
1   BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Sagu menjadi salah satu sumber pangan di Merauke, Papua yang memiliki luas wilayah dengan hutan sagu tertinggi di Indonesia. Sagu termasuk komoditas pangan pertama yang memasuki perdagangan dunia barat pada abad ke 18. Menurut Suharno dan Rusdin (2010), diacu dalam Hutapea (1990), kandungan karbohidrat sagu lebih tinggi daripada beras yaitu 85,9 mg, sedangkan pada beras 80,4 mg.   Sagu dapat dijadikan bahan industri seperti bahan pemutih kertas, obat – obatan, kapsul dan tablet, industri ethanol (alkohol), plastik yg dapat terurai, pakan ternak berprotein tinggi, bahan dasar roti, industri kertas, dan industri sirup (Suharno dan Rusdin, 2010). Sagu juga mampu menghasilkan sumber protein penting lain yaitu ulat sagu (Purnamasari, 2010).    Ulat sagu merupakan larva dari kumbang merah kelapa (Rhynchophorus 

ferrugenesis) yang bertelur pada batang bagian pucuk pohon sagu (Widiastuti dan Kisan, 2014). Sebagian besar masyarakat di papua selain mengambil pati sagu, sisa-sisa batang tanaman sagu dimanfaatkan untuk membudidayakan ulat sagu. Masyarakat biasanya mengambil ulat sagu secara langsung dari hutan.      Protein yang merupakan komponen dalam setiap sel hidup adalah molekul yang kompleks, besar, dan tersusun atas unit-unit pembangun yang disebut asam amino yang merupakan senyawa organik yang tersusun dari atom karbon, 
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2    hidrogen dan oksigen. Bentuk molekul protein menentukan bagaimana protein tersebut berfungsi. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Protein dipecah dalam tubuh sebagai sumber energi ketika pasokan karbohidrat dan lemak tidak mencukupi (Nugroho dan Santoso, 2008).  Daging ulat sagu mentah rasanya gurih dan beraroma sagu. Ulat sagu biasanya diolah dengan berbagai cara seperti digoreng dan dipanggang (Hastuty, 2016). Menggoreng dilakukan didalam pan dengan menggunakan sedikit minyak  yang dipanasi dengan api. Pemanggangan dikerjakan dengan menggunakan sumber panas berupa arang. Ulat sagu yang akan dipanggang diletakkan di atas jeruji panggang yang diletakkan di atas bara api. Ulat sagu yang dipanggang diputar agar panas yang diperoleh merata (Minantyo, 2011).    Proses penggorengan dan pemanggangan pada ulat sagu dapat menyebabkan perubahan pada penampilan, tekstur dan terutama nilai nutrisi dari ulat sagu. Perubahan sifat fisik dan kimia yang terjadi selama proses pemanasan salah satunya adalah denaturasi protein. Protein akan terdenaturasi oleh panas pada suhu diatas 65°C (Mastuti, 2008).  Profil protein ulat sagu dilakukan dengan metode SDS-PAGE (Sodium 

Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis). SDS-PAGE adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan rantai polipeptida pada protein berdasarkan kemampuan bergerak dalam arus listrik. Hasil yang diperoleh merupakan gambaran variasi dari panjang rantai polipeptida atau berat molekulnya (Saputra, 2014).  
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3         Potensi  untuk pengembangan ulat sagu sebagai sumber protein sangat besar khususnya di papua. Namun dalam mengolah ulat sagu masyarakat pada umumnya belum memiliki pengetahuan tentang proses pengolahan yang baik agar protein yang ada di dalamnya tidak rusak, baik untuk dikonsumsi dan mudah dicerna.  Hasil penelitian tentang pengaruh penambahan belimbing wuluh dan perebusan terhadap profil protein udang putih berformalin yang dilakukan oleh Wikanta et al., (2011), menunjukkan bahwa penambahan perasan buah belimbing wuluh dan perebusan menunjukkan keberadaan masing – masing pita protein. Pada penambahan belimbing wuluh mulai dari konsentrasi 40% - 80%, baik pada perebusan 30 maupun 45 menit menunjukkan perubahan pita yang mencolok. Hampir semua pita protein mengalami penipisan bahkan hilang.  Untuk mempelajari karakteristik protein dan DNA pada makhluk hidup digunakan metode analisis molekuler berdasarkan prinsip elektroforesis (Darmawati dkk., 2012; Ethica dkk., 2013; Feri dkk., 2017). Penelitian tentang pengaruh proses pemanasan akibat penggorengan dan pemanggangan terhadap profil protein ulat sagu belum pernah dilaporkan. Karena itu perlu dilakukan penelitian tentang profil protein ulat sagu berdasarkan variasi waktu penggorengan dan pemanggangan dengan metode SDS-PAGE.  
1.2 Rumusan masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah profil protein menggunakan metode SDS-PAGE pada ulat sagu yang digoreng dan dipanggang dengan variasi waktu?  

http://repository.unimus.ac.id

http://repository.unimus.ac.id


4    1.3  Tujuan penelitian 
1.3.1 Tujuan umum Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui profil protein metode SDS-PAGE pada ulat sagu dengan proses pengolahan  dengan cara digoreng dan dipanggang dengan variasi waktu.  
1.3.2 Tujuan khusus Tujuan khusus penelitian ini adalah: 1.3.1.1  Untuk melihat profil protein metode SDS-PAGE pada ulat sagu sebelum pengolahan.  1.3.1.2  Untuk melihat profil protein metode SDS-PAGE pada ulat sagu setelah penggorengan dan pemanggangan selama 2 menit, 4 menit dan 6 menit.  
1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses pengolahan ulat sagu yang paling baik antara menggoreng dan memanggang  dengan variasi waktu.  
2.4.1 Bagi instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih keilmuan secara khusus dalam bidang biologi molekuler di Universitas Muhammadiyah Semarang.  
3.4.1 Manfaat bagi peneliti 
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5     Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan baru tentang profil protein ulat sagu dari 2 proses pengolahan dan waktu yang berbeda.  
1.5 Orisinalitas penelitian 

Tabel 1. Orisinilitas Penelitian 

No Nama peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Wikanta, W, Abdurrajak, Y, Sumarno, dan  Amin, M, (2011) Pengaruh penambahan belimbing wuluh (Averrhoa 
Bilimbi L.) dan Perebusan Terhadap Kadar Residu Formalin dan Profil Protein Udang Putih (Letapenaeus 
Vennamei) Berformalin serta Pemanfaatannya Sebagai Sumber Pendidikan Gizi dan Keamanan Pangan pada Masyarakat Berdasarkan hasil elektroforesis SDS-PAGE terhadap protein udang putih, diperoleh hasil bahwa pada penambahan belimbing wuluh konsentrasi 40 – 80%, baik pada perebusan 30 menit maupun 45 menit menyebabkan semua pita protein mengalami penipisan bahkan hampir hilang. 

2 Utomo, W T, Suarsana, I N dan Suartini, I G A A, (2017)  Karakteristik Protein Plasma Sapi Bali         Hasil SDS-PAGE protein plasma sapi bali menunjukkan pita protein plasma sapi bali jantan dan betina (umur 0 –1,5 tahun), pubertas (umur 2 – 2,5 tahun), dan dewasa (umur 3 – 5 tahun) berjumlah 14 pita protein dengan ketebalan bervariasi yang terdiri dari lima fraksi yaitu albumin, globulin α1,α2, β, dan γ.   
3 Feri, Ethica, S N dan Mukaromah, A H, (2017) Profil protein Daging Ikan bandeng (Chanos Chanos) Menggunakan SDS-PAGE Sebelum dan Sesudah Penggaraman Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penggaraman konsentrasi 10% dan 20% selama 30 menit menghasilkan jumlah total pita protein yang paling sedikit mengalami perubahan dibandingkan kontrol. Berdasarkan hasil analisis berat molekul, terlihat bahwa profil protein yang paling mendekati kontrol adalah yang berasal dari sampel dengan konsentrasi penggaraman 10% selama 30 menit.  
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6     Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada sampel yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wikanta dkk., (2011), penggunaan belimbing wuluh dan perebusan ditujukkan untuk menghilangkan kadar residu formalin namun berdampak pada perubahan pita protein udang putih. Hasil penelitian menunjukkan hampir semua pita protein mengalami penipisan bahkan hilang. Penelitian yang dilakukan Utomo dkk., (2017) berfokus pada karakteristik protein plasma pada sapi bali berdasarkan pada perlakuan jenis kelamin dan umur sapi. Sedangkan Feri dkk., (2017), melakukan penelitian dengan sampel daging ikan bandeng untuk mengetahui profil protein sebelum dan sesudah penggaraman. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan sampel yang berbeda dengan perlakuan menggoreng dan memanggang untuk melihat perubahan yang terjadi pada pita protein akibat dari proses pengolahan dengan menggunakan variasi waktu.     
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