith dan Mangkoewidjojo (1988) menyatakan bahwa 

umumnya bobot badan anak tikus pada waktu dilahirkan berkisar antara 5 - 6 

gram. Walaupun dalam penelitian ini anak tikus yang dilahirkan tetapi yang 

digunakan hanya 5 ekor saja sebagai ulangan perlakuan. Selama periode 

penelitian sering terlihat kompetisi yang terjadi antar anak tikus dalam 

memperoleh susu dari induknya, sehingga anak tikus yang tidak mampu 

bersaing akan semakin sedikit mendapatkan air susu. Pengaruh pemberian 

pakan induk terhadap rerata berat badan anak tikus disajikan dalam Tabel 4.17. 

 

Tabel 4.17. Pengaruh Pemberian Pakan Induk Terhadap Rerata Berat Badan 

Anak Tikus 

 

Jenis Pakan 
Rerata Berat Badan Anak Tikus 

(gram) 

Pakan AIN-93G 13.62 b 

Pasta Komersil 15.08 c 

Pasta Padat Gizi 12.60 a 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan  
hasil berbeda nyata (α = 0,05) 

 

Dari Tabel 4.17 diketahui rerata berat badan anak tikus selama masa 

laktasi. Rerata berat badan anak tikus berkisar antara 12,60 – 13,62 gram. Dari 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

yang nyata antar perlakuan faktor berat badan anak tikus. Perbandingan antar 

perlakuan faktor jenis pakan menghasilkan nilai F hitung (77,216) dan lebih besar 

dari nilai F tabel 1% (3,124) atau nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari alpha 

5% (0,050), sehingga dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

antar perlakuan faktor jenis pakan tersebut. Berdasarkan pengujian lanjutan, 

diketahui bahwa induk tikus yang diberi pakan tambahan berupa pasta komersil  

menghasilkan rata-rata berat badan anak tikus tertinggi dibandingkan pada induk 

tikus dengan jenis pakan lainnya, sedangkan induk tikus yang diberi pakan 

tambahan berupa pasta padat gizi menghasilkan rata-rata berat badan anak tikus 

terendah dibandingkan pada jenis pakan lainnya. 
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Induk tikus yang diberi pakan tambahan berupa pasta padat gizi memiliki 

rerata berat badan anak tikus paling rendah dikarenakan pada saat penelitian 

anak tikus yang dilahirkan lebih banyak dibandingkan induk tikus yang lainnya. 

Jumlah anak yang banyak menyebabkan air susu induk tikus terbagi pada 

semua anak-anaknya. Peningkatan jumlah anak perkelahiran mengurangi rataan 

pertumbuhan individu karena persaingan antar anak untuk mendapatkan nutrisi 

dan tempat sehingga akan berakibat pada penurunan bobot badan (Hafez, 

1970). Hafez (1980) juga menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan anak tikus 

ditentukan oleh perawatan induk dan mereka membutuhkan kehangatan dari 

induknya. Dari Williamson dan Payne (1993) dikatakan bahwa induk mempunyai 

pengaruh yang cukup banyak pada perkembangan anaknya selama bunting dan 

masa menyusui. Gambaran perbandingan rerata berat badan anak tikus selama 

masa menyusui (laktasi) disajikan pada Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Grafik Perbandingan Rerata Berat Badan Anak Tikus  

 
Dari Gambar 4.10 dapat diketahui rerata berat badan anak tikus yang 

didapatkan dari penimbangan selama 15 hari. Semakin hari berat badan anak 

tikus semakin bertambah. Berat badan anak tikus dari hari ke-1 sampai hari ke-

15 berkisar antara 5,00 – 21,60 gram. Induk tikus yang diberi pakan tambahan 

berupa pasta komersil memiliki rerata berat badan tertinggi yaitu berkisar antara 

6,70 – 21,6 gram. Sedangkan induk tikus yang diberi pakan tambahan pasta 

padat gizi memiliki rerata berat badan terendah berkisar 5,00 – 19,00 gram.  
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Selama menyusu anak mendapat pasokan energi dari air susu induk. 

Segala proses metabolisme dalam tubuh memerlukan energi, termasuk sintesa 

protein. Energi dibutuhkan untuk pertumbuhan, metabolisme dan aktivitas. 

Ketersediaan energi dalam air susu yang memadai akan menyebabkan sintesis 

protein berjalan normal sehingga proses pertumbuhan juga berjalan normal 

(Tilman et al., 1991). 

Lama masa pemberian pakan memberikan pengaruh terhadap rerata 

berat badan anak tikus. Pemberian perlakuan asupan pakan diberlakukan 

selama 15 hari, sedangkan puncak masa laktasi tikus terjadi pada hari ke-13. 

Lama masa pemberian pakan hanya selama 15 hari dikarenakan anak tikus 

sudah mulai tumbuh gigi sehingga dikhawatirkan akan mengkonsumsi pakan 

yang diberikan kepada induknya. Inglis (1980) menyatakan bahwa usia 12 hari 

merupakan batas penyapihan awal dari anak tikus, setelah usia ini anak tikus 

mulai belajar memakan makanan induk. Akan tetapi, induk tikus masih 

berpengaruh dalam tingkat pertumbuhannya. Rerata berat badan anak tikus 

akibat perbedaan jenis pakan tambahan induk disajikan pada Tabel 4.18. 

 
Tabel. 4.18. Rerata Berat Badan Anak Tikus Akibat Perbedaan Jenis Pakan 

Induk 

 

Hari 
Ke- 

Rerata Berat Badan Anak Tikus  

Pakan AIN-93G 
(gram) 

Pasta Komersil 
(gram) 

Pasta Padat Gizi 
(gram) 

0 5.60  a 6.70  a 5.00  a 

3 8.10  b 9.60  b 8.20  b 

6 11.80  c 14.00  c 11.00  c 

9 15.80  d 17.60  d 14.50  d 

12 19.00  e 21.00  e  17.90  e  

15 21.40  f 21.60  e 19.00  f 

Keterangan : 1. Setiap data merupakan rerata dari 5 kali ulangan 

2. Angka yang didampingi huruf yang tidak sama menunjukkan 

berbeda nyata (α = 0,05) 

 

Dari tabel 4.18 dapat diketahui rerata berat badan anak antar perlakuan 

jenis pakan tambahan pada induk tikus dengan faktor lama pemberian pakan. 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan perbandingan antar perlakuan faktor 

jenis pakan yang tersarang pada faktor lama pemberian pakan menghasilkan 

nilai F hitung (291,741) dan lebih besar dari nilai F tabel 1% (1,8075) atau nilai 

signifikansi (0,000) lebih kecil dari alpha 5% (0,050), sehingga dinyatakan bahwa 
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terdapat perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan faktor jenis pakan yang 

tersarang pada faktor lama pemberian pakan tersebut. Berdasarkan pengujian 

lanjutan, diketahui bahwa jenis pakan pasta komersil menghasilkan rata-rata 

berat badan anak tikus tertinggi pada setiap waktu pengamatan dibandingkan 

pada jenis pakan lainnya, dan jenis pakan pasta padat gizi menghasilkan rata-

rata berat badan anak tikus terendah pada setiap waktu pengamatan 

dibandingkan pada jenis pakan lainnya. 

Rerata berat badan anak tikus terhadap pemberian pakan pasta padat 

gizi pada induk tikus hari hari ke-0 hingga hari ke-15 memberikan pengaruh 

berbeda nyata. Pada hari ke-0 hingga kari ke-15 berat badan anak tikus berkisar 

antara 5,00 – 19,00 gram. Pasta padat gizi yang diberikan pada induk tikus 

mampu meningkatkan air susu induk tikus selama menyusui. Hal ini dikarenakan 

pasta padat gizi memberikan nutrisi dan senyawa yang dapat meningkatkan 

produksi air susu. Produksi air susu dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : jumlah 

dan komposisi makanan yang dikonsumsi, jumlah dan konsumsi darah yang 

diserap oleh kelenjar ambing dan laju sintesis air susu (Ayu, 2004).  

Walaupun bila dilihat dari rerata berat badan anak tikus dari induk yang 

diberi pakan tambahan pasta padat gizi memiliki rerata berat badan terendah, 

namun tidak halnya bila dilihat dari persentase peningkatan rerata berat badan 

anak tikus tersebut. Data persentase peningkatan rerata berat badan anak tikus 

tersaji pada Tabel. 4.19. 

 
Tabel 4.19.  Persentase Peningkatan Rerata Berat Badan Anak Tikus Akibat 

Perbedaan Jenis Pakan Induk 

 

Hari 
Ke- 

Persentase Peningkatan Rerata Berat Badan Anak Tikus 

Pakan Standar (%) Pasta Kontrol (%) Pasta Padat Gizi (%) 

3 44.85  a 43.28  a 64.00  a 

6 110.61  b 109.40  b 120.00  b 

9 182.36  c 163.26  c 190.00  c 

12 240.18  d 213.66  d 258.00  d 

15 282.36  e 222.71  d 280.00  e 

Keterangan : 1. Setiap data merupakan rerata dari 5 kali ulangan 

2. Angka yang didampingi huruf yang tidak sama menunjukkan  

berbeda nyata (α = 0,05) 

 

Dari tabel 4.19 dapat diketahui persentase peningkatan rerata berat 

badan anak antar perlakuan jenis pakan tambahan pada induk tikus dengan 
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faktor lama pemberian pakan. Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan 

perbandingan antar perlakuan faktor jenis pakan yang tersarang pada faktor 

lama pemberian pakan menghasilkan nilai F hitung (9138,54) dan lebih besar 

dari nilai F tabel 1% (3,1239) atau nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari alpha 

5% (0,050), sehingga dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

antar perlakuan faktor jenis pakan yang tersarang pada faktor lama pemberian 

pakan tersebut. Berdasarkan pengujian lanjutan, diketahui bahwa jenis pakan 

pasta pasta padat gizi menghasilkan persentase rata-rata berat badan anak tikus 

tertinggi pada setiap waktu pengamatan dibandingkan pada jenis pakan lainnya, 

dan jenis pakan pasta komersil menghasilkan rata-rata berat badan anak tikus 

terendah pada setiap waktu pengamatan dibandingkan pada jenis pakan lainnya. 

Persentase peningkatan rerata berat badan anak tikus terhadap 

pemberian pakan pasta padat gizi pada induk tikus hari hari ke-0 hingga hari ke-

15 memberikan pengaruh berbeda nyata. Pada hari ke-0 hingga hari ke-15 

persentase peningkatan rerata berat badan anak tikus berkisar antara 44,85– 

282,36%. Induk tikus yang diberi pakan tambahan berupa pakan AIN-93G 

memiliki angka persentase peningkatan rerata berat badan anak sebesar 44,85 – 

282,36%. Sedangkan pada induk tikus yang diberi pakan tambahan berupa 

pasta komersil persentase peningkatan rerata berat badannya berkisar antara 

43,28 – 222,71%. Persentase peningkatan rerata berat badan anak tikus dari 

induk yang diberi pakan tambahan pasta padat gizi sebesar 64,00 – 280,00 %. 

Gambaran perbandingan persentase kenaikan rerata berat badan anak tikus 

selama masa laktasi disajikan pada Gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11. Grafik Perbandingan Persentase Kenaikan Rerata Berat 
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Dari Gambar 4.11 terlihat anak tikus dengan induk yang diberi pakan 

tambahan pasta padat gizi memiliki persentase peningkatan rerata berat badan 

tertinggi dibandingkan dengan anak tikus dari induk yang diberi pakan lainnya 

mulai dari hari ke-0 hingga hari-12 masa laktasi. Hal ini disebabkan karena 

kandungan kimia pada pakan standar dan pasta komersil tidak sama dan 

kandungan fitosterol dari daun kelor hanya terdapat pada pasta padat gizi.  

Peningkatan berat badan yang signifikan ini dipengaruhi oleh adanya 

penambahan tepung daun kelor pada pasta padat gizi. Hal ini disebabkan karena 

senyawa aktif dari daun kelor dapat memodulasi hormon-hormon laktogenesis 

dan laktasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu 

melalui aksi dari hormon steroid sebagai hasil dari biosintesis steroid hormon. 

Hormon ini bekerja langsung pada sel-sel sektoris kelenjar ambing dengan 

meningkatkan populasi dan aktifitas sintesisnya (Suprayogi, 2002). Sedangkan 

secara tidak langsung yaitu konsentrasi hormon steroid yang sudah meningkat di 

aliran darah, secara tidak langsung menstimulasi sel-sel kelenjar pituitari anterior 

dan posterior untuk melepaskan hormon prolaktin, growth hormone dan 

oksitoksin. Ketiga hormon ini secara langsung terlibat dalam sintesis air susu di 

kelenjar ambing dan pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan 

ketersediaan nutrisi di dalam darah yang menuju ke kelenjar ambing (Suprayogi, 

2002).  

Tepung daun kelor mengandung senyawa fitosterol yang berfungsi 

meningkatkan dan memperlancar produksi ASI (efek laktagogum). Secara 

teoritis, senyawa-senyawa yang mempunyai efek laktagogum diantaranya adalah 

sterol. Sterol merupakan golongan steroid (Nurmalasari, 2008). Kemampuan 

sterol menyuburkan air susu berhubungan dengan peranannya dalam refleks 

prolaktin, yaitu refleks yang merangsang alveoli untuk memproduksi susu. 

Menurut Santoso (2009) dalam Munawaroh (2012), steroid berperan dalam 

refleks prolaktin. Hasil penelitian Medrano dan Perez (2005), kapsul yang berisi 

350 mg tepung daun kelor diberikan 2x3 per hari pada sekelompok ibu menyusui 

dapat meningkatkan produksi ASI sebesar 228 % setelah 24 jam pemberian. 

Perinasia (2009) menyatakan bahwa komposisi air susu tikus yaitu 12,0% 

protein, 15,00 % lemak, 3,0 % laktosa dan 2,0 % abu. Induk tikus yang memiliki 

produksi susu tinggi akan menghasilkan anak dengan bobot sapih yang tinggi 

pula. Menurut Anggorodi (1979), laju pertumbuhan dari lahir sampai disapih 

sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah susu yang dihasilkan induk dan 
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dipengaruhi pula oleh kesehatan individu. Pemberian tepung daun kelor dapat 

meningkatkan produksi air susu induk tikus. Pemberian pasta padat gizi, yang 

berbasis tepung ampok dengan fortifikasi tepung daun kelor dan ikan teri, dapat 

meningkatkan berat badan anak hingga mencapai 280,00 %. Menurut Mutiara 

(2011) pemberian dosis mulai 42 mg/kg bb secara signifikan dapat membuat 

sekresi air susu tikus putih meningkat dan berat badan anak tikus meningkat 

seiring dengan meningkatnya dosis yang diberikan.  

 

4.3.  Penentuan Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) Pasta Padat Gizi 

 
Menurut BPOM RI (2009) penetapan informasi nilai gizi sangat penting 

dan bermanfaat bagi konsumen, terutama bagi konsumen dengan kondisi medis 

tertentu yang memerlukan pengendalian asupan zat gizi. Salah satu keterangan 

yang dicantumkan dalam informasi nilai gizi adalah zat gizi yang terdapat dalam 

produk pangan dan takaran saji (serving size). Keterangan tentang kandungan 

gizi tersebut harus dicantumkan dalam persentase dari angka kecukupan gizi 

yang dianjurkan. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang digunakan untuk 

menghitung persentase AKG pada label adalah AKG pelabelan sesuai dengan 

kelompok umur. Sementara penentuan takaran saji dilakukan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan gizi produk dalam memenuhi AKG yang dianjurkan. 

Penentuan takaran saji pasta padat gizi didasarkan pada kecukupan gizi yang 

memenuhi minimal 300 kkal per hari sebagai syarat pangan berkalori (BPOM, 

2004). Takaran saji dari pasta padat gizi ini sendiri ditentukan sebanyak 80 gram. 

Informasi nilai gizi pasta padat giz berdasarkan kebutuhan energi ibu hamil 

trimester I disajikan pada Tabel 4.20. 

 
Tabel 4.20. Informasi Nilai Gizi Pasta Padat Gizi Berdasarkan Kebutuhan 

Energi Ibu Hamil Trimester I  

 

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji / Serving size  : 80 gram  

Jumlah sajian per kemasan : 1  

JUMLAH PER SAJIAN 
Energi Total 307,58 kkal 

 
Energi dari lemak 41,58 kkal 

 

 
Lemak 
Protein 
Karbohidrat 

 
   4,62 gram 
   6,99 gram 
74,39 gram 

% AKG* 
   8,56% 
   7,67% 
15,07% 

*%AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi ibu hamil (2430 kkal) 
Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah 
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Berdasarkan informasi nilai gizi pada Tabel 4.20 takaran saji yang 

merupakan jumlah (bobot pasta) yang disajikan dalam 1 kemasan tersebut 

adalah 80 gram. Menurut BPOM RI (2009), informasi mengenai takaran saji 

penting karena nilai zat-zat gizi yang tertera pada informasi nilai gizi merupakan 

nilai per sajian. Energi total memberikan informasi tentang jumlah energi yang 

akan diperoleh saat konsumsi sesuai dengan takaran sajinya. Berdasarkan 

informasi nilai gizi pada Tabel 4.14 didapatkan energi total dari pasta padat gizi 

per sajian adalah 307,58 kkal. Hal tersebut memiliki arti bahwa pasta padat gizi 

akan menghasilkan energi sebesar 307,58 kkal ketika di konsumsi sesuai 

dengan takaran sajinya yaitu sebanyak 80 gram. 

Dalam informasi nilai gizi pada Tabel 4.20 juga terdapat persentase dari AKG 

yang dianjurkan untuk ibu hamil. %AKG membantu memberikan kontribusi produk 

terhadap kebutuhan harian suatu nutrisi. Pada Tabel 4.20 diketahui %AKG dari 

lemak, protein, dan karbohidrat berturut-turut adalah 8,56; 7,67; dan 15,07% yang 

berarti kebutuhan nutrisi tersebut sudah terpenuhi  8,56; 7,67; dan 15,07% bila 

mengkonsumsi sesuai dengan takaran saji. Sedangkan di bawah tabel informasi nilai 

gizi terdapat keterangan “%AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi ibu hamil 

(2430 kkal). Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.” Ulasan 

tersebut memiliki maksud bahwa AKG seseorang sangat tergantung dari berat 

badan, umur, jenis kelamin dan aktivitas fisiknya Selanjutnya adalah informasi nilai 

gizi pasta padat gizi berdasarkan kebutuhan energi ibu hamil trimester II dan III 

disajikan pada Tabel 4.21. 

 
 . Tabel 4.21. Informasi Nilai Gizi Pasta Padat Gizi Berdasarkan Kebutuhan 

Energi Ibu Hamil Trimester II dan III 

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji / Serving size  : 80 gram  

Jumlah sajian per kemasan : 1  

JUMLAH PER SAJIAN 
Energi Total 307,58 kkal 

 
Energi dari lemak 41,58 kkal 

 

 
Lemak 
Protein 
Karbohidrat 

 
   4,62 gram 
   6,99 gram 
74,39 gram 

% AKG* 
   8,15% 
   7,31% 
14,36% 

*%AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi ibu hamil (2550 kkal) 
Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah 

 

Berdasarkan informasi nilai gizi pada Tabel 4.21 energi total dari produk 

pasta padat gizi sebesar 307,58 kkal dari 80 gram produk pasta padat gizi. 
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Sementara energi sebanyak 41,58 kkal dari total energi pasta padat gizi tersebut 

(307,58 kkal) berasal dari lemak. Sedangkan untuk %AKG yang dianjurkan untuk 

mampu memberikan kontribusi kebutuhan harian suatu nutrisi pada ibu hamil 

pada trimester II dan III dari lemak, protein, dan karbohidrat berturut-turut adalah 

8,15%; 7,31%; dan 14,36%. 

Kebutuhan energi untuk ibu menyusui jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan ibu hamil yaitu 2580 kkal untuk ibu menyusui pada enam bulan pertama 

dan 2650 kkal pada enam bulan kedua. Berangkat dari hal tersebut maka 

dengan produk yang sama akan memiliki informasi nilai gizi yang berbeda. 

Informasi nilai gizi pasta padat gizi berdasarkan kebutuhan energi ibu menyusui 

enam bulan pertama disajikan pada Tabel 4.22. 

 
Tabel 4.22. Informasi Nilai Gizi Pasta Padat Gizi Berdasarkan Kebutuhan 

Energi Ibu Menyusui Enam Bulan Pertama 

  

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji / Serving size  : 80 gram  

Jumlah sajian per kemasan : 1  

JUMLAH PER SAJIAN 
Energi Total 307,58 kkal 

 
Energi dari lemak 41,58 kkal 

 

 
Lemak 
Protein 
Karbohidrat 

 
   4,62 gram 
   6,99 gram 
74,39 gram 

% AKG* 
   8,06% 
   7,22% 
14,19% 

*%AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi ibu menyusui (2580 kkal) 
Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah 
 

Dari tabel di atas yang memberikan informasi nilai gizi berdasarkan 

kebutuhan energi ibu menyusui pada enam bulan pertama (2580 kkal), diketahui 

bahwa pasta padat gizi akan memberikan kontribusi AKG dari lemak sebanyak 

8,06%, dari protein sebanyak 7,22% dan karbohidrat sebanyak 14,19%. 

Persentase tersebut tercapai apabila pasta padat gizi dikonsumsi sesuai dengan 

takaran sajinya yaitu 80 gram.  

Berdasarkan informasi nilai gizi pada Tabel 4.22 juga dapat disimpulkan 

bahwa kebutuhan energi ibu menyusui enam bulan pertama lebih banyak apabila 

dibandingkan dengan ibu hamil. Kebutuhan energi dan % AKG ibu menyusui 

enam bulan pertama akan berbeda pula dengan ibu yang melanjutkan menyusui 

pada enam bulan berikutnya (kedua). Hal tersebut diakibatkan semakin 

bertambahnya usia anak, maka kebutuhan akan konsumsi ASI nya juga semakin 
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bertambah. Informasi nilai gizi pasta padat gizi berdasarkan kebutuhan energi ibu 

menyusui enam bulan kedua disajikan pada Tabel 4.23.  

 
Tabel 4.23. Informasi Nilai Gizi Pasta Padat Gizi Berdasarkan Kebutuhan 

Energi Ibu Menyusui Enam Bulan Kedua 

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji / Serving size  : 80 gram  

Jumlah sajian per kemasan : 1  

JUMLAH PER SAJIAN 
Energi Total 307,58 kkal 

 
Energi dari lemak 41,58 kkal 

 

 
Lemak 
Protein 
Karbohidrat 

 
   4,62 gram 
   6,99 gram 
74,39 gram 

% AKG* 
   7,85% 
   7,03% 
13,82% 

*%AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi ibu menyusui (2650 kkal) 
Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah 

 

Pasta padat gizi merupakan bahan pangan olahan pengganti nasi. Pada 

ibu hamil jumlah konsumsi pasta padat gizi yang dianjurkan sebanyak 12,35% 

dari jumlah kalori yang dibutuhkan oleh ibu hamil trimester pertama (2430 kkal) 

dan sebanyak 11,76% dari jumlah kalori yang dibutuhkan oleh ibu hamil trimester 

kedua dan ketiga (2550 kkal) yaitu sebanyak 300 kkal. Pada ibu yang menyusui, 

konsumsi pasta padat gizi yang dianjurkan sebanyak 19,38% dari jumlah kalori 

yang dibutuhkan oleh ibu menyusui enam bulan pertama (2580 kkal) yaitu 

sebanyak 500 kkal. Begitu pula pada ibu yang menyusui enam bulan berikutnya 

(kedua), jumlah konsumsi biskuit laktogenik yang dianjurkan sebanyak 20,76% 

dari jumlah kalori yang dibutuhkan oleh ibu menyusui enam bulan kedua (2650 

kkal) yaitu sebanyak 550 kkal.  

Menurut Sudaryati (2008), kebutuhan zat gizi ibu hamil relatif lebih besar 

dibandingkan sebelum hamil karena diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan janin juga sebagai persiapan untuk memasuki masa laktasi. 

Begitu pula pada ibu yang menyusui, kebutuhan kalorinya juga lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan ibu hamil karena kalori akan dibagi juga ke bayi melalui 

ASI. Untuk menghasilkan ASI yang berkualitas maka ibu hamil pada trimester 

ketiga dan ibu menyusui dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung 

energi dan zat-zat gizi lengkap. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa komposisi kimia 

dari pasta padat gizi tersubtitusi ampok jagung yang difortifikasi dengan daun 

kelor dan ikan teri berupa energi 384,54 kkal (per 100 gram), protein 8,74%, 

lemak 5,78, karbohidrat 74,39%, kalsium 227,67 ppm, Fe 7,06 ppm, abu 3,16% 

dan air 7,93%. Dari hasil analisa tersebut kandungan energi, karbohidrat dan 

lemak pasta gizi ini melebihi standar yang ada pada SNI 01-7148-2005. 

Sementara kandungan protein dan Fe nya masih sangat kurang. 

Dari hasil pengujian secara invivo induk tikus bunting yang diberi pakan  

tambahan berupa pasta padat gizi dengan rerata konsumsi pakan sebanyak 6,44 

gram per hari, memiliki rerata berat badan dan kadar albumin serum tertinggi 

dibandingkan induk tikus yang diberi pakan tambahan pasta komersil dan pakan 

AIN-93G. Hal ini membuktikan bahwa pasta padat gizi dapat memberikan efek 

menaikkan berat badan hingga mencapai 313,03 gram dan juga dapat 

menaikkan kadar albumin serum pada tikus bunting sebesar 3,04 g/dL pada 

minggu I dan 3,146 g/dL pada minggu II.  

Pada induk tikus menyusui yang diberi pakan tambahan pasta padat gizi 

dengan rerata konsumsi pakan sebanyak 7,00 gram per hari, memiliki rerata 

berat badan, kadar albumin serum dan kadar hemoglobin darah tertinggi 

dibandingkan induk tikus yang diberi pakan tambahan pakan AIN-93G dan pasta 

komersil. Ini berarti bahwa pasta padat gizi dapat memberikan efek menaikkan 

berat badan hingga mencapai 292,68 gram dan juga dapat menaikkan kadar 

albumin serum sebesar 3,09 g/dL pada minggu I setelah melahirkan dan 3,03 

g/dL pada minggu II setelah melahirkan serta dapat meningkatkan kadar 

hemoglobin darah hingga mencapai 14,00 g/dL pada tikus menyusui.  

Pasta padat gizi tersubtitusi ampok jagung yang difortifikasi dengan daun 

kelor dan ikan teri memiliki efek laktogogum dibuktikan dengan adanya pengaruh 

nyata terhadap peningkatan produksi air susu yang ditunjukkan dengan 

penambahan berat badan anak tikus. Persentase kenaikan rerata berat badan 

anak tikus dengan induk yang diberi pasta padat gizi mencapai 280,00% dari 

rerata berat lahirnya. 
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5.2 Saran 

 
 Perlu peningkatan kadar protein dengan penambahan bahan berprotein       

lainnya untuk mencapai SNI produk ibu hamil dan menyusui. 

 Perlu menghilangkan penambahan minyak goreng atau menguranginya 

agar kandungan lemak menurun sehingga sesuai dengan SNI produk ibu 

hamil dan menyusui. 

 Tepung daun kelor memiliki kandungan fitosterol yang tinggi yang dapat 

meningkatkan produksi ASI, maka perlu dilakukan analisa fitosterol pada 

pasta padat gizi. 

 Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut pada ibu hamil dan menyusui untuk 

mengetahui perbandingan secara nyata pada manusia terhadap ASI yang 

diproduksi. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

 
1. Analisa Kimia 

1.1 Kadar Air Dengan Metode Pemanasan (AOAC, 2005) 

 Sampel ditimbang sebanyak 2-5 gram pada cawan porselin yang 

telah diketahui beratnya. 

 Cawan tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 3-4 jam pada 

suhu 100-105°C atau sampai beratnya menjadi konstan. 

 Sampel kemudian dikeluarkan dari oven dan dimasukkan ke dalam 

desikator dan segera ditimbang setelah mencapai suhu kamar. 

 Masukkan kembali bahan tersebut ke dalam oven sampai tercapai 

berat yang konstan (selisih antara penimbangan berturut-turut 

0,0002 gram) 

 Kehilangan berat tersebut dihitung sebagai presentase kadar air 

dan dihitung dengan rumus : 

 

�����	��� = 	
�����	���� − �����	��ℎ��	

�����	������
	× 100	% 

 
1.2 Kadar Abu Metode Thermogravimetri (AOAC, 2005) 

 Disiapkan cawan porselin yang sudah dikeringkan dan sudah 

diketahui beratnya. 

 Sampel dihaluskan dan ditimbang sebanyak 1 – 2 g dalam cawan 

porselin. 

 Cawan porselin yang berisi sampel diarangkan di atas kompor listrik 

sampai tidak berasap, kemudian diabukan dalam tanur pengabuan 

pada suhu 550oC sampai pengabuan sempurna (sampai berwarna 

putih ). 

 Cawan porselin diangkat dan dipindahkan ke dalam oven selama 30 

menit. 

 Dinginkan dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

 Perhitungan :  

%	��� =	
�����	���	(����)

�����	������	(����)
	× 100	% 
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1.3 Kadar Protein Metode Kjedahl (AOAC, 2005) 

 Timbang 2 gram bahan yang telah dihaluskan 

 Kemudian ditambahkan 0.5 Tablet Kjedahl untuk analisa katalisator, 

dan ditambahkan 15 ml H2SO4. 

 Setelah itu didestruksi selama 1 jam sampai terbentuk cairan yang 

berwarna jernih, kemudian didinginkan. 

 Ditambahkan 25ml aquades dingin, 4 tetes indikator pp, dan 100ml 

larutan NaOH (40%) hingga sampel berwarna coklat. 

 Dilakukan destilasi dan destilat ditampung di dalam erlenmeyer 

yang berisi 20 ml larutan jenuh asam borat 3% dan 4 tetes indikator 

metil red. 

 Destilat kemudian dititrasi dengan HCl 0.1 N yang telah 

distandarisasi hingga terjadi perubahan warna dari kuning menjadi 

merah jambu. 

 Perhitungan :  

 

%	������� = 	
��	���	 × �	���

�����	������	(����) × 1000
	�	14,008	�	6,25	�	100% 

 

1.4  Kadar Lemak Metode Soxhlet (AOAC, 2005) 

 Timbang dengan teliti 2 g bahan yang telah dihaluskan (sebaiknya 

sampel kering yang lewat 40 mesh) 

 Campur dalam pasir yang telah dipijarkan sebanyak 8 g dan 

masukkan ke dalam tabung ekstraksi soxhlet dalam Thimble. 

 Alirkan air pendingin melalui kondensor. Pasang tabung ekstraksi 

pada alat destilasi soxhlet dengan pelarut petroleum eter 

secukupnya selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung reaksi 

diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang 

sama. 

 Petroleum eter yg mengandung ekstrak lemak dan minyak 

dipindahkan ke dalam botol timbang yang bersih dan diketahui 

beratnya kemudian diuapkan dengan penangas air hingga agak 

pekat. Lanjutkan pengeringan ke dalam oven 100oC sampai berat 

konstan. 

 Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak 

dan minyak. 
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1.5  Kadar Karbohidrat (AOAC,2005) 

Kadar karbohidrat dihitung berdasarkan perhitungan (by difference)  

dimana : 

�����	����������� = ���%− (�����	������� + 	����� + 	��� + 	���)	 

 
1.6 Total Energi 

Total energi dihitung menggunakan faktor Atwater menurut komposisi 

karbohidrat, lemak, dan protein. Kadar karbohidrat, lemak, dan protein 

berasal dari hasil analisa proksimat. Nilai energi untuk 1 gram 

karbohidrat adalah 4 kilo kalori (kkal), 1 gram protein adalah 4 kkal, dan 

1 gram lemak adalah 9 kkal. Satuan dari energi adalah kilo kalori. Total 

kalori dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

������ = 	 {4	����	�	�������	(�)} 	+ 	{4	����	�	�����ℎ�����	(�)} +	 

{9	����	�	�����	(�)} 

 
1.7 Analisa Kadar Fe dan Ca Metode AAS (SNI 3751 : 2009) 

 Prinsip 

Sampel didestruksi dengn asam menjadi larutan Fe. Larutan Fe 

ditetapkan dengan metode AAS pada panjang gelombang 248,3 nm  

 Pengabuan Kering 

- Timbang sampel sebanyak 2 g sampai dengan 3 g dalam 

cawan. 

- Arangkan di atas pemanas listrik atau nyala api kecil, kemudian 

abukan dalam tanur listrik pada suhu (550 ± 10)oC utkan abu 

sampai putih atau kelabu. 

- Larutkan abu dengan 10ml HCl 5 N atau HNO3 1 N (panaskan di 

atas penangas listrik hingga abu larut sempurna). 

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, bilas cawan hingga bersih, 

kemudian impitkan dan kocok. 

 Pengabuan Basah  

- Timbang sampel sebanyak 0,5 g dalam tabung plastik/ kaca/ 

dalam gelas piala dan tambahkan 5 ml HNO3 pekat (65%, Bj 

1,4).  

- Panaskan dalam penangas air pada suhu 100oC selama 1 jam 

kemudian didinginkan. 
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- Masukan ke dalam labu ukur 25ml sambil disaring, kemudian 

impitkan dan kocok. 

 Pembuatan Kurva Standar  

- Larutan standar 1000 ppm diambil 5 ml dan dimasukkan labu 

takar 50 ml. 

- Tepatkan volume menjadi 50 ml dengan akuades, dan larutan ini 

menjadi larutan induk untuk larutan standar. 

- Ambil dari larutan yang sudah diencerkan sebanyak 0, 2, 4, 6, 8, 

dan 10ml. 

- Tepatkan volume masing-masing menjadi 100 ml. 

 Pengukuran Absorbansi 

- Siapkan instrument sesuai petunjuk penggunaan alat untuk 

pengukuran Fe atau Ca 

- Baca absorban masing-masing larutan baku standar, larutan 

sampel dan blanka dengan alat AAS. 

- Buat kurva kalibrasi dengan sumbu Y sebagai absorban dan 

sumbu X sebagai konsentrasi (mg/L) 

- Plot pembacaan sampel pada kurva kalibrasi. 

- Hitung kandungan  dalam sampel. 

 Perhitungan  

�����	(��	���	��) = 	
�	�	�

�
 

 
  Keterangan :  

   F  = faktor pengenceran 

   b = µg/ml dari kurva kalibrasi larutan deret baku 

   W  = bobot sampel (g) 

 
2. Analisa Biokimia 

2.1  Kadar Albumin Metode Bhromo Chresol Green (BCG) (Manual 

Book Bio Systems, 2010a) 

 Prinsip : Albumin serum akan mengikat BCG di dalam media asam. 

Peningkatan absorban hasil dari kompleks warna albumin yang 

dibaca pada panjang gelombang 630 nm sebanding dengan kadar 

albumin. 
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 Prosedur : 

- Siapkan 3 buah tabung reaksi yang diberi label berupa blanko, 

standar dan sampel. 

- Pada masing-masing tabung diisi dengan bahan seperti di 

bawah ini :  

Reagen Blanko Standar Sampel 

Serum 

Standar 

Reagen Kerja 

- 

- 

1,0 mL 

- 

5 µL 

1,0 mL 

5 µL 

- 

1,0 mL 

 
- Baca absorbansinya pada spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 630 nm 

 Perhitungan : 

�����	�������	����� =	
��������	������

��������	�������
	�	50	�/�  

 

2.2 Kadar Hemoglobin (Hb) Metode Fotoelektrik (Sianmethemoglobin)  

(Gandasoebrata, 2007) 

 Prinsip : Hemoglobin darah diubah menjadi sianmethemoglobin 

(hemiglobinsianida) dalam larutan yang berisi kaliumferrisianida dan 

kalium sianida. Absorbsi larutan diukur pada panjang gelombang 

540 nm atau filter hijau. 

 Prosedur :  

- Ke dalam tabung kolorimeter dimasukkan 5,0 ml larutan 

Drapkin. 

- Dengan pipet hemoglobin diambil 20 µl darah (kapiler, EDTA 

atau oxalat); sebelah luar ujung pipet dibersihkan, lalu darah itu 

dimasukkan ke dalam tabung kolorimeter dengan membilasnya 

beberapa kali. 

- Campurlah isi tabung dengan membalikkannya beberapa kali.  

- Bacalah dalam spektrofotometer pada gelombang 540 nm; 

sebagai blanko digunakan larutan Drabkin. 

- Kadar hemoglobin ditentukan dari perbandingan absorbansinya 

dengan absorbansi standar sianmethemoglobin atau dibaca dari 

kurva tera. 
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 Pembuatan Kurva Tera : 

- Perhitungkanlah lebih dulu kadar hemoglobin dalam larutan-

larutan standar yang akan digunakan. Oleh karena larutan 

standar dibuat dari 20 µl darah ditambah 5,0 ml larutan Drabkin, 

maka itu berarti darah diencerkan 251 kali; kadar yang tertulis 

pada ampul dikali 251 = kadar hemoglobin darah dalam larutan 

standar. 

- Buatlah paling sedikit tiga macam larutan yang mempunyai 

kadar hemoglobin berlain-lainan dengan cara mengencerkan 

larutan-larutan standar dengan larutan Drabkin, misalnya 5,10, 

15 dan 20 g/dl. Membuat larutan dengan kadar hemoglobin 

terlalu tinggi tidak ada manfaatnya; usahakanlah membuat 

larutan-larutan yang mempunyai kadar hemoglobin di sekitar 

nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam klinik. 

- Absorbansi larutan-larutan itu diukur pada gelombang 540 nm; 

sebagai blanko digunakan larutan Drabkin. 

- Pada kertas grafik biasa gambarkanlah titik-titik yang diperoleh 

dari nilai kadar hemoglobin dan nilai absorbansi larutan-larutan 

itu; kadar hemoglobin pada ordinat dan absorbansi pada 

absisnya. Titik-titik akan membentuk garis lurus. Untuk membuat 

kurva ini gambarkanlah sebuah titik yang diperoleh dari nilai 

rata-rata kadar hemoglobin dan nilai rata-rata absorbansi ketiga 

larutan itu dan tariklah garis lurus melalui titik ini dan titik nol; ke-

empat titik tera harus terletak pada garis ini. 

- Hitunglah faktor kurva tera ini dengan cara membagi nilai rata-

rata absorbansi dengan nilai rata-rata kadar hemoglobin ke-

empat larutan itu. 
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Lampiran 2. Data Penentuan Takaran Saji, Angka Kecukupan Gizi dan Label 

Informasi Nilai Gizi Pasta Padat Gizi per Takaran Saji 80 gram 
 
1. Pada Ibu Hamil Trimester I (2430 kkal) 

 Data analisa zat gizi produk pasta padat gizi per 100 gram : 
 Protein   =     8,74 % 
 Lemak  =     5,78 % 
 Karbohidrat  =   74,39 % 
 Total Energi  = 384,54 kkal  

 Jumlah protein, lemak dan karbohidrat dalam 100 gram pasta : 
 Protein    =     8,74 % x 100 gram  =   8,74 gram 
 Lemak   =     5,78 % x 100 gram  =   5,78 gram 
 Karbohidrat  =   74,39 % x 100 gram  = 74,39 gram 

 Jumlah protein, lemak dan karbohidrat dalam 80 gram pasta : 
 Protein    =     8,74 x (80/100)  =   6,99 gram 
 Lemak   =     5,78 x (80/100)  =   4,62 gram 
 Karbohidrat  =   74,39 x (80/100)  = 59,51 gram 

 Jumlah energi dari 80 gram pasta : 
 Dari protein  =     6,99 gram x 4 kkal  =   27,96 kkal 
 Dari Lemak  =     4,62 gram x 9 kkal  =   41,58 kkal 
 Dari karbohidrat =   59,51 gram x 4 kkal  = 238,04 kkal 
 Total Energi  = 307,58 kkal 

 Standar kebutuhan : 
Kebutuhan energi untuk ibu hamil trimester I = 2430 kkal, dengan pembagian  
sebagai berikut : 
 Protein   = 10-20%, yang digunakan 15% 
 Lemak  = 15-25%, yang digunakan 20% 
 Karbohidrat  = 60-70%, yang digunakan 65% 
Standar kebutuhan ibu hamil trimester I dari masing-masing zat gizi makro : 
 Protein  = 15% x 2430 kkal  =     364,5 kkal 
 Lemak  = 20% x 2430 kkal  =     486    kkal 
 Karbohidrat  = 65% x 2430 kkal  =  1.579,5 kkal 

 AKG pada pasta : 
 

Rumus = 	
energi	dari	bahan

Standar	Energi	Gizi	Makro
x	100% 

 
 %AKG protein  = (27,96/364,5) kkal x 100%    =   7,67% 
 %AKG lemak = (41,58/486) kkal x 100%   =   8,56% 
 %AKH Karbohidrat = (238,04/1.579,5) kkal x 100%  = 15,07% 

 
 Label Informasi Nilai Gizi : 

 

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji / Serving size  : 80 gram  

Jumlah sajian per kemasan : 1  

JUMLAH PER SAJIAN 
Energi Total 307,58 kkal 

 
Energi dari lemak 41,58 kkal 

 

 
Lemak 
Protein 
Karbohidrat 

 
   4,62 gram 
   6,99 gram 
74,39 gram 

% AKG* 
   8,56% 
   7,67% 
15,07% 

*%AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi ibu hamil (2430 kkal) 
Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah 
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2. Pada Ibu Hamil Trimester II dan III (2550 kkal) 

 Data analisa zat gizi produk pasta padat gizi per 100 gram : 
 Protein   =     8,74 % 
 Lemak  =     5,78 % 
 Karbohidrat  =   74,39 % 
 Total Energi  = 384,54 kkal  

 Jumlah protein, lemak dan karbohidrat dalam 100 gram pasta : 
 Protein    =     8,74 % x 100 gram  =   8,74 gram 
 Lemak   =     5,78 % x 100 gram  =   5,78 gram 
 Karbohidrat  =   74,39 % x 100 gram  = 74,39 gram 

 Jumlah protein, lemak dan karbohidrat dalam 80 gram pasta : 
 Protein    =     8,74 x (80/100)  =   6,99 gram 
 Lemak   =     5,78 x (80/100)  =   4,62 gram 
 Karbohidrat  =   74,39 x (80/100)  = 59,51 gram 

 Jumlah energi dari 80 gram pasta : 
 Dari protein  =     6,99 gram x 4 kkal  =   27,96 kkal 
 Dari Lemak  =     4,62 gram x 9 kkal  =   41,58 kkal 
 Dari karbohidrat =   59,51 gram x 4 kkal  = 238,04 kkal 
 Total Energi  = 307,58 kkal 

 Standar kebutuhan : 
Kebutuhan energi untuk ibu hamil trimester I = 2550 kkal, dengan pembagian  
sebagai berikut : 
 Protein   = 10-20%, yang digunakan 15% 
 Lemak  = 15-25%, yang digunakan 20% 
 Karbohidrat  = 60-70%, yang digunakan 65% 
Standar kebutuhan ibu hamil trimester I dari masing-masing zat gizi makro : 
 Protein  = 15% x 2550 kkal  =     382,5 kkal 
 Lemak  = 20% x 2550 kkal  =     510    kkal 
 Karbohidrat  = 65% x 2550 kkal  =  1.657,5 kkal 

 AKG pada pasta : 
 

Rumus = 	
energi	dari	bahan

Standar	Energi	Gizi	Makro
x	100% 

 
 %AKG protein  = (27,96/382,5) kkal x 100%    =   7,31% 
 %AKG lemak = (41,58/510) kkal x 100%   =   8,15% 
 %AKH Karbohidrat = (238,04/1.657,5) kkal x 100%  = 14,36% 

 
 Label Informasi Nilai Gizi : 

 

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji / Serving size  : 80 gram  

Jumlah sajian per kemasan : 1  

JUMLAH PER SAJIAN 
Energi Total 307,58 kkal 

 
Energi dari lemak 41,58 kkal 

 

 
Lemak 
Protein 
Karbohidrat 

 
   4,62 gram 
   6,99 gram 
74,39 gram 

% AKG* 
   8,15% 
   7,31% 
14,36% 

*%AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi ibu hamil (2550 kkal) 
Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah 
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3. Pada Ibu Menyusui 6 Bulan Pertama (2580 kkal) 

 Data analisa zat gizi produk pasta padat gizi per 100 gram : 
 Protein   =     8,74 % 
 Lemak  =     5,78 % 
 Karbohidrat  =   74,39 % 
 Total Energi  = 384,54 kkal  

 Jumlah protein, lemak dan karbohidrat dalam 100 gram pasta : 
 Protein    =     8,74 % x 100 gram  =   8,74 gram 
 Lemak   =     5,78 % x 100 gram  =   5,78 gram 
 Karbohidrat  =   74,39 % x 100 gram  = 74,39 gram 

 Jumlah protein, lemak dan karbohidrat dalam 80 gram pasta : 
 Protein    =     8,74 x (80/100)  =   6,99 gram 
 Lemak   =     5,78 x (80/100)  =   4,62 gram 
 Karbohidrat  =   74,39 x (80/100)  = 59,51 gram 

 Jumlah energi dari 80 gram pasta : 
 Dari protein  =     6,99 gram x 4 kkal  =   27,96 kkal 
 Dari Lemak  =     4,62 gram x 9 kkal  =   41,58 kkal 
 Dari karbohidrat =   59,51 gram x 4 kkal  = 238,04 kkal 
 Total Energi  = 307,58 kkal 

 Standar kebutuhan : 
Kebutuhan energi untuk ibu hamil trimester I = 2580 kkal, dengan pembagian  
sebagai berikut : 
 Protein   = 10-20%, yang digunakan 15% 
 Lemak  = 15-25%, yang digunakan 20% 
 Karbohidrat  = 60-70%, yang digunakan 65% 
Standar kebutuhan ibu hamil trimester I dari masing-masing zat gizi makro : 
 Protein  = 15% x 2580 kkal  =     387    kkal 
 Lemak  = 20% x 2580 kkal  =     516    kkal 
 Karbohidrat  = 65% x 2580 kkal  =  1.677    kkal 

 AKG pada pasta : 
 

Rumus = 	
energi	dari	bahan

Standar	Energi	Gizi	Makro
x	100% 

 
 %AKG protein  = (27,96/387) kkal x 100%    =   7,22% 
 %AKG lemak = (41,58/516) kkal x 100%   =   8,06% 
 %AKH Karbohidrat = (238,04/1.677) kkal x 100%  = 14,19% 

 
 Label Informasi Nilai Gizi : 

 

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji / Serving size  : 80 gram  

Jumlah sajian per kemasan : 1  

JUMLAH PER SAJIAN 
Energi Total 307,58 kkal 

 
Energi dari lemak 41,58 kkal 

 

 
Lemak 
Protein 
Karbohidrat 

 
   4,62 gram 
   6,99 gram 
74,39 gram 

% AKG* 
   8,06% 
   7,22% 
14,19% 

*%AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi ibu menyusui (2580 kkal) 
Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah 
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4. Pada Ibu Menyusui 6 Bulan Kedua (2650 kkal) 

 Data analisa zat gizi produk pasta padat gizi per 100 gram : 
 Protein   =     8,74 % 
 Lemak  =     5,78 % 
 Karbohidrat  =   74,39 % 
 Total Energi  = 384,54 kkal  

 Jumlah protein, lemak dan karbohidrat dalam 100 gram pasta : 
 Protein    =     8,74 % x 100 gram  =   8,74 gram 
 Lemak   =     5,78 % x 100 gram  =   5,78 gram 
 Karbohidrat  =   74,39 % x 100 gram  = 74,39 gram 

 Jumlah protein, lemak dan karbohidrat dalam 80 gram pasta : 
 Protein    =     8,74 x (80/100)  =   6,99 gram 
 Lemak   =     5,78 x (80/100)  =   4,62 gram 
 Karbohidrat  =   74,39 x (80/100)  = 59,51 gram 

 Jumlah energi dari 80 gram pasta : 
 Dari protein  =     6,99 gram x 4 kkal  =   27,96 kkal 
 Dari Lemak  =     4,62 gram x 9 kkal  =   41,58 kkal 
 Dari karbohidrat =   59,51 gram x 4 kkal  = 238,04 kkal 
 Total Energi  = 307,58 kkal 

 Standar kebutuhan : 
Kebutuhan energi untuk ibu hamil trimester I = 2650 kkal, dengan pembagian  
sebagai berikut : 
 Protein   = 10-20%, yang digunakan 15% 
 Lemak  = 15-25%, yang digunakan 20% 
 Karbohidrat  = 60-70%, yang digunakan 65% 
Standar kebutuhan ibu hamil trimester I dari masing-masing zat gizi makro : 
 Protein  = 15% x 2650 kkal  =     397,5 kkal 
 Lemak  = 20% x 2650 kkal  =     530    kkal 
 Karbohidrat  = 65% x 2650 kkal  =  1.722,5 kkal 

 AKG pada pasta : 
 

Rumus = 	
energi	dari	bahan

Standar	Energi	Gizi	Makro
x	100% 

 
 %AKG protein  = (27,96/397,5) kkal x 100%    =   7,03% 
 %AKG lemak = (41,58/530) kkal x 100%   =   7,85% 
 %AKH Karbohidrat = (238,04/1.722,5) kkal x 100%  = 13,82% 

 
 Label Informasi Nilai Gizi : 

 

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji / Serving size  : 80 gram  

Jumlah sajian per kemasan : 1  

JUMLAH PER SAJIAN 
Energi Total 307,58 kkal 

 
Energi dari lemak 41,58 kkal 

 

 
Lemak 
Protein 
Karbohidrat 

 
   4,62 gram 
   6,99 gram 
74,39 gram 

% AKG* 
   7,85% 
   7,03% 
13,82% 

*%AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi ibu menyusui (2650 kkal) 
Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah 
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Lampiran 3. Data Analisa in-vivo 

 
1. Data Berat Badan Induk Tikus (gram) 

 

Hari Ke- Pakan AIN-93G Pasta Komersial Pasta Padat Gizi 

1 265 284.5 294.5 

2 267 285 298.5 

3 268 286 299 

4 269 287.5 299.5 

5 270 289 302 

6 272 290 308 

7 274 292 315 

8 274.5 293 317 

9 275 293 318 

10 276 294.5 319 

11 277.5 296 321 

12 279.5 296.5 322 

13 281 298 322.5 

14 282 299.5 323 

15 283.5 305.5 324.5 

16 285.5 312.5 325 

17 288.5 317.5 309.5 

18 289 325 306 

19 248 331 303.5 

20 247 333 300 

21 246.5 300.5 299.5 

22 246 294 298 

23 245 292 292 

24 245 289 291.5 

25 244.5 287.5 289.5 

26 244 287 285 

27 243 287 283 

28 243 286 282 

29 242.5 284 280 

30 242 284 278 
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2. Data Jumlah Konsumsi Pakan Induk Tikus (gram) 

 

Hari Ke- Pakan AIN-93G Pasta Komersial Pasta Padat Gizi 

1 7 6 7 

2 7 6 7 

3 7 6 7 

4 7 6 2 

5 7 4.5 3 

6 4.5 5 7 

7 7 4 7 

8 7 5.5 7 

9 7 4 7 

10 5.5 7 7 

11 7 7 7 

12 7 7 7 

13 7 7 7 

14 7 7 7 

15 7 7 7 

16 6.5 6 7 

17 5 5 7 

18 4 7 7 

19 2 7 7 

20 6 7 7 

21 6 7 7 

22 6 7 7 

23 6 7 7 

24 7 7 7 

25 7 7 7 

26 7 7 7 

27 7 7 7 

28 7 7 7 

29 7 7 7 

30 7 7 7 
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3. Data Berat Badan Anak Tikus (gram) 

 

Jenis Pakan 
Ulangan Total  Rerata Total 

1 2 3 4 5 Ulangan Ulangan B 

B1 (Pakan 
AIN-93G) 

H0 5.50 5.00 6.00 6.00 5.50 28.00 5.60 

408.50 

H3 8.00 7.50 8.50 8.50 8.00 40.50 8.10 

H6 11.50 10.00 12.50 12.50 12.50 59.00 11.80 

H9 16.00 14.00 17.00 16.00 16.00 79.00 15.80 

H12 19.00 18.00 19.00 20.00 19.00 95.00 19.00 

H15 21.00 19.00 22.00 23.00 22.00 107.00 21.40 

B2 (Pasta 
Komersil) 

H0 6.50 6.00 7.00 7.00 7.00 33.50 6.70 

452.50 

H3 9.50 8.50 10.50 10.00 9.50 48.00 9.60 

H6 13.50 13.50 15.00 14.50 13.50 70.00 14.00 

H9 17.00 17.00 18.00 19.00 17.00 88.00 17.60 

H12 21.00 19.00 21.00 22.00 22.00 105.00 21.00 

H15 21.00 20.00 22.00 23.00 22.00 108.00 21.60 

B3 (Pasta 
Padat 
Gizi) 

H0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 5.00 

378.00 

H3 8.50 8.00 8.00 8.50 8.00 41.00 8.20 

H6 11.50 11.00 10.50 11.50 10.50 55.00 11.00 

H9 14.50 14.50 14.50 15.00 14.00 72.50 14.50 

H12 18.00 18.00 18.00 18.00 17.50 89.50 17.90 

H15 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 95.00 19.00 

Total 246.00 233.00 253.50 258.50 248.00 1239.00   1239.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

4. Data Persentase Kenaikan Rerata Berat Badan Anak Tikus Selama 

Masa Laktasi (%) 

 

Jenis Pakan 
Ulangan Total  Total 

1 2 3 4 5 Ulangan B 

B1 
(Pakan 

AIN-93G) 

H3 45.45 50.00 41.67 41.67 45.45 224.24 

4301.82 

H6 109.09 100.00 108.33 108.33 127.27 553.03 

H9 190.91 180.00 183.33 166.67 190.91 911.82 

H12 245.45 260.00 216.67 233.33 245.45 1200.91 

H15 281.82 280.00 266.67 283.33 300.00 1411.82 

B2 (Pasta 
Komersil) 

H3 46.15 41.67 50.00 42.86 35.71 216.39 

3761.54 

H6 107.69 125.00 114.29 107.14 92.86 546.98 

H9 161.54 183.33 157.14 171.43 142.86 816.30 

H12 223.08 216.67 200.00 214.29 214.29 1068.32 

H15 223.08 233.33 214.29 228.57 214.29 1113.55 

B3 (Pasta 
Padat 
Gizi) 

H3 70.00 60.00 60.00 70.00 60.00 320.00 

4560.00 

H6 130.00 120.00 110.00 130.00 110.00 600.00 

H9 190.00 190.00 190.00 200.00 180.00 950.00 

H12 260.00 260.00 260.00 260.00 250.00 1290.00 

H15 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1400.00 

Total 2564.27 2580.00 2452.38 2537.62 2489.09 12623.36   

 

Correction Factor 1770545.9216 

SS Total 836000.4088 

SS B 11067.7873 

SS H(B) 819507.6976 

SSE 5424.9239 

 

 

Hasil Pengujian Nested ANOVA 

SoV df SS MS Fcalc Ftable 

B 2 11067.8 5533.9 9138.5 3.1239 

H(B) 12 819508 68292 112776 1.8892 

Error 60 5424.92 90.415     

Total 74 836000       
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Jenis 
Pakan 

Hari  
Persen Kenaikan tα sd BNT 

notasi 
Rerata BB (%) 2.0003 6.0138 12.029 

B1 (Pakan 
AIN-93G) 

H3 44.85       a 

H6 110.61       b 

H9 182.36       c 

H12 240.18       d 

H15 282.36       e 

B2 (Pasta 
Komersil) 

H3 43.28       a 

H6 109.40       b 

H9 163.26       c 

H12 213.66       d 

H15 222.71       d 

B3 (Pasta 
Padat Gizi) 

H3 64.00       a 

H6 120.00       b 

H9 190.00       c 

H12 258.00       d 

H15 280.00       e 
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Lampiran 4.  Hasil Analisa Statistik  

 
1. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Residual for Berat.Badan 

N 90 

Normal Parameters
a
 Mean .0000 

Std. Deviation .69992 

Most Extreme Differences Absolute .143 

Positive .084 

Negative -.143 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.358 

Asymp. Sig. (2-tailed) .050 

a. Test distribution is Normal.  

 

2. Hasil Pengujian Asumsi Homogenitas Ragam 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable : Berat Badan Anak Tikus 

F df1 df2 Sig. 

2.497 17 72 .004 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Jenis + Jenis * 

Lama.Pemberian 

 

3. Hasil Pengujian Nested ANOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Berat Badan Anak Tikus    

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Jenis 93.517 2 46.758 77.216 .000 

Lama.Pemberian (Jenis) 2649.983 15 176.666 291.741 .000 

Error 43.600 72 .606   

Total 2787.100 89    

a. R Squared = .984 (Adjusted R Squared = .981)    
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4. Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable : Berat Badan Anak Tikus   

Jenis Pakan Lama Pemberian Pakan Mean Std. Deviation N 

Pakan AIN-93G 

(B1) 

H0 5.6000 .41833 5 

H3 8.1000 .41833 5 

H6 11.8000 1.09545 5 

H9 15.8000 1.09545 5 

H12 19.0000 .70711 5 

H15 21.4000 1.51658 5 

Total 13.6167 5.82457 30 

Pasta Komersil 

(B2) 

H0 6.7000 .44721 5 

H3 9.6000 .74162 5 

H6 14.0000 .70711 5 

H9 17.6000 .89443 5 

H12 21.0000 1.22474 5 

H15 21.6000 1.14018 5 

Total 15.0833 5.71158 30 

Pasta Padat Gizi 

(B3) 

H0 5.0000 .00000 5 

H3 8.2000 .27386 5 

H6 11.0000 .50000 5 

H9 14.5000 .35355 5 

H12 17.9000 .22361 5 

H15 19.0000 .00000 5 

Total 12.6000 5.13171 30 

Total H0 5.7667 .79881 15 

H3 8.6333 .85496 15 

H6 12.2667 1.51028 15 

H9 15.9667 1.52908 15 

H12 19.3000 1.53297 15 

H15 20.6667 1.58865 15 

Total 13.7667 5.59605 90 
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5.  Hasil Uji Lanjut Tuckey HSD 

5.1. Jenis Pakan Induk Tikus 

Berat Badan Anak Tikus 

Tuckey HSD     

Jenis Pakan N 

Subset 

1 2 3 

Pasta Padat Gizi (B3) 30 12.6000   

Pakan AIN-93G (B1) 30  13.6167  

Pasta Komersial (B2) 30   15.0833 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .606. 

 

 
5.2. Lama Pemberian Pakan 

Berat Badan Anak Tikus 

Tuckey HSD       

Lama Pemberian  

Pakan N 

Subset 

1 2 3 4 5 6 

H0 15 5.7667      

H3 15  8.6333     

H6 15   12.2667    

H9 15    15.9667   

H12 15     19.3000  

H15 15      20.6667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .606. 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 

 

Tepung Daun Kelor 

 

   

 Pasta Padat Gizi        Pasta Komersial Sebagai Pakan 

 

 

 

Spectrofotometer 
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Foto Anak Tikus Baru Lahir 

 

 

Foto Anak Tikus Usia 10 Hari 

 

 

Foto Anak Tikus Usia 15 Hari 
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Foto Induk Tikus Pasca Melahirkan 

 

 

 

Foto Induk Tikus Sedang Menyusui 
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Lampiran 6. Sertifikat Keterangan Laik Etik 

 

 

 


