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KATA PENGANTAR

Dalam rangka Dies Natalis ke-55 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 
LPPM menerbitkan Buku Kumpulan Abstrak Hasil Penelitian Tahun 2014. 
Melalui edisi ini, LPPM bermaksud mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan oleh para dosen.

Sesuai dengan tema Dies Natalis Tahun ini “Melalui kemitraan dengan 
masyarakat, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya meningkatkan 
kepedulian akan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan 
berkarakter” serta tema Penelitian Institusi: “Kesejahteraan Keluarga” sub tema 
diabetes mellitus dan energi terbarukan LPPM berharap agar dengan penerbitan 
edisi ini para dosen dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang 
tinggi melakukan penelitian demi perkembangan disiplin ilmu masing-masing 
dan selanjutnya menerapkan hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran pada mahasiswa dan mengamalkan ilmunya demi 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Semoga melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seluruh 
warga di lingkungan universitas dapat  ikut meningkatkan kualitas hidup sesama.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas peran serta dan 
dukungan berbagai pihak dalam menerbitkan buku ini.

Surabaya, September 2015

Ketua LPPM
 

M. Indah Epriliati, Ph.D.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SAINS BILINGUAL

UNTUK SEKOLAH DASAR

Herwinarso, M.G. Retno Palupi

ABSTRAK: Penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Sains 
Bilingual untuk Sekolah Dasar direncanakan selesai dalam jangka waktu 2 (dua) 
tahun, dan pada tahun pertama ini telah dihasilkan Prototipe media eksperimen 
dan modul eksperimennya yang dilengkapi dengan pedoman eksperimen untuk 
Guru dengan menggunakan dua bahasa (bilingual). Prototipe media eksperimen 
dan modul eksperimen bilingual telah diujicobakan ke sekolah dasar di Surabaya 
(SD Dapena dan SDK Stellamaris) dan sekolah dasar di Banjarmasin (SD Kristen 
Kanaan), dan ujicoba berupa angket. 

Untuk Prototipe eksperimen, hasil angket yang telah diisi oleh siswa diperoleh 
presentase yang mengidentifikasikan prototipe media eksperimen baik 92,86% 
(dari 202 siswa) dan dari Guru 91,11% (5 guru). Sedangkan untuk modul 
eksperimen bilingual (LKS), hasil angket yang telah diisi oleh siswa diperoleh 
presentase yang mengidentifikasikan modul eksperimen baik 89.94% (dari 198 
siswa) dan dari Guru 100% (8 guru). Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 
prototipe media eksperimen dan modul eksperimen (LKS) bilingual yang telah 
dibuat dapat digunakan untuk membantu siswa maupun guru dalam proses 
pembelajaran sains di sekolah. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah 
pernyataan dari Siswa tentang modul eksperimen yang telah dibuat, karena yang 
akan bersentuhan secara langsung dan berkepentingan sangat besar akan 
modul eksperimen ini adalah Siswa. 6% hingga 16% siswa menyatakan bahwa 
modul eksperimen yang telah dibuat adalah kurang baik. Untuk itu pada 
penelitian tahun kedua, perbaikan modul eksperimen sangat perlu untuk 
mencermati penyataan siswa tersebut.

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)
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PENGEMBANGAN MULTIMEDIA  PEMBELAJARAN BILINGUAL 
“LISREW” BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PADA PELAJARAN FISIKA DI SMA

Nyoman Arcana, J.V. Djoko Wirjawan, Y.G. Harto Pramono

ABSTRAK: Depdiknas menghendaki supaya SMA nasional yang telah 
memenuhi seluruh standar nasional pendidikan mampu mengembangkan 
keunggulan yang mengacu pada peningkatan daya saing yang setara dengan 
mutu sekolah-sekolah unggul tingkat internasional. Hal ini mengisyaratkan 
bahwa pembelajaran untuk mata pelajaran sains diselenggarakan 
menggunakan bahasa Inggris atau minimal menggunakan pembelajaran 
bilingual. Peneltian ini bertujuan mengembangkan multimedia pembelajaran 
bilingual Lisrew untuk pelajaran Fisika di SMA. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan yaitu suatu metode 
penelitian yang berorientasi pada pengembangan produk pembelajaran. 
Penelitian dilakukan di Laboratorium Program Stusi Pendidikan Fisika 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Subyek penelitiannya adalah SMA 
di Jawa Timur dan Bali. 

Penelitian diawali dengan need analysis. Hasil penelitian berupa prototif 
multimedia yang diberi judul “Pembelajaran Optika melalui Bilingual Lisrew”. 
Lisrew singkatan dari listening, speaking, reading, dan writing. Karakter yang ada 
pada multimedia ini adalah: penyajian materi menggunakan pendekatan inkuiri, 
sumber belajar mengandung materi fisika yang penyajiannya menggunakan 
teks, gambar, dan animasi proses; penyajian bahasa Inggris dilengkapi dengan 
listening yang dapat dikendalikan pengoperasiannya, vocabulary yang 
dilengkapi dengan arti kata dan cara pengucapannya, reading yang dilengkapi 
dengan sadurannya (bukan sekedar terjemahan), speaking dengan menirukan 
hasil dubbing pada listening, dan writing dengan cara menulis kesimpulan dalam 
bahasa Inggris, kemudian memeriksanya dengan cara membandingkan dengan 
conclusion yang sudah ada. 

Kata Kunci: LISREW, multimedia, bilingual, Fisika, Optika
 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)
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MENGEMBANGKAN MEDIA TIMELINE BERBASIS KOMPUTER UNTUK 

MENGAJARKAN ENGLISH TENSES (DEVELOPING COMPUTER-BASED 

TIMELINE MEDIA TO TEACH ENGLISH TENSES)

Susana Teopilus, Hady Sutris Winarlim, Diana Lestariningsih

ABSTRAK: Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pembelajar Indonesia, 
khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unika Widya 
Mandala Surabaya dalam menggunakan EnglishTenses telah mendorong 
peneliti untuk melakukan penelitian 'Mengembangkan Media Timeline Berbasis 
Komputer untuk Mengajarkan English Tenses'. Tahun pertama dari penelitian ini, 
'Mengembangkan Media Timeline Berbasis Komputer untuk Mengajarkan 
English Tenses' (Bagian Pertama), tujuh modul pengajaran dengan media 
timeline, yang meliputi modul Introduction to Time Concept dan modul 
pengajaran 6 (enam) English Tenses yang pertama, yaitu: Simple Present Tense, 
Present Progressive Tense, Simple Past Tense, Past Progressive Tense, Simple 
Future Tense, dan Future Progressive Tense, telah selesai dikembangkan. 
Selain dari modul pengajaran ini, prototype modul latihan soal yang berbasis 
komputer untuk memperkuat pemahaman dari 7 (tujuh) modul itu juga telah 
selesai dikembangkan. Uji coba telah dilakukan pada mahasiswa Prodi 
Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unika Widya Mandala Surabaya, dan pada 
siswa di 2 (dua) sekolah menengah atas di Surabaya.

Hasil pretest dari time concept menunjukkan bahwa hampir semua subyek 
penelitian memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep waktu 
lampau, sekarang, dan akan datang. Hasil pretest subyek mengenai 6 (enam) 
English Tenses tersebut (sebelum diberikan pengajaran dengan media timeline 
ini) menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap ke enam English Tenses 
ini rendah meskipun mereka memiliki pemahaman tentang konsep waktu yang 
cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk 
dapat dengan tepat memakai bentuk kata kerja dan menggunakan fungsi dari 
masing-masing English Tense. Mereka nampaknya tidak dapat mengkorelasikan 
antara zona waktu dengan jenis English Tense, sehingga mereka tidak dapat 
memakai fungsi English Tense dengan benar. Setelah subyek diberi pengajaran 
6 (enam) English Tenses dengan menggunakan media timeline ini, terlihat           



bahwa pemahaman mereka terhadap English Tenses ini mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata posttest mereka diatas 
10 (sepuluh) dari nilai rata-rata pretest mereka, baik subyek mahasiswa maupun 
subyek siswa SMA. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media timeline 
untuk mengajarkan English Tenses dapat membantu para pembelajar Indonesia 
dalam memahami materi-materi English Tenses tersebut dengan lebih baik. 
Selanjutnya, analisa kuesioner juga membuktikan bahwa respon para subyek 
terhadap modul pembelajaran English Tenses dengan media timeline dan modul 
prototipe latihan soal yang telah dikembangkan ini kebanyakan adalah sangat 
baik dan baik; ada 3 butir dalam kuesioner yang mendapat respon buruk, yaitu 1 
(satu) respon buruk pada kesesuaian ukuran font yang dipakai dalam modul-
modul ini, 1 (satu) respon buruk pada bahwa tombol navigasi dalam 
mempresentasikan fungsinya, 1(satu) respon buruk pada kemudahan tombol 
navigasi dalam memenuhi kebutuhan untuk mengakses materi-materi modul.

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)

MENUMBUH - KEMBANGKAN WAWASAN MASYARAKAT TENTANG 
DINAMIKA PENYAKIT DIABETES MELLITUS MELALUI MEDIA FILM

Y.G. Harto Pramono, Inge Wattimena, Michael Seno Rahardanto, 
Finsensius Yuli Purnama

ABSTRAK: Di Indonesia, salah satu penyakit kronis yang banyak diderita 
masyarakat adalah penyakit Diabetes Mellitus (DM), yang istilah populernya 
adalah penyakit kencing manis. DM disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh 
untuk memproduksi hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif 
dari produksi insulin. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. 
Penyakit ini membutuhkan perhatian dan perawatan dalam waktu lama, baik 
untuk mencegah komplikasi maupun perawatan. Komplikasi DM adalah stroke, 
penyakit jantung, gagal ginjal, rusaknya persyarafan, kebutaan, dan kecacatan. 
Dalam keadaan ini, derita penderita dapat meluas menjadi derita keluarga dan 
lingkungan sosialnya, yang terwujud sebagai beban fisik, psikis, moril, dan          
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materiil. Tujuan hidup sejahtera jiwa dan raga dapat menemui hambatan. 
Berbagai hasil riset kesehatan dapat ditarik kesimpulan yang dapat diangkat 
sebagai masalah penelitian ini: masyarakat berhadapan dengan kemungkinan 
menderita penyakit DM yang semakin lama semakin kuat merebak, sehingga 
demikian dibutuhkan wawasan tentang dinamika penyakit DM. Ancaman dalam 
bidang kesehatan yang memprihatinkan ini menjadi perhatian para ilmuwan 
untuk berpartisipasi dalam menanggulanginya melalui penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat. Salah satu cara berpartisipasi yaitu dengan 
memperhatikan bidang promotif dan preventif, baik secara individual maupun 
secara masal, dengan cara yang tepat sasaran, murah, dan mudah terjangkau. 
Penelitian ini diajukan sebagai respon peneliti yang menjadi anggota komunitas 
lembaga pendidikan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat tentang wawasan 
dinamika penyakit DM. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan 
media film yang dapat digunakan sebagai sarana belajar yang efektif, menarik, 
praktis, dan ekonomis untuk mewartakan dinamika penyakit DM kepada 
masyarakat luas. 

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan jenis 
rancangan penelitian pengembangan yang dilengkapi dengan rancangan 
penelitian eksperimental. Pelaksanaan penelitian membutuhkan waktu selama 
tiga tahun. Penelitian tahun I telah dilakukan yaitu diawali dengan senerai 
kebutuhan (needs assessment) untuk memotret atau mendeteksi apa dan 
mengapanya penyakit DM yang didapat dan dituturkan masyarakat. Aneka data 
survei telah memunculkan tatanan problema dan dimensi fakta yang diharapkan 
mempermudah pembuatan film, khususnya dalam menentukan cakupan materi. 
Selain itu telah dihasilkan prototipe media film pembelajaran sebelum dilakukan 
produksi. Berdasarkan prototipe tersebut, pada tahun II telah dilakukan produksi 
dan evaluasi media film pembelajaran. Pada tahun III telah dilakukan revisi 
produk berdasarkan hasil ujicoba terakhir pada tahun II dan dilakukan penelitian 
eksperimen untuk meneliti keefektivan media film yang telah diproduksi, dengan 
tujuan khusus untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik tentang 
dinamika penyakit diabetes mellitus setelah belajar melalui media film 
pembelajaran yang telah diproduksi. 

Hasil penelitian eksperimen menunjukkan bahwa belajar tentang dinamika 
penyakit Diabetes Mellitus melalui media film pembelajaran yang dikembangkan 



dan materi ajar/modul lebih efektif secara signifikan daripada belajar hanya 
melalui materi ajar/modul saja. Tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh 
peneliti yaitu mempresentasikan hasil penelitian pada seminar nasional yang 
telah terjadwal pada tanggal 18-19 November 2014 di ITB dan 
mempublikasikannya pada jurnal ilmiah nasional, serta mengajukan Hak Cipta.

Kata Kunci: Diabetes Mellitus, media film pembelajaran, desain animasi, 
kadar gula

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi)

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BILINGUAL 
“DICLISREAD” UNTUK MATERI METEMATIKA SOAL CERITA

DI SEKOLAH DASAR

I Nyoman Arcana, Ruruh Mindari, B. Himawan Setyo W.

ABSTRAK: Banyak Sekolah Dasar (SD) yang menggunakan bahasa inggris, 
minimal bilingual pada beberapa mata pelajaran termasuk pelajaran 
matematika. Akibatnya guru-guru yang kemampuan bahasa inggrisnya kurang, 
merasa kesulitan dalam proses pembelajaran. Kesulitan guru akan bertambah 
apabila harus menjelaskan matematika “soal cerita”. Penelitian ini bertujuan 
untuk membuat multimedia bilingual dalam soal cerita matematika. Multimedia 
yang dibuat mengandung komponen dictionary, listening dan reading. 
Keistimewaan dari multimedia ini terdapatnya kamus dan cara pengucapan 
perkata, mendengarkan perkataan kalimat dan pilihan penggunaan Bahasa 
Indonesia selain bahasa inggris.

Sumber Dana: Universitas
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AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, ANTIINFLAMASI, DAN UJI ULSEROGENIK 
KOMBINASI EKSTRAK SAMBILOTO DAN EKSTRAK DAUN SALAM 

YANG BERKHASIAT SEBAGAI ANTIDIABETES

Lannie Hadisoewignyo, Martha Ervina, Lisa Soegianto

ABSTRAK: Herba untuk mengatasi diabetes cukup banyak jenisnya, antara lain 
herba sambiloto (Andrographis paniculata Nees) dan daun salam (Syzygium 
polyanthum). Kedua tanaman bekerja untuk mengurangi atau menurunkan 
kadar glukosa darah dengan cara berbeda, sehingga diduga adanya efek 
sinergis dari keduanya, hal ini telah dibuktikan dari penelitian yang telah 
dilakukan oleh Widjajakusuma (2009) bahwa efek penurunan kadar gula darah 
lebih tinggi pada kombinasi kedua ekstrak dari pada ekstrak tunggalnya. 
Kombinasi ini diharapkan bukan hanya mampu menurunkan kadar gula darah 
dengan lebih baik, tetapi dapat mencegah komplikasi lanjut dari penyakit 
diabetes mellitus, melalui kemampuannya dalam menghambat radikal bebas, 
yang berhubungan dengan efek antioksidannya dan antiinflamasi. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa pada pemakaian 
tunggal, fraksi air herba sambiloto memiliki daya antiinflamasi yang lebih besar 
dari pada fraksi air daun salam, tetapi pada pemakaian kombinasi keduanya, 
perbandingan fraksi air daun salam : fraksi air herba sambiloto = 2 : 1 yang 
memberikan daya antiinflamasi terbesar. Berdasarkan penelitian tentang 
optimasi terhadap perbandingan fraksi air daun salam : fraksi air herba 
sambiloto, serta dosis total keduanya, didapatkan efek optimum dapat diperoleh 
dengan menggunakan perbandingan fraksi air daun salam : fraksi air herba 
sambiloto = 9,865 : 0,135 dengan dosis 234 mg.

Penelitian pada tahun ketiga ini bertujuan untuk melakukan optimasi terhadap 
formula tablet kombinasi fraksi air daun salam dan fraksi air herba sambiloto yang 
dibuat dengan menggunakan metode kempa langsung. Setelah itu, dilakukan uji 
preklinik efek antioksidan, antiinflamasi dan ulserogenik terhadap sediaan tablet 
kombinasi tersebut. Desain optimasi yang digunakan adalah desain faktorial 
dengan dua faktor dan dua tingkat, dengan bantuan program design expert.
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Formula optimum dapat diperoleh dengan menggunakan pengisi Avicel PH 102 
dan crospovidone dengan konsentrasi 4,55% yang memberikan hasil respon 
kekerasan tablet 4,99 kp, kerapuhan tablet 0,27%, waktu hancur tablet 12 detik, 
dengan nilai persen daya antiinflamasi sebanding dengan ibuprofen, tanpa efek 
ulserogenik.

Kata Kunci: Fraksi air, sambiloto, daun salam, formula optimum, antiinflamasi

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Unggulan Perguruan  Tinggi)

ANALISIS HOMOLOGI GEN 16S rDNA ISOLAT BAKTERI SELULOLITIK  
ASAL LIMBAH AMPAS TEBU DAN KARAKTERISASI 

SELULASE YANG DIHASILKAN

Lanny Hartanti, Henry Kurnia Setiawan, Emi Sukarti

ABSTRAK: Telah dilakukan penelitian tentang analisis homologi gen 16S rRNA 
dari isolat bakteri selulolitik SF01 asal limbah ampas tebu dan karakterisasi 
selulase yang dihasilkan. Tujuan pertama dicapai melalui tahapan isolasi DNA 
kromosom, amplifikasi gen 16S rRNA dengan metode PCR, dilanjutkan dengan 
penentuan urutan nukleotida gen 16S rRNA. Urutan nukleotida yang diperoleh 
berukuran 1452 bp. Berdasarkan analisis homologi menggunakan program 
online BLAST dan analisis pohon filogenetik dengan program MEGA6 
disimpulkan bahwa isolat bakteri SF07 adalah Bacillus subtilis yang memiliki 
hubungan kekerabatan paling dekat dengan Bacillus subtilis strain B7, dengan 
persentase homologi 99% dan nilai Expect 0,0. Bakteri B. subtilis strain SF01 
tumbuh pada media MHB + CMC dengan 2 jam masa adaptasi dilanjutkan 
dengan fase logaritmik hingga 25 jam inkubasi.

Selulase mulai diproduksi setelah fermentasi selama 4 jam dan mencapai 
aktivitas tertinggi pada fermentasi selama 21 jam. Selulase yang dihasilkan 
memiliki pH optimum pada pH 5 dan suhu optimum pada 60 °C dengan aktivitas   
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optimum berkisar antara 0,0231 - 0,0264 U/mL. Selulase asal B. subtilis strain 
SF01 ini stabil selama 1-2 jam inkubasi pada pH 5 dan 6 dengan aktivitas residu > 
85%. Selain itu, enzim ini juga stabil pada penyimpanan suhu 60 °C selama 4 jam 
dengan aktivitas residu 55% dari aktivitas awal. Dengan demikian diperoleh 
suatu enzim selulase termofilik dan termostabil unik yang dihasilkan oleh bakteri 
mesofilik B. subtilis strain SF01 asal limbah ampas tebu yang tumbuh pada suhu 
37°C.

Kata Kunci: gen 16S rRNA, analisis homologi, Bacillus subtilis strain SF01, 
pohon filogenetik, termofilik, termostabil

Sumber Dana: Universitas

UJI TOKSISITAS AKUT EKSTRAK AIR HERBA PUTRI MALU 
(Mimosa pudica L.) PADA MENCIT (Mus musculus) GALUR 

SWISS WEBSTER dan TIKUS PUTIH GALUR WISTAR

Lisa Soegianto, Wahyu Dewi Tamayanti, Ratna Megawati Widharna

ABSTRAK: Dewasa ini tanaman banyak dikembangkan sebagai suatu alternatif 
dalam penyembuhan. Tanaman Indonesia, putri malu (Mimosa pudica L.) telah 
diteliti kandungannya, yaitu flavonoid bentuk aglikon, tanin, alkaloid golongan 
indol, steroid, karbohidrat, dan saponin. Putri malu telah terbukti efektif 
mengatasi berbagai gangguan dan juga mampu menimbulkan efek sedasi dan 
sekaligus mampu menginduksi tidur mencit. Setelah terbukti menimbulkan efek 
sedasi maka penelitian mengenai efek toksik yang mungkin ditimbulkan setelah 
penggunan akut ekstrak putri malu dilakukan. Penelitian ini bertujuan 
menentukan dosis letal mencit (LD50) dengan pemberian dosis 5000 mg/kgBB 
secara peroral dilanjutkan dengan pengamatan aktivitas hewan coba sampai 24 
jam, 1 minggu dan 2 minggu paska perlakuan. Pengamatan dilakukan terhadap 
mortalitas yang terjadi paska pemberian perlakuan, aktivitas motorik hewan 
coba, urinasi, defekasi, dan perubahan bobot (indeks) organ.
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa LD50 ekstrak herba putri malu (Mimosa 
pudica L.) di atas 5000 mg/kgBB termasuk dalam kategori relatif tidak toksis jika 
tertelan. Pengamatan aktivitas menunjukkan tidak adanya perubahan tingkah 
laku pada kedua spesies hewan coba (mencit dan tikus) jantan maupun betina 
paska pemberian ekstrak air dan etanol herba putri malu (Mimosa pudica L.). 
Pengamatan indeks organ menunjukkan bahwa hati tikus jantan dan betina yang 
mendapat perlakuan ekstrak etanol menunjukkan perbedaan bermakna 
(p<0,05) terhadap kelompok kontrol. Sedangkan indeks organ ginjal pada tikus 
betina dengan perlakuan ekstrak etanol juga menunjukkan perbedaan bermakna 
(p<0,05) dengan kelompok kontrol.

Kata Kunci: ekstrak air dan etanol Putri malu (Mimosa pudica L.), toksisitas akut, 
LD50, mencit swiss webster, tikus Wistar

Sumber Dana: Universitas

OLAHAN LIMBAH KULIT PISANG SEBAGAI BAHAN KO-PROSES UNTUK 
METODE CETAK LANGSUNG ORALLY DISINTEGRATING TABLET

Kuncoro Foe, Lannie Hadisoewignyo

ABSTRAK: Limbah kulit pisang, salah satunya adalah pisang Agung Semeru, 
yang diperoleh dari sentra pengolahan keripik pisang di Kabupaten Lumajang, 
merupakan salah satu limbah organik yang banyak terdapat di sekitar kita. 
Kandungan yang ada dalam kulit pisang salah satunya adalah amilum yang 
dapat digunakan sebagai bahan pengikat, penghancur, maupun sebagai matriks 
dalam pembuatan sediaan dengan pelepasan termodifikasi.
 
Bahan ko proses adalah bahan yang diperoleh dari menggabungkan dua atau 
lebih macam bahan tambahan dengan proses yang sesuai, yang dapat 
menghasilkan bahan tambahan dengan sifat unggul dibandingkan dengan sifat 
fisik masing-masing komponen. Keuntungan ini sangat diperlukan dalam             
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pembuatan tablet dengan tujuan hancur cepat di atas lidah tanpa bantuan air, 
yang dikenal dengan orally disintegrating tablet (ODT). Metode pembuatan ODT 
terpilih adalah metode cetak langsung karena dapat memberikan waktu hancur 
tablet yang singkat, selain pembuatannya yang lebih praktis. 

Pada penelitian ini, amilum yang dihasilkan akan dikarakterisasi untuk 
mengetahui mutu fisik dan kandungan kimia. Bahan ko proses ODT yang 
digunakan adalah laktosa monohidrat, Avicel PH101, amilum kulit pisang Agung 
Semeru, sodium starch glycolate (SSG), dan manitol yang dibuat dengan metode 
granulasi basah. Dilakukan pengamatan terhadap mutu fisik granul dan tablet 
bahan ko proses. Formula optimum ditentukan dengan menggunakan desain 
faktorial. Bahan aktif yang digunakan sebagai model ODT adalah domperidon, 
suatu antiemetik. 

Hasil penelitian menunjukkan amilum kulit pisang Agung Semeru memiliki sifat 
sebagai pengikat tablet dan dapat menghasilkan bahan ko proses ODT yang 
memiliki sifat alir dan kompaktibilitas yang baik. Konsentrasi amilum kulit pisang 
berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai Carr's index, 
peningkatan nilai Hausner ratio, dan penurunan waktu hancur tablet. 
Konsentrasi SSG berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan nilai Carr's 
index, penurunan nilai Hausner ratio, dan penurunan waktu hancur tablet. 
Interaksi konsentrasi amilum kulit pisang Agung Semeru dan SSG tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap semua respon yang diuji. Formula 
optimum diperoleh dengan menggunakan konsentrasi amilum kulit pisang Agung 
Semeru 3,35% dan konsentrasi SSG 4,473%, memberikan respon teoritis Carr's 
index 19,594%, Hausner ratio 1,242, kerapuhan tablet 0,585%, kekerasan tablet 
2,124 Kp, waktu hancur tablet 116,964 detik, waktu pembasahan 59,836 detik, 
dan rasio absorpsi air 59,6. Sifat fisik ODT domperidone yang dikempa dengan 
bahan ko proses formula optimum memenuhi persyaratan sebagai ODT.  

Sumber Dana: Universitas
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PENGEMBANGAN METODE PENENTUAN KADAR METFORMIN, 
GLIBENKLAMID, KAPTOPRIL, VALSARTAN DAN FUROSEMID DALAM 

PLASMA DARAH MANUSIA (IN-VITRO) SECARA KROMATOGRAFI 

CAIR KINERJA TINGGI

Senny Yesery Esar, C. Caroline

ABSTRAK: Komplikasi penderita diabetes dan hipertensi cukup besar, 
karenanya penggunaan obat diabetes dan hipertensi secara bersamaan perlu 
dikontrol ketat. Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan metode 
penentuan kadar metformin dan glibenklamid, yang umum digunakan sebagai 
obat diabetes serta kaptopril, valsartan dan furosemid yang umum digunakan 
sebagai obat hipertensi. 

Penelitian dilakukan dengan mengembangkan metode untuk menentukan kadar 
obat dalam plasma darah manusia (in-vitro) secara simultan dengan 
menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Tujuan penelitian ini 
adalah mengembangkan metode analisis untuk menentukan kadar obat-obat 
tersebut dalam plasma yang bermanfaat dalam uji biovailabilitas dan 
bioekivalensi. Fase gerak yang digunakan adalah acetonitril : 0,04 M K2HPO4 
(54:46, %v/v) dengan laju alir 0,6 ml/menit pada panjang gelombang 225 nm 
diperoleh ada hubungan yang linier antara konsentrasi dengan luas area dari 
kelima senyawa obat tersebut. Batas kuantitasi untuk kelima senyawa tersebut 
berturut-turut kaptopril, furosemid, glibenklamid, metformin dan valsartan adalah 
0,401 ppm, 0,044 ppm, 0,046 ppm, 0,035 ppm dan 0,039 ppm. Metode ini 
menunujukkan ketepatan dan ketelitian yang baik yang memenuhi syarat 80 – 
120 % untuk perser perolehan kembali dan KV tidak lebih dari 5%. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa metode kromatografi cair kinerja tinggi yang 
dikembangkan dapat digunakan untuk penetapan kadar kaptopril, furosemid, 
glibenklamid, metformin dan valsartan dalam plasma darah manusia secara in-
vitro. 

Kata Kunci: metformin, glibenklamid, kaptopril, valsartan, furosemid plasma, 
kromatografi cair kinerja tinggi

 

Sumber Dana: Universitas
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DAYA INHIBISI EKSTRAK ETANOL HERBA SURUHAN DAN EKSTRAK 
ETANOL DAUN PACAR KUKU TERHADAP AKTIVITAS 

XANTHIN OKSIDASE

Sumi Wijaya

ABSTRAK: Enzim xantin oksidase mengkatalis oksidasi xantin menjadi asam 
urat, yang berperan penting dalam penyakit asam urat. Suruhan (Peperomia 
pellucida) dan Pacar kuku (Lawsonia inermis) merupakan tanaman obat yang 
biasa digunakan pada berbagai pengobatan tradisional karena banyak 
mengandung senyawa metabolit sekunder sehingga berpotensi sebagai 
penghambat enzim xantin oksidase. 

Dalam penelitian ini, pada ekstrak etanol herba Suruhan dan daun pacar kuku 
dilakukan uji inhibisi pada aktivitas xantin oksidase secara in vitro yang 
dibandingkan dengan alopurinol sebagai kontrol positif. Uji fitokimia senyawa 
flavonoid, fenol, saponin, dan steroid ditemukan pada ekstrak etanol herba 
Suruhan, namun pada ekstrak etanol daun Pacar kuku ditemukan tanin dan 
flavonoid. Ekstrak etanol herba Suruhan (IC  = 5.56 ppm) memiliki daya inhibisi 50

lebih kuat daripada ekstrak etanol daun pacar kuku (IC  = 22.66 ppm) tetapi 50

masih lebih rendah daripada alopurinol (IC  = 0.59 ppm).50

Kata Kunci: Peperomia pellucida, Lawsonia inermis, inhibitor dan xantin 
oksidase

 

Sumber Dana: Universitas
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ISOLASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FUNGI ENDOFIT DARI 
DAUN DAN RANTING TANAMAN MANGGIS (GARCINIA 

MANGOSTANA L.) TERHADAP ESCHERICHIA COLI 
DAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Lisa Soegianto, Martha Ervina

ABSTRAK: Penyakit infeksi merupakan salah satu penyakit yang banyak 
dijumpai di masyarakat. Mikroorganisme penyebab penyakit infeksi semakin 
lama semakin banyak yang mengalami resistensi sehingga menjadi suatu 
permasalahan yang serius dalam bidang kesehatan dan harus segera diatasi. 
Penyebab resistensi antara lain karena penggunaan obat antibakteri yang tidak 
tepat dosis dan lama penggunaan yang tidak sesuai aturan. Akibatnya 
pengobatan infeksi selalu membutuhkan senyawa baru yang lebih poten. 
Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan tanaman buah yang kulit 
buahnya banyak dimanfaatkan sebagai obat bahan alam. Pada beberapa 
penelitian sebelumnya ditemukan aktivitas antibakteri pada kulit buah dan fungi 
endofit kulit buah manggis. Pada penelitian ini fungi endofit diisolasi dari daun 
dan ranting tanaman manggis (Garcinia mangostana L.) dan penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan fungi endofit dari daun dan ranting tanaman 
manggis yang mempunyai aktivitas antibakteri. Fungi endofit dari daun dan 
ranting tanaman manggis (Garcinia mangostana L.) diisolasi dalam media Malt 
Extract Agar sehingga didapat 2 koloni murni fungi endofit dari daun dan 3 koloni 
murni fungi endofit dari ranting kemudian dilakukan uji aktivitas antibakteri 
dengan metode difusi dan didapat hasil adanya aktivitas antibakteri terhadap 
Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada 1 fungi endofit dari daun dan 3 
fungi endofit dari ranting. Kemudian masing-masing fungi endofit dari daun dan 
ranting yang mempunyai aktivitas antibakteri dilakukan pengamatan 
karakteristik secara makroskopis dan mikroskopis. Hasil pengamatan 
makroskopis dan mikroskopis menunjukan bahwa fungi endofit dari daun dan 
ranting manggis diduga dari genus Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia dan 
Trichoderma.
 

Kata Kunci: manggis (Garcinia mangostana L.), fungi endofit, aktivitas 
antibakteri, Escherichia coli, Staphylococcus aureus

 

Sumber Dana: Universitas
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FAKULTAS BISNIS



PERILAKU KONSUMEN JAWA MATARAMAN DALAM PERSPEKTIF 
THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

Margaretha Ardhanari, Christina Esti Susanti

ABSTRAK: Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat 
akan membuat berubahnya perilaku konsumsi. Penerapan Theory of Planned 
Behavior untuk mengekplorasi perilaku konsumen Jawa Mataraman dalam 
pembelian mebeler, tujuannya adalah untuk memahami factor-faktor yang 
melatarbelakangi perilaku tersebut. Pendekatan kualitatif fenomenologi 
digunakan untuk dapat menginvestigasi perilaku konsumen Jawa Mataraman. 
Jawa Mataraman mengacu pada orang-orang yang berasal dari Kerajaan 
Mataram Kuno yang tinggal di barat selatan Jawa Timur. Penelitian dilakukan 
dengan wawancara mendalam dengan menggunakan pendekatan snowball 
pada enam 9 (sembilan) perempuan Jawa Mataraman yang telah menikah dan 
memiliki anak. Penelitian ini menghasilkan beberapa proposisi yang berguna 
sebagai dasar pengujian dan penelitian lebih lanjut, dapat diidentifikasi 
anteseden dari sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku konsumen 
Jawa Mataraman. Status sosial yang menjadi latar belakang perilaku konsumen 
Jawa Mataraman pada pembelian mebeler.

Kata Kunci: Theory of Planned Behavior, Jawa Mataraman, perilaku pembelian
 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Fundamental)

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS 
TEKNOLOGI PADA RETAIL MANAGEMENT UMKM

Ceicilia Bintang Hari Yudhanti, Veronika Rahmawati

ABSTRAK: Penelitian ini di tahun pertama telah merancang tiga model prototipe 
sistem akuntansi berbasis teknologi untuk ritel manajemen UMKM dan akan 
mengimplementasi ketiga model tersebut di tahun kedua. Pada tahun kedua,      
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ketiga model terlebih dahulu akan dijalankan melalui program excel, tujuannya 
adalah untuk memastikan kesesuaian setiap interface yang telah dirancang di 
tahun pertama. Excel dipilih agar pelaku bisnis dapat mengubah tampilan sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. Hasil prototipe bentuk pertama dan kedua telah 
dibuat dan akan diimplementasi ke enam UMKM terpilih. Dari hasil implementasi 
disetiap UMKM akan dilakukan evaluasi dan perbaikan model agar sesuai 
dengan kebutuhan pembukuan UMKM. Luaran akhir penelitian ini di tahun kedua 
adalah pembukuan akuntansi berbasis komputer dengan media excel. 
 

Kata Kunci: UMKM, prototipe, pembukuan
 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)

MODEL PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA TERPADU BAGI PETANI 
PENGGARAP LAHAN PERHUTANI DI DUSUN KAWEDEGAN, DESA 

BALONGGEBANG, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN NGANJUK 
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Lena Elitan, Lodovicus Lasdi, Teodora Winda Mulia,
Anastasia Septawulandari Hartono

ABSTRAK: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan masyarakat 
petani penggarap lahan Perhutani di Dusun Kawedegan, Desa Balonggebang, 
Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk yang selain tingkat pendidikannya 
masih rendah, juga tidak memiliki mata pencaharian tetap. Petani penggarap 
lahan Perhutani bertani ubi jalar dan palawija. Ubi jalar merupakan makanan 
sehat bagi penderita Diabetes Melitus (DM). Penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan model pelatihan keterampilan usaha secara terpadu sebagai upaya 
pemberdayaan masyarakat petani dalam mengembangkan kemampuan 
berwirausaha. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalahKaji Tindak. 
Penelitian model pelatihan keterampilan usaha terpadu bagi petani sebagai 
upaya pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui dua bentuk kegiatan 
dalam dua tahun. Tahun pertama peneliti melakukan eksplorasi yang bersifat       
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kualitatif, dan tahun kedua melakukan experimental design. 

Kegiatan studi eksplorasi meliputi 1) meneliti dan mengumpulkan informasi 
tentang kebutuhan pengembangan, 2) merencanakan prototipe komponen yang 
akan dikembangkan termasuk mendefinisikan jenis keterampilan usaha yang 
akan dikembangkan, merumuskan tujuan, menentukan urutan kegiatan dan 
membuat skala pengukuran (instrumen penelitian), 3) mengembangkan 
prototipe awal untuk dijadikan model, 4) melakukan validasi model konseptual 
kepada para ahli atau praktisi. Kegiatan tahun kedua meliputi 1) melakukan 
ujicoba terbatas terhadap model awal, 2) merevisi model awal, berdasarkan hasil 
ujicoba dan analisis data, 3) melakukan uji coba secara luas, 4) melakukan revisi 
akhir atau penghalusan model, apabila peneliti dan pihak terkait menilai proses 
dan produk yang dihasilkan model belum memuaskan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif, studi 
dokumentasi dan wawancara. Ujicoba model pelatihan menggunakan desain 
semu (Pre-Experimental Design) dengan One Group Pretest - Posttest Design. 
Analisis data dilakukan secara kualitatif dan dikombinasikan dengan analisis 
data yang sifatnya kuantitatif. Dari hasil analisis kebutuhan pelatihan 
keterampilan bagi petani penggarap lahan Perhutani di Kawedegan, Desa 
Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya akan 
dikemukakan rancangan model pelatihan keterampilanusaha terpadu sebagai 
upaya alih komoditas. 

Melalui pelatihan keterampilan usaha terpadu, masyarakat petani penggarap 
akan memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan keterampilannya 
sehingga dapat dijadikan sebagai sumber usaha baru. Di samping adanya 
dukungan dari sumberdaya yang ada, juga jenis keterampilan yang 
dikembangkan masih memiliki peluang pasar yang luas.

Kata Kunci: petani penggarap, model pelatihan ketrampilan usaha terpadu, 
pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha

 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)
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PEMODELAN SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN BERKOMPUTER 
UNTUK MEMBANGUN CONTROLLABLE BUSINESS DALAM 

MENINGKATKAN MOTIVASI DAN KINERJA PEMILIK
UMKM MANUFAKTUR

Teng Jesica Handoko, Yohanes Harimurti, Julius Runtu

ABSTRAK: Sebagai suatu sistem, akuntansi dapat memberikan informasi yang 
diperlukan tetapi kegunaannya masih belum dirasakan secara optimal oleh 
kebanyakan pemilik UMKM. Kemanfaatan sistem akuntansi manajemen (SAM, 
terutama SAM berkomputer) dapat berupa penyediaan informasi costing, 
pricing, penyusunan anggaran, serta pengambilan bisnis lainnya akan dapat 
dinikmati apabila pemilik UMKM mengambil inisiatif untuk menggunakan sistem 
akuntansi manajemen. Penelitian sekarang menduga bahwa kemudahan, 
kegunaan, dan sikap pengguna akan mempengaruhi niat pemilik/manajemen 
untuk menggunakan suatu SAM berkomputer. Apabila niat menggunakan tinggi, 
maka diduga motivasi intrinsik pengguna juga akan meningkat. Diduga, 
meningkatnya motivasi intrinsic pemilik UKM akan meningkatkankinerjamereka. 
Sampel survei penelitian ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang 
manufaktur di Surabaya dan sekitarnya. Regresi data survey yang berpatokan 
pada sistem akuntansi manajemen manual atau berkomputer yang mereka 
gunakan menyimpulkan bahwa: (a) Motivasi intrinsik berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja pelaku UMKM baik kinerja manajerial maupun kinerja 
keuangan, (b) niat menggunakan SAM tidak berpengaruh signifikan terhadap 
motivasi, (c) kegunaan maupun kemudahan SAM yang mereka gunakan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap niat dalam menggunakan SAM, dan (d) sikap 
pemilik UMKM-lah yang berpengaruh signifikan terhadap niat dalam 
menggunakan SAM. Lebih jauh saat diuji beda, ditemukan bukti: (1) terdapat 
perbedaan persepsi antara kelompok yang menggunakan SAM manual dengan 
kelompok SAM berkomputer. Temuan mengafirmasi kemanfaatan SAM 
berkomputer dibandingkan SAM manual melalui nilai mean yang lebih tinggi 
pada semua variabel penelitian; dan (2) bahwa apabila SAM berkomputer 
dipersepsikan mudah oleh pengguna maka kinerja akan berbeda secara 
signifikan. Kemudahan ini juga perlu diupayakan dengan penyediaan menu 
dalam perancangan model SAM berkomputer seperti: menghitung biaya usaha, 
menyusun laporan keuangan, serta perencanaan penjualan, biaya, dan laba.
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Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil Menengah, Niat Menggunakan, Kemudahan, 
Kegunaan, Sikap Pengguna, Sistem Akuntansi Manajemen, 
Berkomputer, Motivasi Intrinsik, Kinerja

 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)

PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KINERJA BERBASIS STRATEGI 
BAGI PENINGKATAN KINERJA MASA DEPAN DAN DAYA SAING 

UKM DI SURABAYA DAN SIDOARJO
 

Lodovicus Lasdi, Teodora Winda Mulia, Lydia Ary Widyarini, 
Finsensius Yuli Purnama

 
ABSTRAK: Penggunaan balanced scorecard dalam konteks UKM ditujukan 
untuk menghasilkan proses yang produktif dan cost effective, menghasilkan 
financial return yang berlipat ganda dan berjangka panjang, mengembangkan 
sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen, mewujudkan produk dan 
jasa yang mampu menghasilkan value terbaik bagi pelanggan. Penelitian 
aplikatif ini berupaya untuk menelaah strategi bisnis UKM dalam kerangka 
pengembangan model kinerja UKM yang berfokus peningkatan daya saing di 
masa datang. Studi ini merupakan studi kaji tindak yang dilakukan dalam dua 
tahap. Tahap pertama membangun Balanced Scorecard. Terdapat 6 tahapan 
dalam membangun suatu Balanced Scorecard yaitu: 1) menilai pondasi 
organisasi 2) membangun strategi bisnis 3) membuat tujuan organisasi 4) 
membuat strategic map bagi strategi bisnis organisasi 5) pengukuran kinerja, 
dan 6) menyusun inisiatif. Tahap kedua adalah mengimplementasikan model 
pengukuran kinerja BSC untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UKM. 
Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian adalah Kaji Tindak. Penelitian model pelatihan keterampilan usaha 
terpadu bagi petani sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dilaksanakan 
melalui tiga bentuk kegiatan dalam tiga tahun. Tahun pertama dan tahun kedua 
peneliti melakukan deskriptif dan eksplorasi yang bersifat kualitatif, dan tahun 
ketiga melakukan experimental design. Pengaruh lingkungan bisnis eksternal     



terhadap perencanaan strategic dan kinerja perusahaan tergolong cukup tinggi, 
dan secara keseluruhan lingkungan bisnis eksternal bersifat kurang pasti. 
Penerapan perencanaan strategik secara keseluruhan tergolong cukup tinggi, 
namun pencapaian perencanaan strategic kurang meningkat dibandingkan 
dengan yang sudah ditetapkan. Tingkat penerapan balanced scorecard dalam 
penilaian kinerja secara terpisah tergolong sering, namun tingkat penerapan 
secaraPengaruh lingkungan bisnis eksternal terhadap perencanaan strategic 
adalah 84,5 persen. Berdasarkan hasil principle component analysis dimensi 
yang paling dominan berpengaruh dalam sasaran strategic adalah human equity 
yaitu 56,1persen. Dimensi yang paling dominan berpengaruh dalam inisiatif 
strategik adalah human equity dan dalam target dimensi yang paling dominan 
adalah shareholder value. Berdasarkan hasil principle component kekuatan 
yang paling dominant mempengaruhi lingkungan makro adalah kekuatan 
ekonomi. Sementara kekuatan yang paling dominan dalam mempengaruhi 
lingkungan industri adalah intensitas persaingan dalam industri.

Kata Kunci: balanced scorecard, strategi, perspektif BSC, dan daya saing UKM
 
Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi)

PENGARUH INFORMASI KEUANGAN TERHADAP PEMERINGKATAN 
DAN NON KEUANGAN TERHADAP PEMERINGKATAN OBLIGASI PADA 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
 

Toto Wasoko Pikir
 
ABSTRAK: Peringkat oblikasi adalah salah satu hal yang harus 
dipertimbangkan oleh investor sebelum melakukan investasi dalam obligasi. Hal 
ini dikarenakan peringkat obligasi memberikan pernyataan informative dan 
memberikan sinyal tentang kemungkinan kegagalan utang perusahaan. Dalam 
proses penilaian obligasi, lembaga pemeringkat menilai perusahaan dari 
berbagai aspek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris 
mengenai informasi akuntansi dan informasi non akuntansi apa yang dapat         
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mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan yang investment grade atau non 
investment grade. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (TA) 
dan produktivitas (STA) memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam prediksi 
peringkat obligasi.

Sumber Dana: Universitas

PENGARUH FAKTOR MOTIVASI  TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN 
KINERJA PADA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

DI SURABAYA

 

Ani Suhartatik, Julius F. Nagel
 
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Faktor 
Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pada Guru Sekolah menengah 
Atas (SMA) di Surabaya. Surabaya. Data yang digunakan sebagai sampel pada 
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari instrumen penelitian berupa 
kuesioner yang diberikan kepada guru-guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di 
Surabaya. Dari 350 kuesioner yang disebarkan, jumlah kuesioner yang kembali 
dan layak untuk diolah sebesar 2740kuesioner.  Analisis data menggunakan 
Structural Equation Modelling Program Lisrel 8.70. Pemilihan sampel yang diuji 
dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan 
terhadap kepuasan kerja, (2) tingkat pendidikan berpengaruh signifikan 
terhadap Kepuasan kerja, (3) keinginan dan Harapan pribadi berpengaruh tidak 
signifikan terhadap kepuasan kerja, (4) kebutuhan berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja, (5) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja, (6) tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja, (7) 
keinginan dan harapan pribadi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja, (8) 
kebutuhan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja, (9) kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap  kinerja.



Kata Kunci: Lingkungan Kerja, Tingkat Pendidikan, Keinginan dan Harapan 
Pribadi, Kebutuhan, Kepuasan Kerja , Kinerja

 
Sumber Dana: Universitas

PENGARUH ACTIVITIES IN DESTINATION, DESTINATION IN 
MARKETING, DAN ENVIRONMENTAL PRESERVATION TERHADAP 

LOYALTY MELALUI SATISFACTION PADA TUJUAN WISATA 
DI JAWA TIMUR

 

Arini,  Christina Esti Susanti
 
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Activities in 
Destination, Destination in Marketing, dan Environmental Preservation terhadap 
loyalitas melalui kepuasan di tempat tujuan wisata di Jawa Timur.

Populasi penelitian ini adalah warga surabaya yang mengunjungi tujuan wisata 
di Jawa Timur. Karakteristik sampel responden dalam penelitian ini adalah: usia 
minimal 17 tahun, dan pernah mengunjungi tujuan wisata di Jawa Timur dengan 
tujuan masing-masing lebih dari 1 kunjungan. Jumlah sampel 316 responden. 
Teknik analisis yang digunakan untuk melakukan pengolahan data dalam 
peneitian ini adalah model persamaan struktural (SEM).

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan berdasarkan 
analisis dan pembahasan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
1, 2, 5, dan 6 yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Hipotesis tersebut 
adalah: (1) Activities in Destination berpengaruh terhadap kepuasan di tempat 
tujuan wisata di Jawa Timur, (2) Destination in Marketing berpengaruh terhadap 
kepuasan pada tempat tujuan wisata di Jawa Timur, (3) Activities in Destination 
berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan pada tujuan wisata di Jawa 
Timur. Dan (4) Destination in Marketing berpengaruh terhadap loyalitas melalui 
kepuasan pada tujuan wisata di Jawa Timur. Sedangkan hipotesis 3, 4, dan 7, 
diterima. Hipotesis tersebut adalah: (1) Environmental Preservation                     
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berpengaruh terhadap kepuasan pada tujuan wisata di Jawa Timur. (2) 
Kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pada tujuan wisata di Jawa Timur. 
Dan (3) Environmental Preservation berpengaruh terhadap loyalitas melalui 
kepuasan pada tujuan wisata di Jawa Timur.

Saran praktis yang disampaikan kepada manajemen tujuan wisata, terutama di 
10 daerah di mana penelitian ini dilakukan adalah agar pengelola tujuan wisata 
lebih memperhatikan kondisi lingkungan fisik di sekitar tempat-tempat wisata / 
atraksi, yaitu: kondisi jalan, kondisi pasokan air, kondisi drainase / sanitasi, dan 
limbah secara lebih serius. Karena hasil penelitian menunjukkan pengaruh 
Environmental Preservation terhadap kepuasan dan loyalitas pengunjung pada 
tujuan wisata berpengaruh positif dan signifikan. Manajer sebuah tujuan wisata 
dapat bekerja sama dengan departemen pekerjaan umum daerah setempat, 
PDAM kota setempat, dinas kebersihan kota setempat untuk bersama-sama 
mengelola pariwisata daerah yang menjadi aset daerah sebagai sumber 
pendapatan asli daerah (PAD).

Kata Kunci: Activities in Destination, Destination in Marketing, Environmental 
Preservation Kepuasan, Loyalitas

Sumber Dana: Universitas

PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN DAN BRAND IMAGE TERHADAP 
MINAT PEMBELIAN SMARTPHONE DI SURABAYA

 

Diyah Tulipa, Ninuk Muljani
 
ABSTRAK: Perilaku pembelian konsumen seringkali didasarkan pada risiko 
yang akan dihadapi dalam proses pembelian dan penggunaan sebuah produk. 
Konsumen mendasarkan evaluasi pada informasi ekstrinsik dan informasi 
intrinsic. Penilaian produk dapat dilakukan melalui persepsi yang dibangun 
konsumen terhadap citra produk (brand image) dan melalui kepercayaan             



konsumen terhadap negara dari mana produk tersebut berasal (Country of 
Origin) yang merupakan informasi ekstrinsik. Penelitian ini menganalisis 
pengaruh Country of Origin dan brand image terhadap perilaku konsumen dalam 
pembelian smartphone berdasarkan pada Theory of Reasoned Action dari Azjen 
dan Fishbein, dimana dalam melakukan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 
penilaian terhadap produk yang tercermin melalui sikap konsumen terhadap 
sebuah produk dan pengaruh lingkungan social konsumen yaitu orang-orang 
atau kelompok terdekat konsumen. Tujuan pertama yang diangkat adalah 
apakah Country of Origin dan brand image dapat mempengaruhi sikap 
konsumen terhadap sebuah produk. Tujuan kedua adalah untuk 
mengaplikasikan Theory of Reasoned Action pada perilaku pembelian produk 
smartphone. Hasil menunjukkan bahwa model dapat diterima. Demikian juga 
hipotesis yang diajukan bahwa Country of Origin berpengaruh positif terhadap 
terhadap Brand Image dan sikap konsumen, Brand Image berpengaruh 
terhadap minat membeli dan sikap konsumen, norma subyektif juga 
berpengaruh terhadap minat pembelian. Sementara sikap konsumen terhadap 
produk tidak berpengaruh terhadap minat membeli.

Kata Kunci: country of origin, brand image, norma subyektif, sikap, minat 
membeli

 
Sumber Dana: Universitas

MERUMUSKAN MODEL KLASIFIKASI KEGAGALAN BISNIS USAHA 
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

 

Herlina Yoka Roida, N. Agus Sunarjanto
 
ABSTRAK: Identifikasi kegagalan bisnis merupakan salah satu upaya 
penerapan early warning system bagi kegiatan bisnis dalam skala apapun. 
Identifikasi ini lebih sering dijalankan oleh perbankan untuk mendeteksi potensi 
kebangkrutan sebuah usaha yang diberi kredit oleh perbankan. Disamping itu 
model klasifikasi bisnis usaha lebih banyak diterapkan ke perusahaan-                
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perusahaan besar di banyak negara. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan 
model klasifikasi kegagalan bisnis yang bias diterapkan bagi UMKM di Indonesia. 
Hasilnya, hanya rasio profitabilitas yaitu EAT/Total Aset dan rasio lancar yaitu 
Quick Assets/Persediaan dan Aktiva Lancar/Total Aset.

Kata Kunci: failure, non-failure, discriminant analysis, small medium enterprises

Sumber Dana: Universitas

UPAYA MEMBANGUN DAYA SAING MELALUI MANAJEMEN SUMBER 
DAYA DAN INOVASI UMKM SURABAYA DAN SEKITARNYA: 

SEBUAH STUDI EKSPLORATORI
 

Y. Koesworo
 
ABSTRAK: Peran Usaha Kecil Mikro (UKM)  telah terbukti sejak terjadinya krisis 
ekonomi tahun 1997 dan eksis hingga saat ini. Ada empat penyebab UKM 
mampu bertahan dan eksis, yaitu (1)  tidak memiliki utang luar negeri;(2) tidak 
banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable;(3) 
menggunakan input lokal dan (4) berorientasi ekspor. Selama 1997-2006, jumlah 
perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di 
Indonesia. Pengembangan potensi usaha kecil (UKM) untuk menjadi salah satu 
pilar ekonomi yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi daerah, sampai 
dengan saat ini dinamika dan eksistensinya terkendala oleh kapasitas dan 
aksesibiltas mereka untuk mampu bersaing di era global. Ditinjau dari segi 
hukum, sebagian besar kegiatan usaha kecil tanpa dilengkapi dengan dokumen 
ijin usaha yang memadai (misal: SIUPP, NPWP), dan merasa cukup hanya 
dibekali dengan dokumen yang diterbitkan oleh Lurah atau Camat. 

Fenomena ini jelas akan berpengaruh terhadap terbatasnya lingkup transaksi 
usaha yang dijalankan serta rendahnya akses yang dimiliki terhadap lembaga 
perbankan, sehingga acapkali ditemui sejumlah usaha kecil dan menengah yang 



belum dan atau tidak bankable. Dalam upaya memenuhi tujuan pembangunan 
ekonomi kerakyatan serta otonomi daerah, maka pembangunan sektor usaha 
kecil dan menengah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip lokalitas yang 
berbasis pada sustainability dan empowering track atau populer dikenal dengan 
konsep Pengelolaan Sumber Daya Lokal (Community Based Resource 
Management). Untuk itu, langkah awal yang wajib dilakukan dalam rangka 
pembangunan sektor usaha kecil tersebut adalah melakukan identifikasi 
pengelolaan sumber daya dan inovasi yang dilakukan usaha kecil dan 
menengah di Jawa Timur, khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya. 
Permasalahan dalam kegiatan studi penyusunan profil usaha ini terfokus pada 2 
(dua) hal, yaitu: (i) identifikasi dan eksploratori upaya pengelolaan sumber daya 
oleh UKM di Surabaya dan sekitarnya secara comprehensive yang meliputi 
berbagai aspek usaha, khususnya pada skala mikro/lokal, (ii) Mengevaluasi 
strategi inovasi yang sudah dilakukan usaha kecil dan menengah (UKM) yang 
dapat dipergunakan sebagai landasan atau dasar bagi kebutuhan perencanaan 
serta perumusan kebijakan sektor usaha kecil di Surabaya dan sekitarnya. 

Hasil diskusi yang dilakukan mengindikasikan bahwa Jawa Timur sebagai salah 
satu provinsi yang perkembangannya begitu pesat dalam pertumbuhan UMKM. 
Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur yang tersedia cukup menunjang bagi 
pertumbuhan industri, perdagangan maupun jasa, baik pada skala usaha mikro 
kecil, menengah dan besar. Selain itu, fenomena kurang berkembangnya UMKM 
di Jawa Timur pada umumnya juga tidak terlepas dari permasalahan yang 
berasal dari faktor internal perusahaan maupun eksternal lingkungan usaha, 
sehingga akibatnya pembenahan sektor UKM menjadi semakin kompleks dan 
menuntut kita semua untuk mengelola kompleksitas tersebut secara bersama-
sama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis usaha 
kecil, faktor tersebut berasal dari internal usaha kecil dan berasal dari eksternal 
bisnis. Salah satu pendekatan analisa yang biasa dipergunakan dalam 
perencanan dan evaluasi suatu usaha termasuk bisnis usaha kecil adalah 
analisa SWOT (Strenght, Weakness, Oportunity, Threats). 

Kata Kunci: Daya saing, Manajemen Sumber Daya, Inovasi, UMKM
 
Sumber Dana: Universitas
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PENGARUH NEEDS FOR ACHIEVEMENT, KARAKTERISTIK INDIVIDU 
DAN LINGKUNGAN TERHADAP NIAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA 

FAKULTAS BISNIS UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA

P. Julius F. Nagel, Ani Suhartatik
 
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Needs for 
Achievement, Karakteristik pribadi dan Lingkungan Terhadap Niat berwirausaha; 
Studi pada Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Data yang digunakan sebagai sampel penelitian pada penelitian ini 
data primer yang diperoleh dari instrumen penelitian berupa kuesioner yang 
diberikan kepada mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas katolik Widya Mandala 
Surabaya. Dari 300 kuesioner yang disebarkan, jumlah kuesioner yang kembali 
dan layak untuk diolah sebesar 250 kuesioner. Analisis data menggunakan 
software PASW Statistic 16. Pemilihan sampel yang diuji dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling, terpilih 250 responden. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Needs for achievement berpengaruh positif 
terhadap niat berwirausaha, (2) Jender berpengaruh positif terhadap niat 
mahasiswa untuk berwirausaha, (3) Umur tidak mempengaruhi niat mahasiswa 
untuk berwirausaha, (4) Pengalaman kerja yang dimiliki mahasiswa  
berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berwirausaha, (5) 
Lingkungan berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berwirausaha.

Kata Kunci: Needs for achievement, jender, umur, pengalaman kerja, 
lingkungan dan niat berwirausaha

 
Sumber Dana: Universitas



PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN MANAJEMEN RESIKO 
KREDIT DALAM MENJAGA KELANGSUNGAN HIDUP UMKM 

DI SURABAYA DAN SEKITARNYA

Ninuk Muljani, Lena Ellitan, Yulius Koesworo
 
ABSTRAK: Penelitian ini memiliki tujuan (1). Untuk mengetahui dan menganalis 
pengaruh jasa kredit mikro dari lembaga keuangan mikro terhadap 
pengembangan usaha dari pengusaha mikro di Surabaya. (2). Untuk 
mengetahui dan menganalis hubungan antara kinerja lembaga keuangan mikro 
dengan kinerja usaha pengusaha mikro di Surabaya. (3). Untuk mengetahui 
resiko kredit yang dihadapi pengusaha mikro bagi lembaga keuangan mikro. (4). 
Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengusaha mikro di Surabaya 
dalam pemanfaatan jasa kredit mikro lembaga keuangan mikro. (5). Untuk 
mengidentifikasi strategi yang diimplementasikan pengusaha mikro untuk 
menangani risiko kredit berdasarkan latar belakang budaya. (6). Untuk 
mengidentifikasi strategi yang diimplementasikan untuk pengembangan usaha 
mikro. 

Mengacu pada tujuan penelitian, dalam penelitian ini ada enam aspek: jasa 
kredit mikro, pengembangan usaha, kinerja LKM, kinerja pengusaha mikro, 
resiko kredit, dan strategi implementasi mengatasi resiko kredit. Berikut ini 
rincian elemen-elemen penelitian. Lima Credit Union berpartisisi dalam 
penelitian ini dua puluh anggota CU dan pelaku usaha berpartisipasi dalam 
Focus Group Discussion, semuanya. Pelaku usaha mikro anggota Credit Union 
yang berpartisipasasi adalah sampel terpilih dan memberikan respon lengkap 
untuk data yang diperlukan Profil perusahaan yang berpartisipasi dalam riset ini 
adalah dilihat dari segi bidang usaha, lama perusahaan beroperasi, asset yang 
dimiliki, dan kinerja secara umum yang dicapai selama 3 tahun terakhir. 

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang berbeda-
beda. Semuanya adalah perusahaan mikro, kecil, dan menengah yang telah 
terjun dalam bidang usaha masing masing selama lebih dari tiga tahun. FGD 
untuk pempinan-pimpinan CU diselenggarakan 8 April 2015 sementara FGD 
bagi para Pelaku UMKM diselenggarakan 9 Mei 2015. Hasil FGD selengkapnya 
ditabulasi dalam Lampiran 1 dan 2. Lima CU yang berpartisipasi adalah Pukat,     
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Kopdit, Dwijasa, Mapan Sejahtera dan Tirtadana. FGD Pelaku usaha diwakili 
oleh 3 anggota PUKAT, 3 anggota Kopdit, 4 anggota Tirtadana, 3 dari Dwijasa 
dan 5 dari Mapan Sejahtera. CU memiliki peran dalam memberikan tambahan 
pinjaman modal usaha, memberikan pelatihan kewirausahaan. CU menjadi 
lembaga yang memberikan kemudahaan dalam mencari tambahan akses modal 
usaha. CU juga berperan dalam memberikan konsultan kredit. Kinerja CU terkait 
dengan kinerja UMKM anggota. CU yang memiliki kinerja yang kurang baik akan 
terhambat juga dalam upaya mencairkan dana pinjaman. 

Kebangkrutan dan kesuksesan sebuat credit union dan koperasi umumnya, 
sangat tergantung dengan komitmen, mentalitas, moralitas dan kinerja para 
pengurusnya. Anggota CU memiliki sanggapan sederhana bahwa CU harus 
melayani dan yang penting adalah bagaimana keberadaan CU dapat membantu 
menolong kebutuhan hidup, menambah modal usaha, mengambangkan usaha 
dengan proses cepat dan tanpa agunan. Dari wakil kelima CU yang 
berpartisipasi dalam FGD kinerja CU terkait atau ada hubungannya dengan 
kinerja semua informan mengemukakan bahwa kinerja CU terkait dengan kinerja 
UMKM anggota. 

Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya CU akan memberikan kelancaran kredit 
kepada anggota dan sebaliknya CU yang memiliki kinerja yang kurang baik akan 
terhambat juga dalam upaya mencairkan dana pinjaman. Dengan menjadi 
anggota CU juga akan meningkatkan jejaring usaha dengan sesama anggota 
CU. Anggota masih mengeluhkan lamanya pencairan, jumlah pinjaman belum 
semuanya dapat dipenuhi. Anggota juga mengharapkan jumlah pinjaman yang 
lebih besar sehingga dapat meningkatkan modal lebih signifikan. Simpulan 
penutup dalam penelitian ini terkait dengan hal tersebut

Sumber Dana: Universitas



PENGARUH BRAND STORY IKLAN AQUA TERHADAP PURCHASE 
INTENTION YANG DIMEDIASI BRAND ATTITUDE PADA 

KONSUMEN DI SURABAYA

Veronika Rahmawati
 
ABSTRAK: Pertumbuhan bisnis air mineral sejalan dengan meningkatnya 
kesadaran konsumen terhadap kesehatan, terutama kesehatan akan konsumsi 
air minum. Semakin tinggi tingkat polusi air membuat konsumen lambat laun 
beralih dari air sumur sebagai konsumsi minum sehari-hari berganti menjadi air 
minum dalam kemasan (AMDK), misalnya Aqua, Ades, Club, Total, Cheers, dll. 
Daya beli masyarakat juga meningkat dengan membaiknya tingkat 
perekonomian. Hal inilah yang akhirnya semakin memacu para pengusaha untuk 
terus mengembangkan bisnis AMDK. Beragam tawaran dari berbagai merek 
AMDK membuat pilihan konsumen semakin beragam dan membuat semakin 
tajam persaingan bisnis diantara merek tersebut. Berbagai strategi dilakukan, 
terutama strategi promosi untuk menarik minat konsumen, mengingat produk air 
mineral sangat sulit dilakukan pengembangan produknya. 

Untuk itu promosi yang dilakukan harus gencar dan tepat mengenai sasaran 
segmen pasar. Cerita pada iklan (Brand Story) yang kuat dapat menjadi salah 
satu strategi yang dipakai dalam rangka membangun Sikap pada Iklan (Brand 
Attitude), dan dapat selanjutnya dapat mempengaruhi Niat untuk Membeli 
(Purchase Intention) merek yang bersangkutan. Brand Story yang dimaksud 
dalam penelitian ini terdiri dari empat (genre) elemen iklan : (1) Authenticity, (2) 
Conciseness, (3) Reversal, dan (4) Humor. Masing-masing elemen diwakili oleh 
empat jenis iklan AQUA yang berbeda. Iklan AQUA yang dimaksud disini adalah 
iklan AQUA pada media televisi. Sampel penelitian ini diambil 417 responden 
yang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menilai empat jenis iklan yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke empat elemen brand story dimediasi 
brand attitude terhadap purchase intention, sehingga seluruh hipotesis 
penelitian diterima.

Kata Kunci: Brand Story, Brand Attitude, Purchase Intention
 
Sumber Dana: Universitas
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ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI JUDGMENT AUDITOR: 
PENGUJIAN SELF-SERVING BIAS

Teodora Winda Mulia
 
ABSTRAK: Standar professional mensyaratkan auditor untuk independen 
dalam tugas pengauditan dan jasa atestasi. Teori utama adalah self-serving bias 
yaitu judgment yang cenderung sadar berpihak pada kepentingan pribadi 
pembuat judgment. Ada beberapa faktor yang cenderung menggangu 
independensi auditor berkaitan dengan obyektifitas dan independensi dalam 
membuat judgment audit. Penelitian ini menguji pengaruh ketergantungan 
finansial,dan proses konsultasi dalam review yang mengancam independensi 
auditor serta satu faktor mitigasi yaitu perkembangan moral. 

Desain penelitian ekperimen 2x2x2 between subject pada 80 orang auditor 
berpengalaman. Dua level ketergantungan finansial (tinggi dan rendah), dua 
level proses konsultasi dalam review (perlu atau tidak perlu)2 variabel informasi 
(posituf dan negative) serta variabel moral development dengan menggunakan 
Defining Issues Test (DIT) p-score. 

Hasil pengujian menunjukan bahwa ketergantungan finansial tidak berpengaruh 
terhadap independensi, sedang proses konsultasi dalam review berpengaruh 
terhadap independensi auditor. Sedangkan perkembangan moral merupakan 
factor mitigasi terbukti mengurangi bias yang mengancam indpendensi auditor

Kata Kunci: Self- Serving Bias, Independensi Auditor
 
Sumber Dana: Universitas



ANALISIS MEKANISME TATA KELOLA, MANAJEMEN LABA DAN 
PENGUNGKAPAN INFORMASI LINGKUNGAN PERUSAHAAN PADA 

INDUSTRI MANUFAKTUR  DI INDONESIA

Bernadetta Diana Nugraheni, Cyrillius Martono
 
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: (1) pengaruh 
earnings management. Proksi yang digunakan adalah merujuk pada 
discretionary accrual (DA), Leverage, Managerial ownership, Blockholder 
ownership terhadap corporate environment disclosure (CED) sebagai proksi 
CSR. Earnings management diukur dengan menggunakan discretionary accrual 
dengan menggunakan model Modified Jones.dan luas pengungkapan CSR 
diukur dengan menggunakan skala berdasarkan item standar pelaporan Global 
Reporting Initiative (GRI) yang diungkapkan di dalam laporan tahunan 
perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur selama tahun 
2010-2013 dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang 
digunakan diperoleh dari laporan tahunan dan laporan berkelanjutan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI. Terdapat 48 perusahaan yang 
memenuhi kriteria. Data laporan tahunan yang diperoleh diolah menggunakan uji 
statistik deskriptif, asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Uji hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis Data panel. Hasil uji hipotesis menyatakan 
bahwa earnings management proksi yang digunakan adalah merujuk pada 
discretionary accrual (DA), tidak berpengaruh signifikan terhadap corporate 
environment disclosure (CED) sebagai proksi CSR. Sedangkan kepemilikan 
managerial, kepemilikan blockholder dan leverage, Ukuran Perusahaan (Size) 
berpengaruh signifikan terhadap corporate environment disclosure (CED). 

Kata Kunci: corporate environment disclosure (CED), Earnings Management,    
Kepemilikan managerial, kepemilikan blockholder, Leverage, 
Ukuran perusahaan (Size)

 
Sumber Dana: Universitas
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KERAGAMAN SPESIES DAN FISIOLOGIS Monascus spp. 
PENGHASIL PIGMEN MERAH ANGKAK

Susana Ristiarini
 
ABSTRAK: Angkak merupakan hasil fermentasi beras oleh Monascus spp., 
yang seringkali digunakan sebagai bahan pewarna makanan, terutama warna 
merah. Monascus spp. dapat menghasilkan mikotoksin yang disebut citrinin 
selama proses fermentasi. Pigmen dan citrinin merupakan metabolit sekunder 
poliketida yang disintesis oleh enzim multi-domain poliketida sintase (PKS) 
melalui jalur poliketida sintase. Dengan demikian perlu diteliti hubungan antara 
nilai warna dengan kadar citrinin pada angkak komersial. Penelitian ini juga 
membandingkan keragaman spesies dan variasi genetic Monascus spp. dalam 
angkak komersial di Indonesia serta menguji hubungan antara variasi genetik 
dan variasi fisiologis (pigmen dan citrinin) pada isolat Monascus spp. dalam 
fermentasi angkak yang terkendali. Identifikasi isolat Monascus hasil isolasi dari 
30 sampel angkak yang berasal dari tempat-tempat yang berbeda di seluruh 
Indonesia dilakukan secara makroskopis, mikroskopis dan molekuler dengan 
menggunakan marka ITS dan partial beta tubulin. Variasi genetik diuji dengan 
menggunakan metode RAPD. Pengujian warna dilakukan dengan 
menggunakan colorimeter. Ekstraksi pigmen dengan menggunakan etanol 95% 
dan akuades serta diuji dengan menggunakan spektrofotometer. Pengujian 
kadar citrinin dilakukan dengan menggunakan metode ELISA. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya variasi sifat makroskopis (diameter koloni, warna, hifa) dan 
mikroskopis (ukuran askomata, konidiofor, spora, kleistothesium) dari 48 isolat 
Monascus. Walaupun demikian tidak mengindikasikan perbedaan spesies 
secara genetik. Dengan menggunakan marka ITS dan partial beta tubulin 
menunjukkan bahwa semua isolat adalah Monascus purpureus. Pengujian lebih 
lanjut dengan menggunakan metode RAPD menunjukkan terdapat variasi 
genetik dalam spesies tersebut dengan menggunakan primer CRL33 dan SEQ6. 
Nilai warna dan citrinin dari angkak yang terdapat di Indonesia bervariasi tetapi 
tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (nilai r = -0.209) antara warna 
merah dan citrinin. Nilai warna a* (redness) berkisar antara 13.06 ± 0.68 – 19.03 
± 0.55 sedangkan kadar citrinin berkisar antara 25.85 ± 5.33 ppm – 93.13 ± 3.97 
ppm. Pengujian terhadap nilai warna dan citrinin dilakukan pada fermentasi         



angkak dengan isolat-isolat hasil fermentasi (48 isolat). Fermentasi dilakukan 
selama sekitar 12 hari. Nilai warna merah (a*) pada angkak hasil fermentasi 
dengan menggunakan isolatisolat yang diisolasi dari angkak komersial berkisar 
antara: 15.72 – 27.68, sedangkan kadar citrininnya berkisar antara 1.34 – 124.59 
ppm. Perbedaan kadar citrinin terutama disebabkan oleh perbedaan strain 
Monascus purpureus.

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Disertasi Doktor)

PREDIKSI MASA SIMPAN TEH HITAM DENGAN PENDEKATAN WEIBULL 
MENGGUNAKAN NILAI SENSORIS, AKTIVITAS AIR, DAN 

AKTIVITAS ANTIOKSIDAN

Tarsisius Dwi Wibawa Budianta, Paini Sri Widyawati, Adrianus Rulianto Utomo
 
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menghasilkan model prediksi umur simpan 
teh hitam menggunakan metode pendekatan Weibull, dan pengujian validasi 
menggunakan sifat fisikokimia, sifat sensoris dan aktivitas antioksidannya. Umur 
simpan merupakan parameter kualitas suatu produk yang perlu ditentukan, dan 
produk dinyatakan layak apabila secara sensoris dapat diterima oleh konsumen 
Produk yang dipilih adalah teh hitam karena teh hitam mempunyai kandungan 
antioksidan yang tinggi, mudah disajikan untuk dikonsumsi dan tersedia banyak 
di Indonesia. 

Pada tahun pertama akan dilakukan pengukuran aktivitas air, kadar theaflavin – 
thearubigin, aktivitas antioksidan, serta pengujian sensoris pada teh hitam yang 
disimpan selama 6 bulan pada desikator, masing-masing dengan pengaturan RH 
dalam 3 variasi temperatur yaitu suhu pada refrigerator 7-10 °C , suhu kamar 27-
30 °C, dan suhu 37 °C - 40 °C. Analisis dilakukan dengan interval 4 minggu, 
sehingga akan didapatkan 6 set data hasil analisis. Dari analisis data diperoleh 
parameter yang digunakan sebagai variabel masukan pada model Weibull. 
Parameter alfa dan parameter beta pada model Weibull, yang diperoleh dari hasil 
penelitian berturut-turut untuk pengujian kandungan theaflavin:thearubigin 
adalah 0.33 dan -2.77, aktivitas antioksidan mereduksi ion adalah 39.389 dan      
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-5.5, aktivitas antioksidan (DPPH) adalah 1389.65 dan -117.91, kadar air adalah 
6.016 dan -7.071, sedangkan untuk aktivitas air adalah 0,3267 dan -2,767. Pada 
tahun kedua akan dilakukan validasi dan simulasi model Weibull dengan kondisi 
untuk aplikasi penyimpanan suhu kamar selama 6 bulan. Pada tahap ini 
pengukuran aktivitas air, kadar theaflavin – thearubigin, aktivitas antioksidan, 
serta pengujian sensoris tetap dilakukan sebagai validasi model yang sudah 
dibuat. Model akan disimulasikan untuk menguji umur simpan teh dalam 
kemasan yang ada di pasaran. Pada akhir penelitian didapatkan model Weibull 
yang dapat dipergunakan untuk menentukan umur simpan teh hitam 
berdasarkan parameter fisikokimia tersebut. 

Kata Kunci: umur simpan, Weibull, nilai sensoris, aktivitas air, aktivitas 
antioksidan, the hitam 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)

PENGEMBANGAN MINUMAN FUNGSIONAL ANGKAK BIJI DURIAN: 
PENGUJIAN EFEK PENURUNAN KADAR KOLESTEROL DAN GLUKOSA 

DARAH DARI PRODUK EKSTRAK KASAR (SEDUHAN) SECARA 
IN VIVO PADA TIKUS WISTAR JANTAN

Ira Nugerahani, Ignatius Srianta, Anita Maya Sutedja, 
Ratna Megawati Widharna

 
ABSTRAK: Berdasarkan hasil penelitian tahun sebelumnya, telah diketahui 
kondisi optimum untuk proses produksi minuman angkak biji durian. Tujuan dari 
penelitian yang diusulkan ini adalah untuk pengujian produk minuman yang 
diperoleh dari proses yang optimum secara in vivo menggunakan hewan coba 
tikus Wistar jantan untuk mengetahui pengaruh konsumsi minuman angkak biji 
durian terhadap profil lipid (total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol dan 
trigliserida) dan kadar glukosa dalam darah. Pengujian pengaruh produk ekstrak 
angkak biji durian terhadap kadar glukosa dan kolesterol dilakukan secara in       



vivo. Sebanyak 24 ekor tikus yang telah diadaptasikan dengan lingkungan dan 
pakan, diberi pakan tinggi kolesterol hingga dicapai kondisi hiperkolesterol dan 
diberi streptozotozin hingga dicapai kondisi diabetes, dibagi secara acak menjadi 
4 kelompok yaitu kelompok negatif (diet pakan standar tanpa pemberian angkak 
biji durian), kelompok perlakuan 1 (diet pakan standar dan disonde dengan 2 mL 
angkak biji durian 0,05g/mL), kelompok perlakuan 2 (diet pakan standar dan 
disonde dengan 2 mL angkak biji durian 0,10 g/mL), dan kelompok perlakuan 3 
(diet pakan standar dan disonde dengan 2 mL angkak biji durian 0,15 g/mL). 
Analisa profil lipid (total kolesterol, kolesterol HDL, kolesterol LDL dan 
trigliserida) dan kadar glukosa darah dilakukan sebelum perlakuan dan setiap 
minggu selama 4 minggu perlakuan. Pengujian in vivo saat ini masih belangsung.

Kata Kunci: minuman fungsional, biji durian, Monascus, monacolin K, in vivo

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)

PRODUK YOGURT KOLOSTRUM: EFEK TERHADAP MIKROFLORA 
USUS TIKUS DAN KAJIAN POTENSI PASAR

Netty Kusumawati, Ch. Yayuk Trisnawati, Lydia Ari Widyarini
 
ABSTRAK: Kolostrum sapi adalah hasil sekresi kelenjar susu induk sapi pada 
awal masa laktasi sampai 5-7 hari setelah kelahiran anak sapi. Kolostrum 
memiliki perbedaan komposisi dan karakteristik sensoris dengan susu sapi pada 
umumnya (mature milk), sehingga tidak terserap oleh industri pengguna susu 
sapi. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan kolostrum dengan 
menggunakannnya sebagai bahan baku dalam pembuatan yogurt sehingga 
menghasilkan yogurt kolostrum. Adanya perbedaan komposisi antara kolostrum 
dan susu sapi normal (mature milk) menyebabkan perubahan aktivitas selama 
fermentasi yogurt sehingga perlu diteliti kembali formulasi dalam pembuatan 
yogurt dan karakterisasi mutu produk yang dihasilkan. 

Untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap penerimaan produk yogurt          
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kolostrum, dilakukan kajian perilaku konsumen serta tingkat kesukaan 
(preferensi) pada yogurt yang dihasilkan sehingga memberikan informasi 
peluang pasar terhadap produk yang dikembangkan. Penelitian ini juga 
bertujuan mengetahui apakah produk yogurt kolostrum juga memiliki aktivitas 
antimikroba, serta pengaruh konsumsi produk tersebut terhadap mikroba usus 
tikus sehingga memberi gambaran implikasi konsumsi yogurt kolostrum 
terhadap kesehatan usus. Usulan penelitian ini adalah usulan tahun kedua dari 
penelitian yang dirancang selama 2 tahun. Dari penelitian tahun pertama 
diperoleh hasil bahwa produk yogurt yang dibuat dengan bahan baku susu 
kolostrum dengan penambahan susu skim 3, 4, 5% (b/v) dan starter sebanyak 
10, 12.5, 15% (v/v) memiliki karakteristik sensori dan fisik khas sesuai ciri yogurt 
yang baik dengan kisaran total asam laktat 1,042-1,295%, kisaran jumlah bakteri 
asam laktat 10,1173-10,9190 log koloni/ml dan cemaran koliform serta 
salmonella negatif, berarti telah memenuhi standar mutu SNI. Faktor choice 
motives yang berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen pada produk 
yogurt kolostrum adalah health claim dan sensory characterictics, sedangkan 
harga tidak signifikan. Sikap konsumen pada yogurt berpengaruh signifikan pada 
sikap konsumen untuk membeli yogurt kolostrum. Sikap konsumen untuk 
membeli produk yogurt berpengaruh signifikan pada niat untuk membeli produk 
yogurt kolostrum. Pada penelitian tahap ke-1 ini telah diperoleh hasil sebagai 
berikut: 1) Karakteristik responden (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan 
besar pengeluaran untuk konsumsi pangan) memiliki korelasi yang cukup kuat 
terhadap preferensi konsumen yogurt kolostrum. 2) Tingkat kesukaan terhadap 
rasa, warna, aroma dan tekstur yogurt kolostrum berturut-turut adalah 3.75; 3.90; 
3.72 dan 3.67, yang berarti agak disukai-disukai. Sebagian besar panelis 
mengharapkan yogurt kolostrum dengan rasa sedikit asam, aroma yogurt yang 
creamy, warna putih kekuningan, dan tekstur yang kental. 3) Yogurt kolostrum 
memiliki aktivitas penghambatan, secara berturut-turut aktivitas penghambatan 
mulai dari yang paling besar adalah terhadap Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli dan Salmonella typhi dalam pengujian secara invitro 
menggunakan metode difusi sumur.

Kata Kunci: yogurt, kolostrum, antimikroba, potensi-pasar

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)



KAJIAN POTENSI EKSTRAK METANOLIK DAN ETIL ASETAT DAUN 
BELUNTAS (Pluchea indica Less) SEBAGAI ANTIDIABETIK 

SECARA IN VITRO DAN APLIKASINYA PADA 
PRODUK MINUMAN FUNGSIONAL

Paini Sri Widyawati, Tarsisius Dwi Wibawa Budianta
 
ABSTRAK: Diabetes mellitus (DM) tipe 2 merupakan penyakit degeneratif 
disebabkan oleh akumulasi radikal bebas atau spesies oksigen reaktif akibat 
peroksidasi lemak dalam tubuh. Penderita DM tipe 2 lebih mudah dalam 
penanganannya, diantaranya diet pangan kaya polifenol, sebab senyawa ini 
mempunyai aktivitas antioksidan serta antihiperglikemik. Beluntas (Pluchea 
indica Less) telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan bahan pangan. 
Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa ekstrak daun beluntas dengan 
berbagai pelarut yang berbeda kepolaran (air, metanol, etanol, etil asetat, dan 
heksana) mempunyai senyawa fitokimia dengan intensitas yang berbeda, yang 
meliputi : sterol, flavonoid, saponin, tannin, fenolik, alkaloid, dan senyawa 
pereduksi gula. Kelima ekstrak tersebut terbukti mempunyai aktivitas 
menangkap radikal bebas DPPH dan mereduksi ion besi. Aktivitas antioksidan 
ekstrak metanol daun beluntas paling tinggi, hal ini berkorelasi dengan kadar 
total fenol dan flavonoid. Namun aktivitas antidiabetik yang ditandai dengan 
kemampuan menghambat enzim amilase dari ekstrak polar (air, etanol, dan 
metanol) paling tinggi dibandingkan ekstrak etil asetat dan heksana, sedangkan 
kemampuannya menghambat kerja enzim alfa glukosidase tidak berbeda 
signifikan antar ekstrak dan ekstrak etil asetat lebih berpotensi menghambat 
reaksi oksidasi glukosa. Atas dasar perbedaan aktivitas antioksidan dan 
antidiabetik dari masing-masing ekstrak maka perlu dilakukan pengujian 
aktivitas antioksidan dan antidiabetik ekstrak yang paling berpotensi pada sistem 
uji in vivo. 

Hasil penelitian menunjukkan simplisia daun beluntas mempunyai kadar air 
sebesar 15,12 ± 0,21 % wb atau 17,78 ± 0,24 % db, mengandung logam seperti 
besi, tembaga, kadmium, timbal, nikel, dan seng masing-masing sebesar 
0,0028; 0,0054; 0,0018; 0,0057; 0,0065; dan 0,0061 % (b/b), dan mempunyai 
sifat organoleptik warna hijau daun segar, aroma harum/wangi, dan rasa getir, 
sepat, dan asin. Sedangkan ekstrak metanol, air, dan etil asetat daun beluntas     
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mempunyai rendemen masing-masing sebesar 14,09; 11,17; dan etil asetat 3,74 
% (b/b). Sifat organoleptik ekstrak metanol mempunyai warna hitam dan aroma 
harum/wangi (++), ekstrak air mempunyai warna coklat dan aroma harum/wangi 
(+), dan ekstrak etil asetat mempunyai warna hitam pekat dan aroma 
harum/wangi (+++). Komposisi fitokimia ekstrak air meliputi flavonoid, saponin, 
alkaloid, dan kardiak glikosida, ekstrak metanol meliputi sterol, flavonoid, 
saponin, tannin, alkaloid, dan kardiak glikosida, sedangkan ekstrak etil asetat 
mengandung sterol, flavonoid, saponin, alkaloid, dan kardiak glikosida. Total 
fenol terbesar terdapat pada ekstrak metanolik (1185,2 mgGAE /g sampel basis 
kering) diikuti oleh ekstrak air (369,4 mg GAE/gsampel basis kering), dan etil 
asetat (15,2 mg GAE/g sampel basis kering). Ekstrak metanol daun beluntas 
mempunyai kadar total flavonoid paling tinggi yaitu sebesar 911,9 mg CE/g 
sampel berat kering dibandingkan ekstrak air (81,3 mg CE/g sampel berat kering) 
dan etil asetat(7,8 mg CE/g sampel berat kering). kemampuan menangkap 
radikal bebas DPPH ekstrak metanolik paling tinggi yaitu sebesar 794,9 mg 
GAE/g sampel berat kering, diikuti oleh ekstrak air sebesar 244,8 mg GAE/g 
sampel berat kering. Sedangkan kemampuan menangkap radikal bebas DPPH 
terendah dimiliki oleh ekstrak etil asetat sebesar 10,3 GAE/g sampel berat kering. 
Kemampuan mereduksi ion besi ekstrak metanol (2,14 mg GAE/g sampel berat 
kering) paling tinggi dibandingkan ekstrak air (2,06 mg GAE/g sampel berat 
kering) dan etil asetat (1,38 mg GAE/g sampel berat kering). 

Hasil pengujian secara in vivo menunjukkan bahwa ekstrak air, etil asetat, dan 
metanol tidak memberikan efek toksik pada hewan coba mencit berdasarkan 
pengamatan secara makroskopik. Sedangkan pada pengujian antidiabetik 
menunjukkan bahwa ketiga ekstrak mampu menurunkan gula darah dengan 
ekstrak air yang paling berpotensi menurunkan gula darah sebesar 57.48% dan 
tidak ada kelainan berdasarkan pengamatan makroskopis. Penggunaan daun 
beluntas dalam pembuatan minuman fungsional di berbagai konsentrasi 
menunjukkan bahwa penyeduhan pada suhu 100°C lebih disukai panelis 
dibandingkan pada suhu 60°C dari parameter warna, aroma, dan warna. 
Pembuatan minuman fungsional daun beluntas yang dilakukan pada 
konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100% (b/b) diperoleh pH air seduhan mengalami 
penurunan dengan bertambahnya konsentrasi daun beluntas yang diseduh, 
kekeruhan air seduhan mengalami peningkatan dengan bertambahnya               



konsentrasi daun beluntas, menurunkan intensitas warna (chroma) dan 
meningkatkan nilai Hue serta meningkatkan total asam tertitrasi. Bertambahnya 
konsentrasi daun beluntas yang diseduh meningkatkan intensitas senyawa 
alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, tannin, dan senyawa kardiak glikosida. Total 
fenol dan total flavonoid pada air seduhan daun beluntas mengalami penurunan 
dengan bertambahnya konsentrasi daun beluntas, hal ini berpengaruh pada 
menurunnya aktivitas menangkap radikal bebas DPPH dan kemampuan 
mereduksi ion besi. Minuman fungsional daun beluntas dengan konsentrasi 20% 
paling disukai panelis dalam hal rasa, konsentrasi 80% paling disukai 
berdasarkan warna, dan konsentrasi 60% paling disukai dari segi aroma. 
Penggunaan teh hitam daun beluntas dalam pembuatan minuman fungsional 
dilakukan dengan proporsi 0:100; 25:75; 50:50; 67,5:37,5; 75:25; 87,5:12,5 dan 
100:0 % (b/b). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa minuman fungsional 
menghasilkan pH yang mengalami penurunan, kekeruhan mengalami 
peningkatan, intensitas warna (chroma) dan Hue mengalami penurunan, total 
asam mengalami peningkatan dengan bertambahnya proporsi teh hitam. Air 
seduhan daun beluntas dominan mengandung senyawa tannin, sedangkan the 
hitam dominan mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, saponin, dan 
kardiak glikosida. Bertambahnya proporsi teh hitam menurunkan total fenolik dan 
flavonoid yang berdampak pada penurunan aktivitas mennagkap radikal bebas 
DPPh dan kemampuan mereduksi ion besi. Senyawa fenolik pada daun beluntas 
dan teh hitam menunjukkan adanya interaksi sehingga menurunkan 
kemampuannya mendonorkan atom hidrogen. 

Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa proporsi teh hitam dengan daun 
beluntas 75:25% (b/b) menghasilkan minuman fungsional yang paling disukai 
panelis dari segi rasa, aroma, dan warna. Penggunaan teh hitam dengan 
beluntas pada berbagai proporsi (0:100; 25:75; 50:50; 75:25; 100:0 % (b/b) 
dalam pembuatan telur itik asin secara kering dengan kadar garam 25% 
menghasilkan telur itik asin yang tidak amis dan hambar dengan bertambahnya 
proporsi daun beluntas. Hal yang sama juga terjadi pada proses pembuatan telur 
itik secara basah. Hanya pada pemeraman 10 hari dihasilkan telur itik asin pada 
proporsi teh hitam dengan daun beluntas 50:50 % (b/b) menghasilkan telur asin 
yang tidak amis dengan rasa asin. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan 
proporsi teh hitam dengan daun beluntas mempengaruhi kadar air putih dan 
kuning telur, kadar garam, warna putih dan kuning telur, Hue kuning telur, chroma 
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putih dan kuning telur, tekstur, serta sifat organoleptik teluryang dihasilkan. Pada 
proporsi teh hitam dengan daun beluntas 50:50% (b/b) yang menghasilkan telur 
itik yang tidak amis dan mempunyai rasa asin yang paling tinggi.

Kata Kunci: Beluntas (Pluchea indica Less),teh hitam, teh hijau, antidiabetik, 
antioksidan, in vivo, minuman fungsional, dan telur asin

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)

PENGGUNAAN TEPUNG PEPAYA DAN BAKTERI PROBIOTIK TERIMOBIL 
DALAM PEMBUATAN PRODUK SINBIOTIK: OPTIMASI FORMULASI, 

STABILITAS DALAM SISTEM PANGAN DAN MANFAATNYA 
TERHADAP KESEHATAN USUS

Theresia Endang Widoeri Widyastuti, Indah Kuswardani, Netty Kusumawati
 
ABSTRAK: Pepaya (Carica papaya) adalah buah tropis yang ketersediaannya 
melimpah di Indonesia, namun pemanfaatannya sebagai produk olahan pangan 
masih terbatas. Hasil dari penelitian terdahulu telah diketahui tepung pepaya 
mengandung serat pangan total sekitar 13,66-14,67% dan terkadang 
mengandung mannitol (gula alkohol) yang berperan sebagai komponen laksatif 
pencegah konstipasi. Komponen tersebut dapat dimetabolisme oleh mikroba 
dalam usus tikus sehingga menyebabkan peningkatan jumlah mikroba, 
penurunan pH dan peningkatan Short Chain Fatty Acid (SCFA) khususnya asam 
propionat dan butirat dalam digesta usus tikus. Adanya serat dan gula alkohol 
yang tidak tercerna oleh enzim manusia tetapi dapat dimetabolisme oleh mikroba 
dalam usus menyebabkan pepaya berpotensi sebagai prebiotik. 

Dalam penelitian ini tepung pepaya dicampurkan dalam alginat yang digunakan 
sebagai matrik pemerangkap dalam imobilisasi sel bakteri probiotik sehingga 
menghasilkan produk sinbiotik. Imobilisasi sel dalam matrik alginat dengan 
konsentrasi 4% telah diteliti sebelumnya dapat mempertahankan viabilitas 
bakteri probiotik selama pengolahan dan penyimpanan produk es krim. Bakteri    



probiotik yang digunakan dalam penelitian telah diteliti memiliki aktivitas 
penghambatan terhadap Bacillus cereus, Staphylococcus aureus dan 
Escherichia coli. Konsumsi susu yang difermentasi oleh bakteri tersebut selama 
30 hari meningkatkan jumlah laktobasili dan menurunkan jumlah bakteri koliform 
dalam feses tikus. Penambahan tepung pepaya dalam alginat yang digunakan 
untuk imobilisasi bakteri probiotik hasil dari penelitian diharapkan menghasilkan 
produk sinbiotik yang stabil selama penyimpanan dan dapat meningkatkan 
kesehatan usus. 

Pada penelitian tahap ke-1 ini telah diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
Konsentrasi alginat yang dapat digunakan untuk menghasikan beads yang 
kokoh dan mampu memerangkap sel dengan jumlah yang cukup tinggi (>107 
CFU/g) adalah 1, 1,5 dan 2%. Perbedaan konsentrasi tersebut memberikan 
pengaruh yang nyata ( =0,05) pada tekstur (hardness, adhesiveness, 
springiness, dan chewiness), diameter, dan viabilitas bakteri probiotik. Semakin 
besar konsentrasi Na-alginat semakin besar pula hardness, springiness, 
chewiness, diameter, dan viabilitas bakteri probiotik. Pada semua konsentrasi 
Na-alginat, beads yang dihasilkan mampu memerangkap 108 CFU/g bakteri 
probiotik sehingga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya untuk 
membuat produk sinbiotik dengan penambahan tepung pepaya. (2) Penyiapan 
tepung pepaya perlu memperhatikan kehalusan partikel agar dapat tercampur 
dengan baik dalam larutan Na alginat sebagai matriks pemerangkap dalam 
imobilisasi sel probiotik sehingga dapat terbentuk beads (manik-manik) produk 
sinbiotik yang kokoh. Untuk itu preparasi slurry pepaya dilakukan dengan 
pembuburan sehalus mungkin dan serbuk pepaya kering yang dihasilkan 
setelah pengeringan dihaluskan kembali serta dilakukan pengayakan. (3) 
Penggunaan Na-alginat dengan konsentrasi 1-2% dan dengan penambahan 
bubuk pepaya 3 dan 6% menghasilkan beads yang kokoh sehingga kombinasi 
Na-alginat dan tepung pepaya dengan kisaran tersebut dapat digunakan untuk 
menghasilkan produk sinbiotik. 

Kata Kunci: tepung pepaya, probiotik, sinbiotik, kesehatan usus

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)
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INVESTIGASI EFISIENSI UMBI HASIL TEKNOLOGI IN PACK CURING DAN 
ON FARM MODIFIED TUBER FLOUR DALAM RANTAI PASOKAN 

PRODUK ANTIDIABETES SERTA KELAYAKAN UMKM

Indah Epriliati, Elisabeth Supriharyanti, Thomas Indarto Putut Suseno, 
C. Erna Susilawati

 
ABSTRAK: Temuan peneliti pengusul dalam penelitian sebelumnya 
menunjukkan kebutuhan akan teknologi pascapanen umbi pada petani dan 
pengepul pelaku UMKM karena keterbatasan sarana dan prasarana dan karena 
kebutuhan hidup petani sehari-hari yang mendesak meskipun bertani hanya 
memenuhi 10-20% kebutuhan sehingga perlu upaya peningkatan nilai tambah. 
Umbi juga sangat cepat mengalami perubahan susut berat dan kehilangan 
pasca panen. Jadi, diperlukan penelitian untuk membantu petani-UMKM 
mendapat solusi. Upaya konvensional mencegah kerusakan umbi-umbian 
adalah curing pada suhu hangat dan kelembaban tinggi segera setelah 
pemanenan. Sementara pengolahan MOCAF merupakan salah satu teknologi 
unggul tetapi baru diterapkan terbatas pada ubi kayu. Teknologi curing dalam 
kemasan (in pack curing) dan on farm modified tuber flour (MoTuF) diajukan 
sebagai dua alternatif kompetitif peningkatan nilai tambah. 

Objek penelitian meliputi ubi jalar, uwi, garut dan ganyong sebagai model yang 
telah diketahui potensi antidiabetiknya. Lokasi penelitian di daerah pertanian 
tadah hujan penghasil umbi-umbian di Kabupaten Bangkalan. Manfaat 
penelitian ini adalah membantu petani-UMKM menemukan solusi dari 
keterbatasan sarana dan prasarana. Bentuk kegiatan: (1) perancangan 
teknologi in pack curing dan on farm MoTuF tepat saat panen dan (2) validasi 
blue print rantai pasokan untuk teknologi in pack curing dan on farm MoTuF dari 
penelitian sebelumnya, (3) karakterisasi tepung umbi yang diteliti, (4) pengujian 
neraca massa dan evaluasi ekonomi di sepanjang rantai pasokan, (5) 
karakterisasi dan pengolahan umbi yang diteliti menjadi produk pangan yang 
diformulasikan untuk diet diabetes serta intervensi study, dan (6) analisa 
kelayakan usaha menggunakan teknologi yang diteliti. Hasil penelitian 
menunjukkan perilaku tahap pertama ini menunjukkan bahwa kedua metode 
penepungan memberi peningkatan kapasitas antioksidan yang diperlukan          



dalam diet antidiabetes dengan daya serap minyak rendah. Kadar serat sangat 
dominan dalam tepung dengan kisaran serat larut 0,2679-10,8454% dan serat 
tidak larut 21,7976-93,7624% yang diperlukan dalam keseimbangan untuk diet 
antidiabetes. Komposisi seimbang adalah untuk tepung gembili dari MoTuF. 
Hasil eksperimen menggunakan rancangan penelitian tersarang menunjukkan 
bahwa umbi garut, uwi ungu, dan gadung berpotensi baik untuk proses 
penepungan menggunakan metode MoTuF maupun in pack curing dengan 
kapur tohor dengan efisiensi berturut-turut: umbi garut (20,06-25,47% BDD atau 
17,14-20,91% bahan baku) >umbi gadung >umbi ganyong >umbi uwi ungu 
>umbi gembili (10,35-12,26% BDD atau 5,47-8,76% bahan baku). Rendemen 
MoTuF lebih rendah daripada in pack curing karena senyawa hasil metabolit ikut 
terbuang selama tahap pengempaan. Rekomendasi bentuk produk yang perlu 
ditindaklanjuti pada tahap penelitian berikutnya adalah garut dapat diusulkan 
untuk pengolahan produk berbasis emulsi dengan water holding capacity (WHC) 
2,4888-5,9523 mL/g dan oil holding capacity (OHC) 1,1496-3,5918 mL/g tepung 
dari kedua metode. Produk inovasi yang direkomendasikan adalah untuk 
pensubstitusi maizena dalam sup atau pembuatan mayonaise. Tepung lainnya 
(uwi ungu, gembili, ganyong, dan gadung) digunakan untuk produk kering seperti 
kerupuk atau makanan kecil lainnya. Rekomendasi ini didukung dengan hasil 
pengamatan DSC yang menunjukkan tingkat kristalinitas tepung yang dihasilkan 
tinggi sehingga memberi tekstur mudah patah dan memiliki kekerasan tertentu. 
Beberapa tepung memiliki lebih dari satu Tg menunjukkan adanya campuran 
makromolekul yang dimungkinkan dari perubahan biokimia selama MoTuF 
ataupun in pack curing dengan kapur tohor. Kebutuhan tepung di Jawa Timur 
masih tinggi dan potensi usaha UMKM berpotensi karena sifat pertanaman umbi 
yang perlu jangka lama sebelum dapat dipanen secara bertahap. Rantai 
pasokan menggunakan lembaga keuangan atau koperasi direkomendasikan 
terlebih petani di Dusun Galis menanggapi positif rencana wirausha berbasis 
umbi dan lembaga terkait yang diperlukan dalam UMKM berbasis kelompok tani 
belum dibentuk. Untuk penelitian selanjutnya, pemberdayaan petani melalui 
kelompok ini dianjurkan dengan menyediakan bentuk koperasi tani bekerja sama 
dengan instansi terkait.
 

Kata Kunci: in pack curing, on farm Modified Tuber Flour, nilai nutrisi, sifat 
fisikokimia, sifat sensori, diet diabetes, efiensi teknis dan ekonomis

 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi)
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PENGEMBANGAN YOGURT KAYA ANTIOKSIDAN: KAJIAN PENENTUAN 
MASA DALUARSA YOGURT MURBEI HITAM DAN YOGURT ANGGUR 

BALI, SERTA ANALISIS PERAMALAN PENJUALAN

Indah Kuswardani, Ira Nugerahani, Hadi Santosa L., Yuliati
 
ABSTRAK: Yogurt merupakan produk olahan susu yang mengalami fermentasi 
oleh campuran bakteri asam laktat (BAL) yaitu Lactobacillus delbrueckii ssp. 
bulgaricus, umumnya disebut Lactobacillus bulgaricus (LB) dan Streptococcus 
salivarus ssp. thermophilus, umumnya disebut Streptococcus thermophilus (ST), 
sehingga diperoleh tekstur semisolid, tingkat keasaman, dan rasa yang khas. 
Penelitian yang diusulkan ini ditujukan untuk pengembangan produk yogurt kaya 
antioksidan berbahan baku susu dan murbei hitam serta anggur lokal, yang 
mudah diperoleh di daerah sentra susu Nongkojajar dan sekitarnya. Buah murbei 
hitam (Morus nigra L.) dan anggur (Vitis vinifera L.) var Bali mengandung 
sejumlah senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas antioksidan (Ercisli et al., 2010 
; Imran et al., 2010 ; Kutlu et al., 2011; Nikkhah et al., 2009 ; Zern et al., 2005). 
Senyawa yang memiliki aktivotas antioksidan di dalam buah tersebut telah diteliti 
dapat mencegah atau menekan terjadinya diabetes (Abadalla, 2006 ; Nickara 
dan Mosazadeha, 2009). 

Pada penelitian tahap pertama diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 
penambahan 10% sari murbei hitam dan 10% sari anggur bali merupakan 
perlakuan yang terbaik ditinjau dari kandungan antioksidan, kesukaan terhadap 
rasa, warna, dan tekstur, serta viabilitas BAL yogurt. Semakin lama waktu 
penyimpanan jumlah komponen bioaktif antioksidan dan viabilitas bakteri asam 
laktat yogurt semakin menurun, baik pada yogurt murbei hitam maupun yogurt 
anggur lokal. Setelah penyimpanan 20 hari pada suhu 5°C pada refrigerator, 
viabilitas bakteri asam laktat yogurt masih berkisar 9,4804-9,5997 log cfu/mL, 
sehingga masih memenuhi kriteria sebagai produk probiotik, namun kadar total 
asam laktat terlalu tinggi dan pH terlalu rendah, sehingga tidak memenuhi 
standar SNI. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 
menentukan masa daluarsa produk yogurt murbei hitam dan yogurt anggur lokal 
dengan proporsi sari buah masing-masing sepuluh persen, ditinjau dari pH, total 
asam dan viabilitas bakteri asam laktat yogurt.



Penentuan masa daluarsa ini akan berguna untuk analisis peramalan penjualan, 
sehingga pada akhirnya pada tahap penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
perancangan industri dan studi kelayakan industri yogurt kaya antioksidan di 
daerah sentra susu Desa Janjang Wulung yang lokasinya relatif jauh dari lokasi 
pemasaran. Pada penelitian lanjutan ini penentuan masa daluarsa dilakukan 
terhadap yogurt murbei hitam maupun yogurt anggur bali (formula terbaik dari 
penelitian sebelumnya) dengan menggunakan metode Extended Storage 
Studies (ESS). Rancangan Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok Faktorial Tersarang dengan replikasi 3 kali. Faktor 
lama penyimpanan produk yogurt selama kondisi distribusi (pada suhu 5°C 
diseling dengan suhu 10 °C - 20 °C selama sepuluh jam per hari) terdiri dari 3 
level, yaitu: 1 ; 5 ; dan 9 hari, yang tersarang pada jenis yogurt (yogurt murbei 
hitam dan yogurt anggur lokal). Adapun parameter yang diamati dalam 
menentukan masa penyimpanan terpanjang adalah pH, viabilitas bakteri asam 
laktat yogurt, tingkat sineresis dan aktivitas antioksidan. Analisa data dilakukan 
dengan menggunakan korelasi regresi (trend line), untuk menentukan masa 
daluarsa berdasarkan kriteria standar mutu. Analisis peramalan penjualan 
menggunakan metode time series, yaitu metode trend analysis. Pada penelitian 
ini digunakan metode peramalan kuantitatif (statistical methods) time series pola 
trend linier untuk peramalan penjualan yogurt jangka pendek. Untuk memilih 
metode peramalan time series yang paling baik adalah melihat tingkat kesalahan 
paling kecil.  

Dari penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan, produk yogurt yang 
dihasilkan dapat disimpan selama 14 hari pada suhu refrigerasi, tetapi pada 
kondisi yang serupa dengan distribusi dan pemasaran, masa daluarsa produk 
yogurt murbei hitam dan anggur lokal yang disimpan selama sepuluh jam (jam 
7.00-17.00 wib) yang bersuhu antara 10 – 20 °C dan selebihnya disimpan pada 
refrigerator suhu 5 + 2 °C (dari jam 17.00 – 7.00 wib) adalah 9 hari. Rata-rata 
penurunan jumlah bakteri asam laktat yogurt yang hidup pada penyimpanan 
suhu refrigerasi lebih rendah dibanding rata-rata penurunan selama 
penyimpanan pada kondisi distribusi dan pemasaran. Demikian juga rata-rata 
penurunan pH selama penyimpanan di suhu refrigerasi lebih rendah dari rata-
rata penurunan selama penyimpanan yang sesuai dengan distribusi dan 
pemasaran, akan tetapi rata-rata peningkatan sineresis selama disimpan pada 
suhu refrigerasi lebih tinggi.
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Pada akhir masa daluarsa produk yogurt pada kondisi yang seperti pada 
distribusi dan pemasaran mengandung bakteri asam laktat hidup yang jauh lebih 
tinggi dari syarat SNI dan sineresis yang kecil, akan tetapi pH sudah mencapai 
batas terendah, yaitu sekitar pH 4. Berdasarkan masa daluarsa yang sekitar 9 
hari, maka dilakukan analisis peramalan penjualan dengan periode mingguan. 
Berdasarkan analisa peramalan penjualan yang dilakuakn dari bulam Maret – 
Septemberdiperoleh trend meningkat dengan persamaan: Y = 127.3 + 5.4 x 
dengan standar error  ? ? = 16.2. Dari analisa tersebut dapat diestimasikan 
penjualan per minggu sekitar 22 – 25 liter (225-250 cup) dengan pemasaran 
berdasarkan pemesanan yang ada tanpa ada manajemen ataupun rancangan 
industri dan sistem pemasaran yang sesuai. Berdasarkan analisa SWOT kondisi 
lokasi sentra susu dimana industri yogurt kaya antioksidan skala rumah tangga 
ini akan dirancang, tampak bahwa potensi kekuatan (strength) pendirian industri 
yogurt adalah: bahan baku susu berkualitas yang melimpah; produk yogurt yang 
sudah dikenal merupakan produk yang bermanfaat bagi kesehatan, dan 
permintaan terhadap yogurt cukup tinggi. Namun kelemahan (weaknes) 
pendirian indutri yogurt di lokasi sentra susu ini adalah: pengetahuan peternak 
sapi dalam mengolah susu menjadi yogurt masih rendah, serta lokasinya yang 
relative jauh dari pusat kota tempat lokasi pemasaran/konsumen. Mulai tahap 
awal penelitian (tahun pertama) telah melibatkan keluarga petani susu yang 
dilatih sehingga menguasai teknik pembuatan yogurt dengan cukup baik, 
sehingga pada tahun kedua, mereka sudah dapat menjual produk yogurt yang 
dihasilkan. 

Peluang (opportunity) untuk merancang dan mengembangkan industry yogurt 
skala rumah tangga adalah: adanya kecenderungan peningkatan permintaan 
yogurt sebagai produk yang bermanfaat bagi kesehatan, kualitas susu sebagai 
bahan baku yang dihasilkan di daerah sentra susu yang berkualitas tinggi akan 
menghasilkan yogurt dengan kualitas yang baik pula sehingga cukup kompetitif 
di pasaran. Hal ini merupakan peluang besar untuk dikembangkan, dengan tetap 
mempertimbangkan kemungkinan adanya ancaman (threat) lokasi yang relative 
jauh dari daerah pemasaran membutuhkan penanganan dan strategi 
pemasaran yang tepat dalam pengembangannya. Lokasi produksi yogurt yang 
relatif jauh dari lokasi pemasaran, perlu titik distribusi yang lebih dekat ke lokasi 
pemasaran. dan dengan peralatan sederhana berupa coolbox dari sterofoam,     



transportasi dalam bentuk yogurt, lebih mudah dibanding dengan transportasi 
dalam bentuk susu, dan masa simpan yogurt yang jauh lebih panjang dari pada 
susu, sehingga memproduksi yogurt di sentra susu lebih menguntungkan 
dibanding memproduksi yogurt di lokasi yg dekat ke area pemasaran.

Kata Kunci: yogurt kaya antioksidan, penentuan masa simpan, analisis 
peramalan penjualan, perancangan industri kecil

 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi)

KAJIAN SIFAT FISIKOKIMIA DAN SIFAT FUNGSIONAL TEPUNG 
SINGKONG TERMODIFIKASI (MOCAF) DENGAN MENGGUNAKAN 

BERBAGAI CARA FERMENTASI

Ira Nugerahani, Joek H. Arisasmita, Netty Kusumawati, Anita Maya Sutedja, 
Indah Kuswardani, Paini S. Widyawati

 
ABSTRAK: MOCAF (modified cassava flour) adalah produk tepung dari 
singkong yang diproses secara fermentasi. Tepung MOCAF umumnya diolah 
dengan proses fermentasi spontan. Fermentasi dilakukan menggunakan media 
cair yang mengandung campuran mikroorganisme yang akan menghidrolisa 
asam sianida yang terdapat dalam umbi sekaligus meningkatkan karakteristik 
dari tepung singkong. Fermentasi terkontrol menggunakan starter 
mikroorganisme tertentu banyak dikembangkan karena dapat mempersingkat 
waktu fermentasi dan mengendalikan pertumbuhan mikroba yang berpengaruh 
pada karakteristik MOCAF. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 
cara fermentasi pada singkong (fermentasi spontan, fermentasi terkontrol oleh 
Bakteri Asam Laktat (BAL) Lactobacillus sp., dan fermentasi terkontrol oleh 
kapang Rhyzopus sp.) terhadap sifat fisikokimia dan sifat fungsional MOCAF. 
Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan MOCAF menggunakan 3 (tiga) cara 
fermentasi yaitu: 1) Fermentasi spontan, 2) Fermentasi menggunakan starter 
Bakteri Asam Laktat (Lactobacillus WIMA-1), dan 3) Fermentasi menggunakan   
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starter Rhizopus oligosporus. Masing-masing cara fermentasi dilakukan 
sebanyak 3 (tiga) waktu fermentasi yaitu: a) 0 jam (non fermentasi), b) 24 jam, 
dan c) 48 jam sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan. Masing-masing 
perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak dua kali dan masingmasing 
perlakuan dilakukan triplo. Parameter yang akan diuji adalah kadar air, protein, 
lemak, karbohidrat, amilosa, HCN, dan volume spesifik. Data yang diperoleh 
dibuat grafik dan diuraikan pembahasan secara deskriptif. MOCAF yang 
dihasilkan dalam penelitian ini memiliki kadar air berkisar antara 7.05 sampai 
12.28% ; pH larutan 4.69 sampai 7.45 ; kadar pati 88.36 sampai 83.17 % ; kadar 
protein 0,51 sampai 2,29 % ; kadar abu 0,71 sampai 2,75 % dan volume spesifik 
sample cookies yang 2.1 sampai 3.2 mL/g yang lebih besar dibandingkan 
dengan cookies yang dibuat dengan tepung terigu.

Kata Kunci: MOCAF, fermentasi, sifat fisikokimia, sifat fungsional
 

Sumber Dana: Universitas

MEMPELAJARI KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK 
SELAI STROBERI LEMBARAN KARENA PENGARUH KONSENTRASI 

HIDROXYPROPIL METHYLCELLULOSE (HPMC)

Thomas Indarto Putut Suseno, Erni Setijawati, Ingelena Mulia Chandra
 
ABSTRAK: Buah stroberi adalah salah satu buah yang memiliki kdara 
karbohidrat cukup rendah tetapi kaya akan vitamin C dan beberapa zat gizi 
lainnya. Stroberi dapat dikonsumsi secara langsung dalam bentuk buah segar 
ataupun dalam bentuk olahannya yang berupa sari buah, jus, dan selai.  Selai 
merupakan pengolahan buah yang digunakan sebagai bahan pelengkap untuk 
konsumsi roti tawar. Seiring dengan perkembangan jaman, disadari bahwa selai 
buah yang beredar memiliki suatu kelemahan, yaitu kurang efisien dalam cara 
penggunaan yang harus dioles. Untuk mengatasi kelemahan ini dibuatlah selai 
lembaran yang cukup efisien penggunaannya. Selai lembaran dapat 
meningkatkan nilai ekonomis dari produk selai, serta meningkatkan nilai              



fungsional buah yang digunakan.

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan ialah buah stroberi segar, gula, agar 
sebagai gelling agent, dan HPMC yang berfungsi sebagai stabilizer. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok dengan satu 
faktor yaitu HPMC (Hidroxypropil Methyl Cellulose) sebanyak tujuh level (0%, 
0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%, 1,0%, dan 1,2%). Masing-masing perlakuan akan 
dilakukan pengulangan tiga kali. Parameter yang diuji meliputi kadar air, aw, 
tekstur, pH, sineresis, %brix, warna, organoleptik (rasa, tekstur, dan kehalusan 
lembaran). Data yang diperoleh secara statistik diuji dengan ANOVA (Analysis of 
Varians) pada á = 5% dan jika ada beda nyata maka akan dilanjutkan dengan uji 
Beda Jarak Nyata Duncan (Duncan's Multiple Range Test) . Penambahan HPMC 
sebagai stabilizer dalam pembuatan selai stroberi lembaran diharapkan dapat 
meningkatkan karakteristik  selai dan menurunkan tingkat sineresis yang terjadi. 
Selain itu diharapkan pula kekokohan lembaran selai dapat meningkat tetapi 
tidak merubah karakteristik sensoris dari selai stroberi lembaran yang dihasilkan.

Kata Kunci: Buah Stroberi, Selai Buah, Selai Lembaran, Agar, HPMC
 

Sumber Dana: Universitas

PENGEMBANGAN PRODUK KEFIR MURBEI HITAM (MORUS NIGRA) 
SEBAGAI MINUMAN FUNGSIONAL YANG MEMILIKI AKTIVITAS 

ANTIOKSIDAN DAN ANTIDIABETIK

Ira Nugerahani, Netty Kusumawati, Indah Kuswardani,  Joek H. Arisasmita
 
ABSTRAK: Jumlah penderita diabetes di Indonesia diperkirakan meningkat dari 
8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030, mendorong 
dilakukannya penelitian untuk menghasilkan makanan atau minuman yang 
memiliki efek antidiabetik. Dalam penelitian ini akan dikembangkan water kefir 
dari sari buah murbei hitam menghasilkan produk kefir murbei hitam yang 
diharapkan dapat menjadi minuman fungsional yang memiliki aktivitas                 
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antioksidan dan antidiabetik. Karakteristik kimia dan organoleptik serta sifat-sifat 
fungsional kefir dapat dipengaruhi oleh kondisi bahan baku dan kondisi 
fermentasi seperti jumlah starter. Kosentrasi sari buah murbei hitam yang 
berbeda mengakibatkan perbedaan tingkat keasaman, ketersediaan nutrisi dan 
kandungan senyawa fenolik sehingga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme 
dalam fermentasi kefir serta aktivitas antioksidan dan antidiabetik dari produk 
yang dihasilkan. Konsentrasi inokulum awal (jumlah starter) telah diteliti dapat 
mempengaruhi pH, viskositas, dan profil mikrobiologi produk akhir pada kefir dari 
susu sapi. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) faktorial yang terdiri dari dua faktor yaitu konsentrasi ekstrak buah (diatur 
dengan penambahan air dengan jumlah yang berbeda pada saat penghancuran 
buah murbei hitam), terdiri dari 3 (tiga) level yaitu M1(buah:air = 1:4), M2 
(buah:air = 1:5), dan M3 (buah:air = 1:6) dan jumlah starter kefir terdiri dari 2 (dua) 
level yaitu S1=10% dan S2=15% (v/v) dari total volume sari buah dan starter, 
sehingga diperoleh 6 (enam) kombinasi perlakuan, masingmasing diulang 
sebanyak tiga kali. Parameter yang akan diuji adalah karakteristik kimia (pH, total 
asam dan total padatan terlarut), mikrobiologis (total Bakteri Asam Laktat dan 
khamir), organoleptik (tingkat kesukaan terhadap rasa dan aroma produk), dan 
total fenol serta aktivitas antioksidan dari kefir murbei hitam yang dihasilkan. Data 
yang diperoleh akan dianalisa secara statistic menggunakan uji ANOVA 
(Analysis of Varians) pada _ = 5%, untuk mengetahui apakah perlakuan 
memberikan pengaruh nyata pada setiap parameter pengujian. Apabila hasil uji 
ANOVA menunjukkan perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda jarak 
nyata Duncan (Duncan's Multiple Range Test/ DMRT) pada _ = 5% untuk 
menentukan taraf perlakuan yang memberikan perbedaan nyata. 

Interaksi perlakuan konsentrasi ekstrak buah murbei hitam dan jumlah starter 
berpengaruh nyata pada total padatan terlarut dan BAL kefir yang dihasilkan. 
Perlakuan konsentrasi ekstrak buah murbei hitam berpengaruh nyata pada pH, 
total asam, total padatan terlarut, total fenol dan aktivitas antioksidan, sedangkan 
perlakuan jumlah starter berpengaruh nyata pada total BAL, khamir dan total 
fenol kefir murbei hitam yang dihasilkan. Pengembangan produk kefir murbei 
hitam dengan perlakuan konsentrasi ekstrak 1:4 ; 1:5 dan 1:6 serta jumlah starter 



10 dan 15% menghasilkan produk dengan karakteristik mikrobiologis (jumlah 
BAL dan khamir) sesuai standar mutu dan skor penerimaan panelis terhadap 
rasa dan warna antara agak suka sampai suka. Kombinasi perlakuan M2S1 
(ektrak 1:5 dengan jumlah starter 10%) dipilih untuk digunakan dalam uji invivo 
untuk melihat aktivitas antidiabetik kefir murbei hitam pada tikus percobaan.

Kata Kunci: kefir, murbei hitam, antioksidan, antidiabetik
 

Sumber Dana: Universitas
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BIOGAS DARI LIMBAH BULU AYAM POTONG DENGAN 
MENGGUNAKAN ACID PRETREATMENT

Antaresti, Yohanes Sudaryanto, Adriana Anteng Anggorowati
 
ABSTRAK: Kebutuhan energi di suatu negara berjalan seiring dengan 
perkembangan pembangunan di negara tersebut. Pembangunan Indonesia 
yang pesat memerlukan konsumsi energi dalam jumlah yang cukup banyak. Saat 
ini kebutuhan energi terbesar dipenuhi dari minyak dan gas bumi serta batubara 
yang ketiganya tergolong dalam energi fosil yang tidak terbarukan. Untuk 
mengantisipasi cadangan energi yang semakin menipis perlu dicari sumber 
energi lain yang sifatnya dapat terbarukan sehingga lebih terjamin 
keberlanjutannya. Salah satu bahan baku yang dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber energi terbarukan adalah limbah bulu unggas. Limbah bulu unggas yang 
berlimpah di Indonesia berasal dari limbah bulu ayam yang berjumlah sekitar 300 
juta kilogram per-tahun. Limbah ini memiliki potensi untuk dikonversi menjadi 
biogas. Biogas merupakan hasil fermentasi anaerobik dari senyawa organik. 
Kandungan utamanya adalah gas metana (CH4) yang dapat dibakar dan 
menghasilkan energi/panas. Sedangkan produk sampingnya yang berupa 
padatan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Selain membantu mengatasi 
masalah pencemaran, pemanfaatan limbah bulu ayam potong tersebut dapat 
meningkatkan nilai ekonominya.

Proses konversi bahan baku menjadi biogas pada dasarnya terdiri dari 3 tahap, 
yaitu perlakuan awal atau pretreatment terhadap bahan baku, pembuatan starter 
dan fermentasi anaerob. Proses pretreatment memegang peranan penting 
terhadap keberhasilan konversi senyawa organik menjadi biogas yang dibuat 
dari bahan baku yang relatif sulit didegradasi seperti limbah bulu ayam potong. 
Dari berbagai macam kemungkinan perlakuan awal yang dapat dilakukan, dalam 
penelitian ini akan diteliti tentang pengaruh perlakukan chemicalthermal 
pretreatment terhadap jumlah dan komposisi biogas yang terbentuk. Dari hasil 
analisa diketahui bahwa rasio C/N dari limbah bulu ayam yang digunakan adalah 
3. Oleh karena itu agar dapat dicapai rasio C/N yang optimal yaitu antara 20 – 35 
maka dalam penelitian ini juga ditambahkan limbah jerami. Variasi (C/N) yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah sebesar 20, 25, 30 dan 35. Sedangkan        



untuk konsentrasi HCl yang digunakan untuk pemasakan atau pretreatment 
adalah 5%, 7,5%, 10% dan 12,5%. Pemasakan dilakukan pada suhu 75 °C 
selama 5 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi yang menghasilkan 
volume gas CH4 tertinggi adalah rasio (C/N)=35 yang terdiri dari terdiri dari bulu 
ayam seberat 15,3 gram, jerami 34,7 gram dan kotoran sapi sebagai starter 
seberat 50 gram, dengan konsentrasi larutan HCl untuk pretreatment =12,5%. 
Pada kondisi tersebut volume biogas dan CH4 yang dihasilkan masing-masing 
sebesar 271 mL dan 71,8 mL (26,49%). Rendahnya persentase gas CH4 
mengindikasikan bahwa proses yang dilakukan belum optimal untuk 
menghasilkan biogas.

Sumber Dana: Universitas

MODIFIKASI BENTONITE DAN KAOLIN DENGAN MENGGUNAKAN 
SURFAKTAN ALAMI DAN SURFAKTAN BERBASIS GULA: 

PENGEMBANGAN MEKANISME MODIFIKASI, MODEL ADSORPSI 
MULTI-KOMPONEN DAN APLIKASI UNTUK PENYERAPAN LIMBAH

Suryadi Ismadji, Felycia Edi Soetaredjo, Aning Ayucitra
 
ABSTRACT: The modification of bentonite into organo-bentonite using CTAB 
surfactant as the modifying agent was conducted in this study. The modification 
process was carried out using microwave irradiation method. The 
characterizations of natural as well as organo-bentonite were conducted using X-
ray Fluorescence method, nitrogen sorption, FTIR, and also SEM analysis. In the 
adsorption study, one of widely used biocides in cooling water system, 
chloroform, was employed as the adsorbate. The temperature dependent forms 
of Langmuir and Freundlich equations were used to correlate the adsorption 
experimental data, and the results indicate that the Langmuir is more suitable for 
the adsorption system.

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Kompetensi)
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PENGEMBANGAN MODEL MATEMATIS PENENTUAN SPESIFIKASI 
PRODUK PADA QFD DENGAN MEMPERTIMBANGKAN 

KETIDAKPUASAN PELANGGAN DAN 
KETIDAKPRESISIAN INFORMASI

Dian Retno Sari Dewi, Dini Endah SR.
 
ABSTRAK: QFD adalah metode untuk menentukan spesifikasi produk berdasar 
keinginan pelanggan. Pada QFD kepuasan pelanggan merupakan tujuan yang 
ingin dicapai. QFD konvensional mengasumsikan adanya efek kompensasi, 
yang selain menentang aksioma annihilasi, juga tidak sejalan dengan 
Motivation-Hygiene (MH) theory yang memandang bahwa faktor-faktor pemicu 
kepuasan dan ketidakpuasan adalah berbeda. Akibatnya ketidakpuasan tidak 
hilang hanya dengan memperbaiki faktor-faktor pemicu kepuasan. Saat ini telah 
pula dikenal model Kano untuk pengelompokan kebutuhan pelanggan. Model 
Kano membagi kebutuhan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan 
pengaruhnya terhadap kepuasan atau ketidakpuasan. Dalam hubungannya 
dengan M-H theory, model Kano dapat dikatakan memiliki pandangan yang 
paralel dengan teori tersebut. Pada model Kano, kategori kebutuhan must-be 
menunjukkan adanya satu kelompok kebutuhan sebagai pemicu ketidakpuasan 
bila tidak terpenuhi. Tetapi memenuhi kebutuhan must-be secara maksimal tidak 
berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan. Dalam hal ini kategori kebutuhan 
must-be dapat dianalogikan dengan hygienes pada M-H theory. Sebaliknya, 
attractive merupakan kelompok kebutuhan yang berpengaruh terhadap 
kepuasan saja, sehingga analog dengan motivators pada M-H theory. Selain itu, 
masih terdapat kelompok kebutuhan one-dimensional yang memiliki pengaruh 
terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan. Rendahnya performansi produk 
untuk memenuhi kebutuhan ini akan menimbulkan ketidakpuasan. Tetapi 
dengan memperbaiki performansi produk maka ketidakpuasan akan dapat 
dikurangi dan akhirnya menuju ke arah kepuasan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asumsi yang berlaku pada QFD 
konvensional, dimana munculnya kepuasan sama artinya dengan hilangnya 
ketidakpuasan, hanya tepat berlaku pada kelompok kebutuhan ini. Di samping 
itu, pada prosedur pengambilan keputusannya, penggunaan metode QFD belum 



mempunyai prosedur formal sehingga seringkali menggunakan prosedur yang 
sifatnya sub-optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, umumnya model optimasi 
matematis digunakan sebagai pendekatan formal untuk menentukan prioritas 
desain atau menetapkan spesifikasi produk. Lebih lanjut diketahui bahwa 
prosedur pengambilan keputusan tersebut juga mengandung kelemahan-
kelemahan utama, yaitu penggunaan skala subyektif untuk merepresentasikan 
relasi-relasi pada HoQ dan penentuan target atau prioritas karakteristik teknis 
yang belum memperhitungkan ketersediaan sumber daya perusahaan. 
Berangkat dari hal-hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menyusun 
model optimasi sebagai model awal penentuan target karakteristik teknis produk 
pada QFD yang telah mempertimbangkan ketidakpuasan pelanggan. Model 
yang dikembangkan akan mempertimbangkan pula kelemahan-kelemahan 
utama pada prosedur pengambilan keputusan QFD. 

Untuk memberikan gambaran rinci mengenai kebutuhan pelanggan dan 
pengaruhnya terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan, model Kano 
dilibatkan dalam pengembangan model. Setelah model awal berhasil disusun, 
dilanjutkan dengan pengembangan model lanjutan dengan melakukan 
identifikasi fungsi pada pemodelan Kano. Pada penelitian ini pengujian model 
awal maupun lanjutan dilakukan dengan menerapkan model pada kasus 
perancangan dimensi luar pensil kayu. Manfaat penelitian ini adalah untuk 
memberikan tuntunan metodologis dalam perancangan produk di industri. 
Seringkali terjadi kesalahan dalam proses perancangan produk dalam industri 
yang menyebabkan kesalahan penentuan prioritas dalam penggunaan sumber 
daya yang akhirnya berimbas pada spesifikasi maupun fitur produk yang tidak 
mewakili keinginan pelanggan. Model yang disusun bertujuan untuk memberikan 
tuntunan dalam perancangan produk yang berlaku secara general. Dengan 
adanya model yang diusulkan ini produsen produk nasional akan dapat 
mengembangkan produk yang mewakili keinginan pelanggan secara presisi 
sehingga memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan meningkatkan daya 
saing produk tersebut di pasar. Produk tersebut akan memiliki keunggulan 
kompetitif terhadap produk sejenis sehingga dengan demikian diharapkan daya 
saing produk nasional Indonesia secara umum akan meningkat untuk dapat 
menghadapi era pasar global

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Fundamental)
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ANALISIS TRANSFER MASSA PADA PEMURNIAN BIOETANOL DALAM 
MEMPRODUKSI FUEL GRADE ETHANOL (FGE) SECARA ADSORPSI 

MENGGUNAKAN ZEOLIT ALAM MALANG

Suratno Lourentius, Ery Susiany Retnoningtyas
 
ABSTRAK: Kebutuhan premium saat ini mencapai 66.937 kilo liter per hari atau 
melebihi kuota premium yang sebesar 63.536 kilo liter per hari(Kementrian 
ESDM, 2011). Kebutuhan akan bioetanol saat ini cukup besar mencapai 1,82 juta 
kiloliter. Berkenaan dengan menipisnya sumber energi fosil tersebut, untuk 
mengantisipasi kebutuhan akan energi pada masa mendatang yang makin lama 
makin meningkat, maka perlu dicari alternatif bahan bakar pengganti, misalnya 
bioetanol. Bahan bakar untuk memproduksi bioetanol antara lain: ubi kayu, ubi 
jalar, jagung, sagu, tetes dan tebu. Bioetanol tersebut memiliki konsentrasi 
sekitar 95% v/v dan disebut etanol terhidrat. Bioetanol yang akan digunakan 
sebagai bahan bakar memiliki konsentrasi >99,5% v/v dan ini disebut fuel grade 
ethanol (FGE) dan disebut ethanol anhidrat. Pencampuran 5% FGE dengan 95% 
premium akan membentuk biopremium. Dalam industri yang memproduksi FGE 
saat ini menggunakan metode pemurnian adsorpsi dengan adsorben molecular 
sieve yang disamping membutuhkan massa yang banyak juga adsorben ini 
masih diimpor dari luar negeri.

Dalam penelitian ini hendak diteliti pemurnian bioetanol 95% menjadi FGE 
menggunakan adsorpsi zeolit alam Malang yang tentu biaya operasinya lebih 
murah. Potensi tambang zeolit di kabupaten Malang berkisar dari 3,2-4,8 juta ton 
dan bahan tambang tersebut sampai kini belum dimanfaatkan secara maksimal. 
Dengan demikian apabila tambang zeolit tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 
adsorben bisa digunakan sebagai adsorben alternatif pengganti molecular sieve, 
maka akan berdampak meningkatkan pendapatan (kesejahteraan) penambang 
zeolit. Teknologi adsorpsi dalam memproduksi FGE sifatnya relatif baru yang 
menggantikan kedua teknologi distilasi azeotrop dan pervaporasi membran yang 
jauh lebih tinggi biaya operasinya. Persamaan-persamaan empiris dasar desain 
perancangan adsorber masih sangat terbatas. Dalam penelitian ini hendak diteliti 
antara lain: pemanfaatan zeolit Malang sebagai adsorben pada pemurnian 
bioetanol menjadi FGE, persamaan kurva kesetimbangan adsorpsi, persamaan- 



persamaan empiris dasar hubungan antara kecepatan transfer massa terhadap 
variabel kecepatan aliran dan tinggi unggun adsorben yang diperlukan untuk 
desain perancangan adsorber yang efektif dan efisien dalam unggun adsorben 
terfluidisasi (tahun kedua). Kapasitas adsorpsi zeolit alam Malang yang 
dipreparasi dengan asam sulfat kadar 2% dan kalsinasi 6000C memiliki daya 
adsorpsi terbesar yaitu 0,422 g air/g zeolit. . Adsorpsi yang dilaksanakan dalam 
unggun terfluidisasi/teraduk bisa memproduksi fuel grade ethanol (FGE) dengan 
kadar 99,8843% dengan densitas 0,78575 g/ml. Dengan meningkatnya 
kecepatan volumetris aliran umpan dari 10 sampai 30 ml/menit, maka koefisien 
transfer massa adsorpsi makin meningkat dari makin meningkat dari 6,91E-08 
sampai 2,65E-07 1/menit. Dengan meningkatnya tinggi unggun sebelum 
terfluidisasi dari 8,41 sampai 16,82 cm, maka koefisien transfer massa justru 
malahan menurun dari 9,27E-08 sampai 6,91E-08 1/menit; Persamaan empiris 
yang berlaku untuk adsorpsi unggun tetap menggunakan zeolit alam Malang 
adalah: ( ) ( ) dengan ralat rerata 9.66%. 

Hasil penelitian akan diseminarkan dalam Simposium Nasional RAPI XIII UMS 
Surakarta dengan judul: Koefisien Transfer Massa Pada Proses Pemurnian 
Bioetanol Dalam Kolom Teraduk Menggunakan Zeolit Alam Malang 
Termodifikasi pada 5 Desember 2014. Luaran penelitian direncanakan akan 
dimintakan HKI, dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan dipakai 
sebagai materi ajar dalam mata kuliah Proses Pemisahan II atau Praktikum 
Teknik Kimia III. 

Kata Kunci: bioetanol, FGE, zeolit, kesetimbangan, koefisien transfer massa

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Fundamental)
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KARAKTERISASI SENYAWA BIOAKTIF DALAM LIMBAH KULIT JERUK 
PURUT (Citrus hystrix) SEBAGAI SUMBER ANTIOKSIDAN ALAMI 

UNTUK TERAPI DIABETES MELITUS (DM)

Wenny Irawaty, Felycia E. S., Aning Ayucitra
 
ABSTRAK: Ekstraksi dan karakterisasi senyawa-senyawa kulit jeruk purut 
merupakan langkah awal pengembangan potensi kulit jeruk purut sebagai 
antioksidan alami baik sebagai bahan antidiabetes maupun untuk terapi 
Diabetes Melitus. Oleh karena itu kajian penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan kondisi optimum proses ekstraksi kulit jeruk purut ditinjau dari 
perolehan Total Phenolic Content (TPC), melakukan uji anti-diabetes dari ekstrak 
yang diperoleh pada kondisi optimum tersebut, serta melakukan identifikasi 
terhadap senyawa-senyawa yang terekstrak dari kulit jeruk purut. 

Metode penelitian meliputi persiapan bahan baku, percobaan pendahuluan 
untuk screening range variabel percobaan, tahap ekstraksi kulit jeruk purut, dan 
tahap analisa yang meliputi penentuan Total Phenolic Content (TPC) dan Total 
Flavonoid Content (TFC). Kondisi optimum ekstraksi kulit jeruk ini diperoleh 
melalui optimasi menggunakan bantuan perangkat lunak MINITAB Versi 14 
dengan menggunakan variabel rasio kulit jeruk purut dan pelarut, waktu 
ekstraksi, dan konsentrasi etanol, sedangkan respon yang diamati adalah 
perolehan TPC. Terhadap ekstrak yang diperoleh dari kondisi optimum tersebut 
dilakukan uji anti-diabetes secara in vitro dengan menggunakan enzyme á-
amylase, serta dilakukan analisa menggunakan High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang 
terdapat di dalam ekstrak kulit jeruk purut. Model matematika dari hasil optimasi 
ekstraksi kulit jeruk purut adalah Y = 58,370 + 6,979X1 – 6,362X2 – 3,863 X12 – 
3,393 X22 + 2,143 X1X2 dimana Y adalah perolehan TPC (mg GAE/g), X1 adalah 
waktu ekstraksi (jam), dan X2 adalah konsentrasi etanol (%). Kondisi optimum 
ekstraksinya adalah waktu ekstraksi selama 7,8 jam dan konsentrasi larutan 
etanol 41%, sedangkan rasio kulit jeruk purut kering dan etanol dibuat tetap pada 
rasio 1:40. Pada kondisi optimum ini, prediksi perolehan TPC-nya 62,22 mg 
GAE/g kulit jeruk kering. Uji verifikasi model melalui pengulangan percobaan 
ekstraksi menghasilkan perolehan TPC sebesar 64,24mg GAE/g kulit jeruk         



kering. Hasil uji in vitro terhadap ekstrak kulit jeruk purut mengindikasikan adanya 
kemampuan anti-diabetes dengan cara menghambat pembentukan glukosa dari 
larutan uji amilum. Senyawa flavonoid naringin, naringenin, dan nobiletin berhasil 
diidentifikasi keberadaannya di dalam ekstrak kulit jeruk purut. Dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit jeruk purut berpotensi sebagai agen terapi 
diabetes melitus. Namun masih diperlukan kajian yang lebih dalam lagi untuk 
meningkatkan perolehan senyawa-senyawa flavonoid hasil ekstraksi kulit jeruk 
purut ini sehingga senyawa-senyawa selain naringin, naringenin, dan nobiletin 
dapat diekstrak dan diidentifikasi keberadaannya.

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Fundamental)

PEMBUATAN TEPUNG GADUNG (Dioscorea hispida) MENJADI BAHAN 
PANGAN TINGGI PROTEIN DAN AMAN DIKONSUMSI

Ery Susiany Retnoningtyas, Dini Endah Setyo Rahaju
 
ABSTRAK: Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang 
dengan produksi beras nasional, memaksa pemerintah untuk melakukan 
penganekaragaman bahan pangan non beras, bila ketahanan pangan nasional 
tidak ingin terganggu. Tanaman umbi-umbian mulai dikenalkan ke masyarakat 
terutama daerah perkotaan. Salah satunya adalah umbi gadung (Dioscorea 
hispida). Umbi ini mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, akan 
tetapi selain karbohidrat umbi gadung ini juga mengandung racun HCN. Pada 
penelitian ini kandungan senyawa HCN dalam tepung gadung akan diturunkan 
hingga batas yang tidak membahayakan kesehatan bila dikonsumsi. Proses 
modifikasi tepung gadung ini dilakukan secara fermentasi dengan bantuan 
Saccharomyces cereviceae dan Rhizopus oryzae. 

Keunggulan modifikasi dengan fermentasi ini adalah selain menurunkan 
kandungan HCN juga dapat meningkatkan kandungan protein dari tepung 
gadung. Hasil tepung gadung terfermentasi terbaik dihasilkan pada saat 
menggunakan campuran Rhizopus oryzae dan Saccharomyces cerevisiae dan   
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waktu fermentasi 72 jam. Tepung gadung yang sudah mengalami modifikasi ini 
selanjutnya dapat diaplikasikan untuk membuat bahan pangan olahan.

Kata Kerja: fermentasi, gadung, tepung, Sacharomyces cereviceae, Rhizopus 
oryzae

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)

SISTEM PELACAKAN DAN PENGAMANAN KENDARAAN DENGAN 
MENGGUNAKAN GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) DAN SISTEM 
JARINGAN DATA LEWAT GENERAL PACKET RADIO SERVICES (GPRS)

Hartono Pranjoto, Lanny Agustine, Antonius Wibowo W.
 
ABSTRAK: Pelacakan kendaraan dengan menggunakan Global Positioning 
System (GPS) telah banyak digunakan untuk mengetahui posisi dari kendaraan 
tersebut secara pasti. Sistem juga menggunakan suatu perangkat jaringan 
komputer nirkabel (wireless) untuk mengirimkan posisi kendaraan yang telah 
didapat dari sistem GPS. Sistem nirkabel ini adalah system jaringan paket yang 
dikenal dengan nama General Packet Radio Services (GPRS). Sistem navigasi 
GPS adalah sistem yang berbasis satelit, dengan menggunakan satelit 
(berjumlah 24 buah) yang mengorbit bumi. Sistem GPS yang sederhana dapat 
digunakan dalam segala cuaca dan tanpa dipungut biaya. Sistem ini 
menggunakan metode triangulasi (tri-angulation method) akan dapat 
menentukan posisi perangkat penerima GPS secara pasti dalam radius 
beberapa meter. Jaringan GPRS adalah sebuah jaringan komputer nirkabel 
(wireless computer network) yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
sistem telepon seluler GSM.

Secara prinsip, jaringan GPRS sudah langsung tergabung dengan jaringan 
Internet, sehingga sebuah perangkat yang dihubungkan dengan perangkat 
GPRS dapat mengakses semua layanan di Internet. Perangkat GPRS yang         



digunakan untuk berkomunikasi biasa disebut modem GPRS. Sistem pelacak 
kendaraan berbasis GPS terdiri dari sistem penerima GPS, mikrokomputer, dan 
perangkat GPRS. Penerima GPS dipasangkan pada kendaraan yang akan 
dilacak untuk mendapatkan koordinat pasti (fixed position coordinate). 
Mikrokomputer akan membaca nilai koordinat dari penerima GPS secara 
periodik, dan memerintahkan modem GPRS untuk mengirimkan data koordinat 
GPS tersebut bersama dengan identitas dan kondisi lain kendaraan ke sebuah 
server di Internet. Server yang menerima pesan akan membalas pesan yang 
dikirimkan mikrokomputer bahwa data sudah diterima. Server akan memproses 
data tersebut dan menggabungkannya dengan peta elektronik Google Maps 
sehingga posisi kendaraan dapat dilihat dalam bentuk peta dan marker pada 
layar komputer. Dengan adanya data posisi secara periodik maka keberadaan 
kendaraan dapat dilacak (history) melalui layer komputer. Sistem pelacak ini 
dapat mengakomodasi banyak kendaraan pada peta yang sama. Sistem 
pemantau akan mencegah pengemudi kendaraan menjalankan kendaraanya 
terlalu cepat, terlalu lambat atau menghentikan kendaraan tanpa seijin 
pengelola. 

Sampai saat ini perangkat telah mulai dibuat dengan menggunakan system 
SIMCOM908 modul yang didalamnya sudah terdapat sistem GPS dan juga 
GPRS menjadi satu kesatuan. Sistem awal yang digunakan untuk purwarupa 
menggunakan evaluation kit dimana sistem tersebut telah mempunyai 
komunikasi output serial RS-232 sebanyak dua buah. Purwarupa pertama 
(prototype) telah dibuat dan telah difungsikan dengan baik, sedangkan 
purwarupa kedua sedang dalam proses pembuatan. Dalam proses ini, 
purwarupa kedua akan lebih kecil dan lebih sederhana penggunaannya. Sistem 
antarmuka web sudah mulai dikerjakan dan sudah mendekati bentuk akhir 
dengan menggunakan situs web tanpa bayar. Pada purwarupa selanjutnya akan 
menggunakan sistem web berbayar yang lebih dapat diandalkan.

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)
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PENGEMBANGAN MODEL PERBAIKAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI 
KECIL (UKM) SENTRA INDUSTRI SEPATU WEDORO KABUPATEN 

SIDOARJO JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN LEAN PRODUCTION

Ig. Joko Mulyono, Peter Rhatodirjo
 
ABSTRAK: Sentra industri sepatu di Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo Jawa Timur sudah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu. Namun 
sejak membanjirnya produk sepatu dari Cina, terlebih sejak diberlakukannya 
CAFTA (China Asean Free Trade Area), industri Wedoro mengalami 
kemerosotan penjualan. Untuk mampu bersaing dengan produk Cina, industri 
sepatu Wedoro harus bias bersaing dari sisi harga tanpa harus mengorbankan 
kualitas. Upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas adalah 
dengan melalui pendekatan lean manufacturing. Konsep lean manufacturing 
pada prinsipnya adalah selalu berusaha menghilangkan limbah (waste) dalam 
system produksi. Salah satu alat manajemen yang pertama kali digunakan dalam 
implementasi lean manufacturing adalah konsep 5R. Penelitian ini bertujuan 
untuk membuat sebuah model perbaikan proses bisnis Sentra Industri Sepatu 
Wedoro Kab. Sidoarjo. Dengan demikian dapat menjadi sebuah model 
perbaikan bagi industri sepatu yang lain. Sehingga proses produksi lebih efisien 
dan biaya produksi rendah. 
 

Pada tahun pertama, penelitian ini diawali dengan prongukuran produktivitas 
industri saat ini sebagai base line nya. Hasil pengukuran produktivitas dengan 
menggunakan OMAX menunjukkan bahwa produktivitas industri relatif rendah 
dan ada kecenderungan menurun. Sedangkan berdasarkan pengamatan 
terhadap lingkungan kerja, menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak tertata 
dengan rapi an menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja.  Upaya 
peningkatan produktivitas dilakukan dengan salah satu pendekatan dengan tool 
lean production yaitu konsep 5S atau 5R. Perbaikan dilakukan dengan 
memperbaiki lingkungan kerja. Dengan memperbaiki lingkungan kerja maka 
tempat kerja menjadi lebih rapi dan nyaman. Selain itu produktivitas produksi 
menjadi meningkat.
 

Kata Kerja: lean manufacturing (production), produktivitas, 5R
 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)



PERANCANGAN KINCIR ANGIN SAVONIUS – DOUBLE SHAFT UNTUK 
PEMBANGKIT LISTRIK DAN SISTEM AERASI TAMBAK IKAN

Julius Mulyono, Hadi Santosa, Albert Gunadhi
 
ABSTRAK: Pembangkitan energi listrik perlu memperhatikan ketersediaan 
bahan (bakar) yang ada. Angin adalah salah satu energi terbarukan, dapat 
dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Hembusan angin yang cukup besar dapat 
diperoleh di daerah pantai. Kekuatan angin ini biasanya digunakan sebagai 
penggerak kincir. Pengembangan kincir angin telah dilakukan pada kincir sumbu 
vertikal dan horizontal. Keunggulan kincir sumbu vertikal adalah mampu 
menghasilkan energi yang lebih besar, tanpa pemasangan pada ketinggian 
tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu rancangan/desain 
kincir angin sumbu vertikal double shaft, dengan kemampuan menghasilkan 
energi lebih besar lagi. Energi ini diperoleh melalui penangkapan energi angin 
oleh poros ganda dan baling-baling di tiap poros. Energi yang besar ini 
dimanfaatkan untuk menggerakkan generator dan aerator (memasukkan udara 
ke dalam air) pada tambak ikan.

Kata Kerja: angin, kincir, sumbu, vertikal, poros, ganda, penggerak, generator, 
aerator

 

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)

BIOGAS DARI LIMBAH BULU AYAM POTONG DENGAN 
MECHANICAL-CHEMICAL-THERMAL PRETREATMENT

Yohanes Sudaryanto, Antaresti, Adriana Anteng Anggorowati
 
ABSTRAK: Pembangunan Indonesia yang pesat memerlukan konsumsi energi 
dalam jumlah yang cukup banyak. Saat ini kebutuhan energi terbesar dipenuhi 
dari minyak dan gas bumi serta batubara. Namun dengan semakin menipisnya 
cadangan ketiga sumber energi tersebut, maka kehidupan manusia menjadi       
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terancam. Untuk itu perlu dilakukan usaha mencari sumber-sumber energi lain. 
Salah satu bahan baku lain dapat digunakan sebagai sumber energi dan belum 
banyak mendapatkan perhatian adalah limbah bulu unggas. Limbah bulu ayam 
di Indonesia berjumlah sekitar 300 juta kilogram per-tahun. Limbah ini dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, dan salah satu yang perlu 
dikembangkan adalah mengkonversikannya menjadi biogas. Biogas merupakan 
hasil fermentasi anaerobik dari senyawa organik. Kandungan utamanya adalah 
gas metana (CH4) yang dapat dibakar dan menghasilkan energi/panas. 
Sedangkan produk sampingnya yang berupa padatan dapat dimanfaatkan 
sebagai pupuk. Pemanfaatan limbah bulu ayam potong tersebut akan membantu 
mengatasi masalah pencemaran lingkungan serta dapat meningkatkan nilai 
ekonominya. 

Proses konversi bahan baku menjadi biogas pada dasarnya terdiri dari 3 tahap, 
yaitu perlakuan awal atau pretreatment terhadap bahan baku, pembuatan starter 
dan fermentasi anaerob. Keberhasilan konversi senyawa organik menjadi biogas 
sangat ditentukan oleh pretreatment, khususnya bahan baku yang relatif sulit 
didegradasi seperti limbah bulu ayam potong. Dari berbagai macam 
kemungkinan perlakuan awal yang dapat dilakukan, dalam penelitian ini akan 
diteliti tentang pengaruh perlakukan mechanical-chemical-thermal pretreatment 
terhadap jumlah dan komposisi biogas yang terbentuk. Di dalam proposal, 
semula bahan baku yang akan digunakan hanya bulu ayam saja. Namun setelah 
dipelajari lebih lanjut, penggunaan bulu ayam saja tidak akan dapat mencapai 
kisaran rasio (C/N) yang optimal, yaitu sekitar 20-35. Oleh sebab itu kemudian 
bulu ayam dicampur dengan jerami, dan variabel jenis larutan diganti dengan 
variabel rasio (C/N) yang merupakan diwujudkan dalam perbandingan massa 
bulu ayam, jerami dan kotoran sapi. Variasi (C/N) yang dilakukan adalah sebesar 
20, 25, 30 dan 35. Sedangkan 2 variabel lainnya tidak mengalami perubahan, 
yaitu suhu pemasakan dan konsentrasi larutan NaOH sebagai larutan untuk 
pretreatment. Suhu pemasakan divariasikan dari suhu ruang (sekitar 30ºC), 50, 
70 dan suhu didih larutan (sekitar 100ºC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kondisi yang menghasilkan volume gas CH4 tertinggi adala rasio (C/N)=35, 
konsentrasi larutan NaOH=5% dan suhu pretreatment=100ºC. Pada kondisi 
tersebut volume biogas dan CH4 yang dihasilkan masing-masing sebesar 736 
mL dan 320,2 mL (43,5%) dari bahan baku yang terdiri dari bulu ayam seberat      



15,3 gram, jerami 34,7 gram dan kotoran sapi sebagai starter seberat 50 gram.

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Hibah Bersaing)

PEMBUATAN BIODIESEL DARI MIKROALGA MENGGUNAKAN METODE 
MICROWAVE DENGAN KATALIS HETEROGEN

Herman Hindarso, Aylianawati, Martinus Edy Sianto
 
ABSTRAK: Tujuan jangka panjang dari penelitian yang dilakukan ini adalah 
mengatasi permasalahan krisis energi akibat semakin berkurangnya minyak 
bumi dengan menggunakan energi terbarukan. Indonesia sebagai negara 
maritim yang sebagian besar luas areanya (hampir 70 %) berupa lautan, memiliki 
potensi melimpah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan 
memanfaatkan sumber daya alam dari lautan. Salah satu sumber daya laut yang 
dapat diolah menjadi energi adalah alga. Alga merupakan tumbuhan laut yang 
mengandung minyak jauh lebih besar daripada minyak yang terkandung pada 
tumbuhan. Disamping itu juga produktivitas alga lebih besar, yaitu 20 kali 
produktivitas minyak sawit dan 80 kali minyak jarak.

Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menerapkan metode 
terbaru microwave untuk pembuatan biodiesel dari alga pada skala laboratorium 
untuk mencari kondisi operasi yang optimum, melakukan kajian scale up dan 
studi kelayakan ditinjau dari aspek teknis, ekonomis dan keamanan untuk 
metode tersebut agar bias digunakan pada skala komersial, sehingga pada 10 – 
20 tahun mendatang diharapkan telah berdiri industri biodiesel dari alga dengan 
metode microwave di Indonesia.

Metode yang akan dipakai untuk pembuatan biodiesel dari alga adalah metode 
terbaru dan terkini, yaitu metode microwave yang memiliki kelebihan daripada 
metode konvensional. Metode konvensional memiliki kekurangan dalam hal 
waktu reaksi yang lama, pemakaian energi yang lebih besar dan efisiensi proses 
yang rendah. Dengan adanya perkembangan teknologi pembuatan biodiesel      
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terkini, pada saat ini telah diketemukan metode terbaru (novel method), yaitu 
metode microwave, ultrasound dan superkritis, yang memiliki keunggulan dalam 
hal waktu reaksi yang singkat, pemakaian energi yang lebih rendah dan efisiensi 
proses yang tinggi. Proses pembuatan biodiesel dengan metode terbaru 
tersebut hingga saat ini masih belum dilakukan pada skala komersial karena 
adanya kesulitan dalam hal melakukan scale up proses dari skala laboratorium 
ke skala industri dan belum adanya kajian aspek keamanan. Rencana kegiatan 
yang diusulkan pada penelitian ini terbagi dalam tiga tahun, yaitu pembuatan 
biodiesel dari alga dengan metode terbaru microwave guna mencari kondisi 
operasi optimum (waktu reaksi, suhu operasi, konsentrasi penambahan katalis 
MgO dan CaO) terhadap yield biodiesel dan karakteristiknya yang meliputi flash 
point, densitas, viskositas, pH, kadar FAME dan bilangan Cetan (kegiatan tahun 
pertama), scale up proses dari skala laboratorium ke skala industri yang 
terwujudkan dalam bentuk persamaan kinetika reaksi dan perpindahan panas 
(kegiatan tahun kedua) dan menganalisis prospek industri biodiesel dari alga 
dengan metode microwave ditinjau dari kajian aspek teknis, ekonomis dan 
keamanan (kegiatan tahun ketiga). 

Hasil penelitian yang telah dicapai adalah didapatkannya biodiesel dengan 
yield tertinggi sebesar 99,35 % pada kondisi suhu reaksi 60°C, waktu reaksi 3 
menit dengan katalis 3 % MgO. Hasil analisa karakteristik biodiesel pada kondisi 
tertinggi adalah memberikan densitas 0,89 g/mL, viskositas 5 cP, hasil flash point 
sebesar 122°C, bilangan Cetane 55 dan kadar FAME 75,12 %. Karakteristik 
produk biodiesel ini memenuhi persyaratan sesuai parameter SNI.

Sumber Dana: DIKTI (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi)



KOMBINASI PROSES SUBCRITICAL WATER DAN OKSIDASI FENTON 
UNTUK DEGRADASI AMOXICILLIN DALAM LIMBAH INDUSTRI FARMASI

Felycia Edi Soetaredjo, Aning Ayucitra, Wenny Irawaty
 
ABSTRAK: Antibiotik merupakan obat yang ampuh untuk menanggulangi 
infeksi karena bakteri sehingga penggunaannya di masyarakat sangat besar dan 
sering kali diluar kontrol dokter. Penggunaan yang berlebihan menghasilkan 
limbah cair yang mengandung kadar antibiotic yang cukup tinggi. Antibiotik yang 
kadaluarsa dan sisa antibiotik yang tidak digunakan menyebabkan kadar 
antibiotic dalam limbah menjadi sangat tinggi. Jika limbah antibiotik tidak diolah 
dengan baik akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi 
lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai penelitian untuk mencari 
suatu metode yang dapat digunakan untuk mengolah limbah antibiotik 
berkonsentrasi tinggi. 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kombinasi metode subcritical 
water dengan reagen fenton. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui besar 
penurunan konsentrasi limbah antibiotik dengan menggunakan kombinasi 
proses subcritical water oxidation dengan reagen fenton dan menyelidiki 
pengaruh kondisi operasi subcritical serta konsentrasi reagen fenton terhadap 
penurunan konsentrasi antibiotik dalam limbah antibiotik. Penurunan kosentrasi 
yang paling optimum dari hasil analisa menggunakan response surface method 
dengan konsentrasi amoxicillin mula-mula sebesar 4000 ppm adalah sebesar 
96,3 % pada temperatur 200°C, kadar hidrogen peroksida 2,7%, massa besi 
sulfat 1,25 gram dan waktu proses selama 15 menit.

Sumber Dana: Universitas
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ALAT IDENTIFIKASI NOMINAL UANG KERTAS RUPIAH BAGI 
TUNANETRA DENGAN OUTPUT SUARA MENGGUNAKAN METODE 

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)

Albert Gunadhi, Widya Andyardja W., Daniel Ivan
 
ABSTRAK: Pada laporan hasil penelitian ini akan membahas mengenai desain 
dan implementasi suatu alat identifikasi nominal uang kertas Rupiah praktis bagi 
tunanetra dengan output suara menggunakan metode optical character 
recognition (OCR). Metode ini dianggap cocok untuk mengenali karakter numerik 
yang ada pada pecahan uang kertas yang mana karakter tersebut merupakan 
parameter yang digunakan dalam mengenali nilai nominal.

Alat diimplementasikan dengan memanfaatkan beberapa komponen penting 
sebagai penunjang seperti tablet windows dan webcam. Sebelum karakter 
tersebut dapat dikenali, citra tersebut harus diproses dan disegmentasi guna 
dilanjutkan ke proses training karakter. Setelah training karakter berhasil 
kemudian dilanjutkan dengan proses pengenalan. Ketika suatu karakter telah 
dikenali maka akan muncul suara yang sifatnya loop yang menyebutkan nilai dari 
nominal uang tersebut.

Pengenalan karakter numerik pada bagian yang kontras yang menjadi 
parameter identifikasi menggunakan metode OCR memiliki tingkat akurasi 
sebesar 90,60 % untuk pengujian sample uang dengan kondisi yang sangat 
lusuh sampai dengan yang relatif baru. Dengan adanya alat ini diharapkan 
tunanetra dapat mengidentifikasi nominal uang kertas dengan mudah dan relatif 
cepat saat hendak atau sedang bertransaksi menggunakan uang tunai.

Kata Kunci: identifikasi, uang kertas, Rupiah, OCR, suara

Sumber Dana: Universitas



DYNAMIC ADSORPTION OF HEAVY METALS IN MULTICOMPONENT 
SYSTEM USING RICE STRAW AS BIOSORBENT

Felycia Edi Soetaredjo
 
ABSTRACT: Remediation of aquatic environments that are polluted by toxic 
heavy metals has become a focus of interests for most environmentalists 
worldwide. In this study, leftover of rice straw was utilized as a low cost and 
potential agro-waste to remove lead and cadmium metals from single and binary 
aqueous solutions. The isothermal biosorption experiments (303.15 K) were 
conducted in a column mode at various flow rates (10 mL/min, 20 mL/min and 30 
mL/min) and bed heights (10 cm, 15 cm and 20 cm). The experimental 
breakthrough curves for single metal systems were fitted with Thomas, Yoon-
Nelson, bed-depth-servicetime (BDST) and dose-response models. 

A new model based on the classical Thomas equation was proposed for the first 
time to simulate the breakthrough curves of binary metal systems. The modified 
Thomas model, incorporated with the sorption-inhibiting coefficients that account 
for competitive binary sorption, was able to represent the breakthrough data 
adequately. The exhausted biosorbent-bed could be easily regenerated using 
dilute HCl solution and reused for five sorption-desorption cycles without 
considerable loss in adsorptive capacity. The biosorbent also showed potential 
application for economical packedbed treatment of real electroplating 
wastewater containing Cd(II) and Pb(II) ions.

Keywords: Rice straw; Biosorption; Breakthrough curve; Binary metal system; 
Modified Thomas model; Waste management

Sumber Dana: International Foundation Sweden
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ALAT TERAPI GERAK JARI BAGI PENDERITA CEDERA 
PLEXUS BRACHIALIS

Lanny Agustine, Andrew Joewono, Oscar Setiawan
 
ABSTRAK: Orang yang mengalami cedera atau putusnya plexus brachialis 
(syaraf dibagian lengan) memerlukan terapiuntuk proses penyembuhan pasca 
operasi penyambungan saraf tersebut. Ada dua pilihan metode terapi, yaitu 
terapi dengan latihan fisik,dan terapi dengan diberi kejut listrik. Kedua metode 
terapi tersebut dalam pelaksanaannya di klinik dibantu oleh terapis. Makin sering 
dilatih, maka memungkinkan makin cepat menuju kesembuhan. Sehingga akan 
sangat membantu bila pasien bisa latihan secara mandiri diluar sesi latihan 
dengan terapis. Dari kedua metode terapi yang ada, terapi fisik lebih aman jika 
ingin dikembangkan untuk latihan mandiri pasien di luar klinik. Pada penelitian 
ini, diajukan pembuatan alat yang ditujukan untuk membantu pergerakan jari-jari 
tangan pasien secara periodik dan otomatis. Prioritas utamanya adalah gerakan 
jari-jari tangan yang sesuai dengan urutan metode terapi fisik di klinik, keamanan 
dan kenyamanan, serta kemudahan penggunaan. Sehingga alat tersebut dapat 
digunakan pasien secara mandiri di luar sesi latihan di klinik. Alat ini dapat 
bekerja secara otomatis untuk melatih gerakan jari menekuk dan meregang 
secara periodik dan bergantian untuk ke-5 jari pada 1 sisi lengan. Bagian utama 
dari alat terapi ini terdiri dari mikrokontroler, motor DC servo, dan tuas. 
Mikrokontroler berfungsi untuk mengontrol arah gerak, kecepatan dan sudut 
putar motor. Sedangkan penempatan motor dan hubungan tuas ke selubung 
pada tiap jari akan menghasilkan tekukan dan regangan jari jika motor berputar. 
Hasil pengujian dari alat ini, menunjukkan bahwa alat terapi dapat bekerja 
dengan baik, dengan mengatur posisi peletakan telapak tangan dan jari-jari 
tangan kanan pengguna alat. Setelah diujikan kepada penderita secara 
keseluruhan, maka alat mampu menekukkan jari-jari tangan pengguna pada 
mode otomatis selama 5,29 detik, dan pada mode manual rata-rata lama waktu di 
setiap jari selama lebih kurang 2 detik.

Kata Kunci: PlexusBrachialis, mikrokontroler, motor DC servo

Sumber Dana: Universitas



PENINGKATAN BIOAVAILABILITY DARI KURKUMIN SEBAGAI 
THERAPEUTIC AGENT DENGAN MENGGUNAKAN MATERIAL 

BERBASIS NANOPOROUS

Sandy Budi Hartono, Antaresti
 
ABSTRACT: Curcumin dari Temulawak menyimpan berbagai potensi yang 
cukup signifikan untuk pencegahan dan pengobatan berbagai jenis penyakit: 
diabetes, kanker, alergi. arthriiis and Alzheimer. Potensi dari curcumin tersebut 
terkait dengan kara-kter yang dimiliki oleh curcumin yaitu: anti oksidan, anti 
peradangan dan antivirus. Namun berbagai potensi tersebut dalam aplikasinya 
terhambat oleh karena daya larut dari curcumin yang sangat kecil di dalam air. 
Hal ini menyebabkan cuicumin memiliki bioavailability yang rendah di dalam 
darah, sehingga meminimalkan efek dari curcumin dalam terapi atau 
pengobatan. Bioavailability dari curcumin dapat ditingkatkan dengan 
penggunaan nanoteknologi. Salah satunya adalah dengan penggunaan nano-
porous material (NM). Penelitian ini ditujukan untuk t*mplla;ati sintesa dari 
nanoporous material (NM) dan penggunaannya dalam meningkatkan 
bioavailability dari curcumin.

Sumber Dana: Universitas

PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI BIOSORBEN DARI KULIT BUAH 
MATOA UNTUK APLIKASI PENGURANGAN KADAR ASAM LEMAK 

BEBAS DAN WARNA MINYAK GORENG BEKAS

Aning Ayucitra, Setiyadi
 
ABSTRAK: Penggunaan minyak bekas penggorengan secara berulang sangat 
berbahaya bagi kesehatan, salah satunya adalah menyebabkan penyakit 
kolesterol. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas 
minyak goreng bekas adalah dengan adsorpsi. Kulit buah matoa (Pometia 
pinnata) memiliki potensi untuk diolah dan dipergunakan sebagai biosorben 
dalam proses adsorpsi untuk perbaikan mutu minyak goreng bekas. Selama ini    
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kulit buah matoa belum dimanfaatkan dan to date, belum ada penelitian serupa 
yang memanfaatkan kulit buah matoa sebagai biosorben. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mempelajari pengaruh proses aktivasi dan suhu aktivasi terhadap 
karakteristik biosorben dari kulit buah matoa. Selain itu, dalam penelitian ini juga 
dipelajari pengaruh penggunaan biosorben yang dihasilkan dan waktu adsorpsi 
terhadap pengurangan kadar asam lemak bebas (FFA), bilangan peroksida (PV), 
dan indeks warna minyak goreng bekas. Biosorben dari kulit buah matoa, baik 
tanpa maupun dengan proses aktivasi pada suhu 650-750oC, digunakan dalam 
proses adsorpsi minyak goreng bekas dengan variasi waktu adsorpsi 30 sampai 
60 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar asam lemak bebas dan 
bilangan peroksida terendah (0,166% dan 2 meq/kg, secara berurutan) diperoleh 
pada proses adsorpsi dengan biosorben dari kulit buah matoa yang diaktivasi 
pada suhu 650oC, rasio massa biosorben 6%, dan waktu adsorpsi 60 menit. 
Persentase penurunan yang diperoleh adalah 67,9% untuk kadar FFA dan 
93,5% untuk PV. Analisis warna dengan Lovibond Tintometer juga menunjukkan 
adanya pengurangan indeks warna dari 0,770090 menjadi 0,530099, dimana 
secara visual tampak adanya perubahan dari kuning keruh kecoklatan menjadi 
kuning jernih. Kadar FFA, PV, dan warna minyak goreng bekas yang dicapai dari 
proses adsorpsi pada kondisi terbaik dapat memenuhi standar mutu minyak 
goreng sesuai SNI 01-3741-1995.
 

Sumber Dana: Universitas

KOMPARASI ATRIBUT-ATRIBUT LAYANAN PENDIDIKAN SISWA SMA 
(STUDI KASUS SMAK ST. STANISLAUS SURABAYA DAN

SMAK IGNATIUS SLAMET RIYADI BOJONEGORO)
 

Julius Mulyono, Ig. Joko Mulyono
  

ABSTRAK: Kualitas adalah salah satu faktor penting bagi suatu organisasi untuk 
mempertahankan diri dalam kompetisi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan 
dalam perancangan kualitas produk (barang atau jasa) adalah persepsi atau 
harapan konsumen terhadap manfaat produk tersebut. Layanan pendidikan 
adalah salah satu jasa dengan konsumen utama para siswa. Penelitian ini 
bertujuan untuk membandingkan kepuasan layanan pendidikan di dua sekolah,  



termasuk atribut-atribut layanan yang perlu ditingkatkan. Pendapat konsumen, 
dalam hal ini para siswa, didapat melalui kuesioner untuk menilai berbagai 
layanan yang diberikan oleh sekolah. Atribut yang perlu ditingkatkan adalah hal-
hal yang terkait dengan penunjang pembelajaran, misalnya kamar mandi. 
Sedangkan keunggulan atau kekuatannya adalah kompetensi guru, yaitu 
menyangkut latar belakang pendidikan guru.
 
Kata Kunci: kualitas, jasa, pendidikan, siswa, model, Kano, keunggulan
 

Sumber Dana: Universitas

IN VITRO ANTI-DIABETIC EFFECT AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF 
CRUDE ETHANOLIC CORN SILK EXTRACT FROM 

DIFFERENT CORN VARIETIES
 

Wenny Irawaty, Aning Ayucitra
 

ABSTRACT: The effect of different varieties of corn available in Surabaya market 
on total phenolic compounds, total flavonoid compounds, antioxidant capacity, 
and antidiabetic activity by using á-amylase inhibitory assay will be examined in 
this study. The samples of corn silk (jagung mutiara, jagung manis, jagung gigi-
kuda) are washed with distilled water and oven-dried at 35oC for 48 h until the 
samples reached final moisture content of around 10%. Dry corn silk is then 
ground into powder using a grinder to obtain a size of -100/+120 mesh. For 
extraction step, apre-determinant corn silk powder is mixed with 70% ethanol 
solution for 6 h at room temperature, filtrated to remove the solid part. The amount 
of phenolic and flavonoid compounds will be determined by using the Folin-
Ciocalteau and colorimetric aluminium chloride method, respectively. Antioxidant 
capacity of the corn silk extract will be determined by using 1,1-diphenyl 2-
picrylhydrazyl (DPPH(*)) free radical scavenging assay and with the aim for 
diabetes mellitus treatment, the same extract will be further analyzed by using in 
vitro á-amylase inhibitory activity assay. The extract with highest performance of 
á-amylase inhibitory activity assay can be further developed to improve its 
capacity as antidiabetes agent in the future.
 

Sumber Dana: Universitas
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 GAMBARAN SIKAP REMAJA MENGENAI PERILAKU BERPACARAN 
DI SMPK STANISLAUS SURABAYA

 
Elisabet Widyaning Hapsari

  
ABSTRAK: Sampai saat ini seksualitas merupakan sesuatu hal yang tabu untuk 
dibicarakan terbuka antara orangtua dan anak. Hal tersebut membuat anak-anak 
mencari informasi dari berbagai sumber mulai dari media massa, teman atau 
bahkan mencobanya sendiri. Kegiatan seksualitas pada anak remaja dapat 
dikaitkan dengan perilaku berpacaran. Perilaku berpacaran anak remaja saat ini 
sangatlah mengkhawatirkan terutama di kota besar seperti jakarta karena sudah 
banyak anak remaja yang sampai berperilaku layaknya suami istri apabila tidak 
ada pendampingan sama sekali. Untuk itu peneliti ingin melihat gambaran sikap 
remaja di sebuah sekolah di surabaya mengenai perilaku berpacaran mereka. 
Dimana hal tersebut dapat menjadi penelitian pendahuluan untuk melakukan 
rancangan intervensi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode studi 
deskriptif kuantitatif terhadap siswa remaja SMP di SMPK Stanislaus Surabaya 
sebanyak 97 siswa kelas X dan XI. 

Hasil penelitian menunjukkan pada siswa perempuan bahwa aspek yang lebih 
dominan adalah aspek afektif diikuti oleh aspek kognitif dan aspek konatif. 
Sedangkan pada siswa laki-laki dimana aspek kognitif lebih dominan diikutioleh 
aspek afekti dan aspek konatif. bahwa siswa siswi SMPK Stanislaus secara 
kognitif sudah mengerti dan memahami mengenai perilaku berpacaran namun 
hal tersebut masih belum kuat untuk menjadi dasar dalam pembentukan sikap.

Kata Kunci: Perilaku berpacaran, remaja, sikap
 

Sumber Dana: Universitas



PENGARUH ANTARA SELF ESTEEM DAN SENSE OF COMMUNITY 
TERHADAP SUBJECTIVE WELL-BEING PADA MAHASISWA 

DI KOTA SURABAYA
 

Herlina E. Subanriyo
 
ABSTRAK: Tujuan dari proposal penelitian ini adalah menguji pengaruh antara 
self-esteem dan sense of community terhadap subjective well-being pada 
mahasiswa di kota Surabaya. Adapun jenis penelitian ini adalah survei yang 
menguji dampak dari sebuah variabel oleh variabel lainnya yang dilakukan 
melalui metode Computer Assisted Self-Interviewing (CASI) dengan 
menggunakan website. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik 
kuota. Model ini efektif untuk diterapkan pada responden pemuda/pemudi yang 
menjadi subjek dalam penelitian ini. Kuesioner self-esteem diperoleh dari hasil 
adaptasi general self-esteem dari Rosenberg (1987) dan kuesioner subjective 
well-being diadaptasi dari alat ukur subjective well-being dari Dinner (2003). 
Untuk Sense of community menggunakan alat ukur Sense of Community Index 
(SCI) yang diadaptasi dari McMillan&Chavis.Hasil penelitian menunjukan ada 
pengaruh antara self esteem dan sense of community terhadap subjective well-
being pada mahasiswa di Kota Surabaya dengan nilai p>[t] sebesar 0.000 dan 
0.001 (Sig <0.05).
 

Kata Kunci: Self-Esteem, Sense of Community, Subjective well-being, CASI, 
Sense of Community Index

Sumber Dana: Universitas

SUDAHKAH KAU SEJAHTERA?  PENGARUH PEMBERIAN LATIHAN 
KEBAIKAN DAN KEKUATAN KHAS TERHADAP PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN INDIVIDU
 

Jaka Santosa Sudagijono
 
ABSTRAK: Jika seseorang ditanya, apa yang paling diinginkannya dalam           
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kehidupan ini? Maka jawaban orang per orang tentu akan berbeda beda. Meski 
jawaban yang diberikan berbeda beda namun semuanya menuju pada satu arah 
yang sama, yaitu demi tercapainya kebahagiaan dalam kehidupan mereka 
masing masing. Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa 
kebahagiaan terkait erat dengan kepuasan hidup. Lebih jauh dari itu, pada 
dasarnya setiap manusia ingin hidup sejahtera, tidak hanya sekedar memiliki 
perasaan bahagia saja. Oleh karenanya, timbul pertanyaan, adakah cara cara 
yang relative bersifat universal dalam meningkatkan kesejahteraan seorang 
individu? Dari berbagai macam teknik yang ada dalam bidang psikologi, terdapat 
latihan kebaikan dan kekuatan khas yang diprediksikan dapat meningkatkan 
kondisi kesejahteraan orang yang melakukannya. Latihan kebaikan adalah 
serangkaian aktivitas yang dapat dilakukan dengan tujuan agar individu dapat 
berlatih dan mempraktekkan kecakapan dalam memikirkan peristiwa peristiwa 
baik yang pernah dilaluinya. Latihan ini terdiri dari kebaikan tak terduga, 
kunjungan terima kasih serta tiga berkah hari ini. Sementara Latihan Kekuatan 
Khas bertujuan untuk mendorong individu agar menyadari dan melakukan 
kekuatan khas yang dimilikinya secara pribadi dengan cara cara yang baru dan 
sesuai. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ada perbedaan intensitas 
kesejahteraan pada individu sebelum dan sesudah pelaksanaan latihan 
kebaikan dan kekuatan khas. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa yang sedang menjalani mata kuliah psikologi well being dan 
beberapa mahasiswa psikologi angkatan 2014 yang mendapatkan materi 
psikologi positif, total berjumlah 30 orang. Dengan demikian diharapkan mereka 
pun dapat memperoleh manfaat yang nyata setelah menjalani proses penelitian 
dan perkuliahan. Metode penelitian bersifat eksperimen, dengan disain one 
group pre test post test design. Perlakuan yang diberikan peneliti berupa latihan 
kebaikan dan kekuatan khas yang dilaksanakan selama 30 hari. Hasilnya, ada 

perbedaan intensitas kesejahteraan yang signifikan (p = 0.024 ≤ p = 0.05) antara 
sebelum dan setelah pelaksanaan latihan kebaikan dan kekuatan khas. 
Perbedaan nilai rata rata intensitas kesejahteraan sebelum dan setelah 
treatment sebesar 5.13 poin (7.96%). Sebelum pelaksanaan treatment, terdapat 
10 Subjek yang memiliki intensitas kesejahteraan dalam katagori rendah dan 
cukup, namun setelah pelaksanaan treatment maka intensitas kesejahteraan      



yang dimiliki semua Subjek mengalami peningkatan berada dalam katagori 
tinggi.

Kata Kunci: kesejahteraan, kebaikan tak terduga, kunjungan terima kasih, tiga 
berkah hari ini, kekuatan khas

Sumber Dana: Universitas

PERAN ORANGTUA DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MEMBACA ANAK TK

 
Yessyca Diana Gabrielle

 
ABSTRAK: Membaca adalah bentuk belajar dengan bantuan bahan tertulis 
seperti buku, majalah, brosur. Menguasai teknik membaca merupakan jaminan 
70% keberhasilan belajar. Kurangnya atau rendahnya keterampilan/minat 
membaca adalah suatu akibat. Keterampilan membaca anak TK tidak terlepas 
dari keterlibatan orangtua yang mengajarkan keterampilan membaca pada anak. 
Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat lebih detail mengenai “peran orangtua 
dalam meningkatkan keterampilan membaca anak TK”. 

Penelitian ini menspesifikkan pada seberapa jauh peranan orangtua dalam 
meningkatkan keterampilan membaca anak TK? dan strategi apa yang 
diterapkan orangtua dalam meningkatkan keterampilan membaca anak TK. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Orangtua anak TK / partisipan 
menyadari bahwa orangtua ikut berperan dalam penguasaan keterampilan 
membaca anak TK. (2) Ketiga partisipan berusaha untuk melakukan pengajaran 
dengan memperhatikan minat anak karena sepakat bahwa paksaan bukanlah 
langkah terbaik mengajarkan anak membaca. (3) Partisipan N yang mempunyai 
peranan paling besar dalam pengajaran membaca anak TK berdampak pada 
penguasaan keterampilan membaca anak NS yang melebihi anak lainnya. (4) 
Partisipan M yang tidak melakukan peran dalam pengajaran membaca anak TK 
berdampak pada penguasaan keterampilan membaca anak OJH yang sangat 
terbatas. (5) Kepribadian anak sangat mempengaruhi keterampilan membaca     
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anak. Anak TK yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki minat pada 
buku atau memiliki print awareness memiliki keterampilan membaca yang lebih 
baik. Mengingat hasil penelitian yang membuktikan bahwa peran orangtua anak 
TK (partisipan penelitian ini) sangat mempengaruhi penguasaan keterampilan 
membaca anak maka disarankan pada semua orangtua anak siswa TK untuk 
berperan dalam kondisi ini. Sangatlah baik bila orangtua memperhatikan minat 
anak agar anak tidak merasa terpaksa. Dengan demikian diharapkan muncul 
motivasi internal pada diri anak untuk belajar membaca.

Kata Kunci: peran orangtua, keterampilan membaca, anak TK

Sumber Dana: Universitas

MASA PENSIUN BAGI DOSEN:MASIH PERLUKAH UNTUK DISIAPKAN?
 

Florentina Yuni Apsari
 
ABSTRAK: Pensiun merupakan tahapan yang dilalui oleh seseorang ketika 
bekerja pada institusi tertentu. Ketika seseorang menghadapi masa pensiun 
maka yang bersangkutan akan menghadapi beberapa perubahan dari bekerja 
menjadi tidak bekerja. Perubahan aspek ekonomi atau penghasilan, perubahan 
aspek fisik dan sosial jika tidak disikapi dengan tepat maka bisa jadi 
menimbulkan ketidak seimbangan psikologis. Karakteritik pekerjaan yang 
berbeda menimbulkan persiapan yang berbeda pula. Dosen sebagai profesi 
yang memiliki karateristik khusus memiliki kekhususan pula pada persiapan 
pensiun. Bagi dosen usia pensiun akan beragam yaitu sesuai dengan jabatan 
akademik dosen sehingga hal ini juga mempengaruhi persiapan pensiun dosen. 
Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran apakah persiapan pensiun 
masih diperlukan oleh dosen. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. 
Melalui data yang didapat ada beberapa kekhasan persiapan pensiun yang 
dilakukan oleh dosen Fakultas Bisnis UKWMS. Pada dasarnya seorang dosen 
sudah memiliki kesadaran akan menghadapi pensiun sehingga lima tahun          



menjelang pensiun sudah menjalani tahapan mendekat pada tahapan persiapan 
pensiun. Pemahaman persiapan pension ada beberapa aspek seperti ekonomi, 
fisik kesehatan, sosial dan psikologis relative dipahami secara menyeluruh meski 
ada beberapa kebutuhan mengenai penjelasan lebih lanjut apa yang perlu 
dipersiapkan terutama pada aspek psikologis, social dan kesehatan. Support 
dari institusi dan keluarga juga merupakan hal yang penting di dapat oleh 
seorang dosen yang akan menjalani masa pensiun.

Kata Kunci: Persiapan pensiun, Dosen

Sumber Dana: Universitas

PSIKOLOGI KEPEMIMPINAN HASTABRATA SEBUAH UPAYA 
SAINTIFIKASI SEMANGAT DAN KARAKTERISTIK PEMIMPIN DALAM 

PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) JAWA
 

G. Edwi Nugrohadi
 
ABSTRAK: Setiap pesta demokrasi (pemilihan presiden dan pemilihan wakil 
rakyat ditingkat nasional dan lokal), bangsa ini selalu disibukkan dengan istilah 
(tokoh) “demokratis” yang akan dicalonkan, dipilih, dan memenangkan hati 
rakyat. Bukankah istilah demokratis (demokrasi) sangat jauh dari konteks historis 
masyarakat kita? Apakah kita tidak memiliki istilah yang sepadan yang 
merepresentasi idealitas seorang tokoh yang akan memimpin negeri ini? Apakah 
kita juga tidak belajar bahwa dalam kenyataan riilnya seorang tokoh demokratis 
(yang didambakan) yang selama ini terpilih juga acapkali terjebak dalam proses 
demokrasi yang didasari roh liberalisme sehingga justru memperparah kondisi 
bangsa yang jalannya tertatih. Dengan latar belakang itu, penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan karakteristik seorang pemimpin berdasar pada kearifan 
lokal Jawa, yakni konsep “hastabrata”. Penelitian ini memakai pendekatan 
kualitatif dengan model kajian tekstual dan fenomenologis. Ada berbagai sumber 
tekstual yang dimanfaatkan dan juga ada 3 orang informan yang dilibatkan. 
Informan tersebut dipilih berdasarkan pada kriteria-kriteria yang sebelumnya 
sudah ditetapkan. Metode pengambilan data yang dipakai adalah observasi,       
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wawancara semi terstruktur, dan analisis dokumen (data sekunder). Teknik 
analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah thematic analaysis dengan 
model induktif dan melibatkan proses koding. Hasil penelitian menemukan 
bahwa ajaran hastabrata sejatinya adalah ajaran mengenai karakter seorang 
pemimpin yang meneladan para dewa (Dewa Indra, Dewa Yama, Dewa Surya, 
Dewa Candra, Dewa Bayu, Dewa Kuwera, Dewa Baruna, dan Dewa Agni) dan 
alam semesta (bumi, api, angin, air, matahari, bulan, bintang, dan samudra). 
Karakter tersebut adalah mengupayakan kesejahteraan bagi orang yang 
dipimpinnya. Untuk sampai pada kondisi objektif itu dibutuhkan kehadiran 
seorang pemimpin yang harus bersikap adil, berpikiran luas (menampung dan 
menyucikan semua hal), menyemangati dan memurnikan, mampu menjadi 
sumber kehidupan, dan sumber terang (di kala orang yang dipimpin mengalami 
kegelapan). Dalam aktualisasinya, pemimpin tersebut harus dekat dengan 
rakyat dan selalu tampil percaya diri, elegan, selayaknya pemimpin. Dalam 
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, ajaran hastabrata masih 
tetap relevan. Bahkan, ajaran inilah yang seharusnya menjadi dasar kehidupan 
batin para pemimpin di negeri ini.

Kata Kunci: psikologi kepemimpinan, kearifan lokal Jawa, dan hastabrata

Sumber Dana: Universitas

PENGEMBANGAN THE SYSTEM OF CARE SEBAGAI STRATEGI 
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS KADER PENDAMPING KELOMPOK 

ANAK DI BEKAS LOKALISASI KECAMATAN SAWAHAN 
KELURAHAN PUTAT JAYA, SURABAYA

 
Sylvia Kurniawati Ngonde

 
ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan pendekatan The System of Care untuk 
menelaah tentang proses pengembangan karakter dari komunitas kader 
pendamping kelompok anak di bekas lokalisasi Putat Jaya, Surabaya sebagai     



bagian pemahaman tentang makna diri, pengenalan dan pengembangan 
potensi diri secara maksimal. Proses pemaknaan The System of Care digunakan 
untuk merancang intervensi berbasis komunitas untuk mampu mengembangkan 
potensi anak-anak di lingkungan bekas lokalisasi yang merupakan tempat 
tumbuh dan berkembang anak, di bekas wilayah yang tidak nyaman dan aman 
dari tindak kekejaman, kejahatan seksual dan fisik dari para orang dewasa. 
Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan model etnografi dari 
basis konsep Spradley untuk mampu memetakan pemaknaan diri dan potensi 
dari para kader pedamping kelompok anak, sehingga rapport antara peneliti 
dengan para informan diperlukan. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan 
telaahan lebih lanjut untuk penggunaan dari program pengabdian masyarakat 
dan input untuk para pengambil kebijakan atau pemerintah kota Surabaya, untuk 
mampu mengembangkan wilayah bekas lokalisasi sebagai wilayah yang 
berpotensi maksimal berbasis komunitas. Wilayah bekas lokalisasi berpeluang 
untuk dikelola secara maksimal secara ekonomi dengan kenyamanan dan 
keamanan bagi para warganya termasuk anak-anaknya.

Kata Kunci: The System of Care

Sumber Dana: Universitas

TIPE POLA ASUH ORANGTUA DENGAN PERILAKU PROSOSIAL 
PADA ANAK USIA SD

 
Eli Prasetyo, J. Dicky Susilo

 
ABSTRAK: Dalam menjalin relasi dengan pihak lain, seorang anak memerlukan 
kemampuan untuk dapat mengembangkan perilaku prososial sehingga relasi 
yang dibina lebih bersifat positif dan dapat menyesuaikan diri dengan teman. 
Untuk dapat mengembangkan perilaku prososial maka anak memerlukan 
dukungan dari pihak keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terdekat dengan 
anak sehingga proses pembelajaran mengenai perilaku prososial juga berasal 
dari keluarga. Relasi antara anak dan orangtua umum disebut sebagai pola 
asuh. Pola asuh yang berbeda juga akan membentuk karakter yang berbeda       
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pula dari anak. Demikian pula perilaku prososial yang dimiliki oleh anak. 
Penelitian ini ingin menguji perbedaan tipe pola asuh yang ada yaitu otoriter, 
permisif dan demokratis terhadap perilaku prososial yang dimiliki oleh anak. 
Untuk dapat mengukur tipe pola asuh yang dilakukan oleh orangtua, maka 
peneliti akan memberikan skala pola asuh yang dikembangkan Robinson pada 
orangtua. Sedangkan perilaku prososial akan diukur dengan skala perilaku 
prososial. Kedua alat ukur tersebut akan diisi oleh orangtua. Berdasarkan hasil 
penelitian, tampak tidak ada perbedaan tipe pola asuh terhadap perilaku 
prososial pada anak usia SD. Perilaku prososial merupakan perilaku yang perlu 
diajarkan secara konkrit pada anak usia SD mengingat perkembangan kognitif 
mereka yang belum mampu menganalisa situasi secara tajam dan keberanian 
dalam mengambil resiko untuk menolong orang lain.

Kata Kunci: pola asuh orangtua, perilaku prososial, usia anak-anak akhir

Sumber Dana: Universitas
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 MANAJEMEN LAKTASI PERAN DETERMINASI DIRI DAN SADAR DIRI 
TERHADAP KESEJAHTERAAN IBU MENYUSUI

 
Inge Wattimena, Bernadette Dian Novita, D.A.Liona Dewi

  
ABSTRAK: Target Pemerintah agar 80% ibu menyusui anaknya minimal selama 
enam bulan belum tercapai. Dengan manajemen laktasi yang kuat diharapkan 
ibu mencapai kesejahteraannya. Dalam manajemen diri secara umum terdapat 
kekuatankekuatan yang menggerakkan perilaku ke sukses, seperti sadar diri 
dan determinasi diri. Dalam penelitian ini suatu model struktur didesain, dengan 
variabel sadar diri sebagai variabel independen terhadap variabel dependen 
kesejahteraan. Selain ini, variabel sadar diri juga didesain sebagai variable 
anteseden untuk variabel independen determinasi diri yang mempengaruhi 
variabel dependen kesejahteraan. Subjek penelitian adalah 100 ibu yang 
menyusui lebih dari enam minggu. 

Dalam kurun waktu ini diasumsikan telah terjadi penguncian mulut anak pada 
puting ibu yang diharapkan lebih menguatkan proses sadar diri dan determinasi 
diri. Kuesioner instrumen penelitian masing-masing variabel berskala Likert. 
Hubungan antar variabel dianalisis melalui model yang memenuhi syarat 
kesesuaian. Hasilnya menunjukkan bahwa sadar diri mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kesejahteraan, baik secara langsung, maupun 
secara tidak langsung yaitu melalui determinasi diri. Pengaruh sadar diri 
terhadap kesejahteraan secara tidak langsung lebih besar daripada secara 
langsung. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan yang tercapai melalui 
manajemen sadar diri dan determinasi diri, berpengaruh kuat pada 
kesejahteraan.

Kata Kunci: manajemen laktasi, sadar diri. determinasi diri, kesejahteraan

Sumber Dana: Mandiri



PROGRAM SELF-MANAGEMENT: ATASI NYERI DAN TINGKATKAN 
KUALITAS HIDUP  PENDERITA KANKER

 
Ni Putu Wulan Purnama Sari

 
ABSTRAK: Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah literatur, artikel, dan 
jurnal penelitian yang berkaitan dengan program Self-Management dalam 
penerapannya untuk menurunkan intensitas nyeri dan meningkatkan kualitas 
hidup para penderita kanker usia dewasa.  Metode: Metode yang digunakan 
adalah penelusuran artikel jurnal di beberapa database dengan menggunakan 
kata kunci. Hasil penelusuran didapatkan 65 artikel, dan ada 13 artikel yang 
memenuhi kriteria inklusi penelitian ini. Kemudian artikel jurnal tersebut ditelaah 
desain, sampel, perlakuan, parameter yang diukur, hasil penelitian, dan 
kesimpulannya. Hasil: Hasil telaah 13 artikel jurnal dalam penelitian ini 
membuktikan bahwa program Self-Management yang diterapkan pada orang 
dewasa dengan kanker sangat bervariasi dari segi komponen intervensinya, dan 
program ini terbukti efektif dalam menurunkan intensitas nyeri dan meningkatkan 
kualitas hidup. 

Kesimpulan: Program Self-Management disusun berdasarkan kebutuhan 
spesifik penderita dari suatu kasus penyakit tertentu sehingga komponen 
intervensi di dalamnya sangat beragam. Program ini terbukti efektif dalam 
menurunkan intensitas nyeri pada pasien dewasa dengan kanker serta dapat 
meningkatkan kualitas hidup.

Kata Kunci: Self-Management, self-care, cancer pain, quality of life

Sumber Dana: Mandiri
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 PENGARUH PRAGMATISME TERHADAP PERILAKU SISWA SMA 
(PENELITIAN PADA SISWA SMA DI SEKOLAH-SEKOLAH DALAM 

LINGKUP YAYASAN YOHANES GABRIEL PERWAKILAN I & II 
KOTA SURABAYA)

 
Agustinus Pratisto Trinarso

  
ABSTRAK: Penelitian ini menggunakan pendekatan Survei kepada para siswa 
SMA untuk menelaah tentang sejauh mana pemikiran dan paham Pragmatisme 
dan pengaruhnya baik yang positif maupun yang negatif telah dihidupi oleh para 
pelajar di tingkat SMA di Surabaya. Penelitian ini penting mengingat bahwa 
budaya penggunaan iptek yang merambah di semua lini kehidupan masyarakat 
juga diperkirakan telah menimbulkan budaya pragmatis bagi pemakainya. 
Pelajar SMA menjadi sasaran penelitian mengingat dalam rentang usianya, 
mereka terhitung mudah untuk menyerap perilaku masyarakat dan dapat 
diadaptasi sedemikian rupa sebagai perilaku dirinya sendiri. Deteksi pengaruh 
pragmatisme juga dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat, pendidik, orang 
tua, dan teman. Hal ini jelas memiliki pengaruh dalam sikap siswa SMA dalam 
kepribadiannya (cognitif, afektif dan conatif), dalam pertemanan, gaya hidup, 
serta relasi mereka dengan Tuhan dalam hidup keagamaannya. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif untuk memetakan sejauh mana pemikiran 
pragmatisme telah ada, telah dipahami, telah dihidupi, dan dianalisa 
berdasarkan tingkat pengetahuan dan apa saja yang dominan dalam 
mempengaruhi dan dampaknya bagi para siswa SMA. Dengan jawaban yang 
memadai, diharapkan dapat diperoleh penggambaran yang lebih realistis 
mengenai pragmatisme dalam kehidupan para siswa SMA. Hasil Penelitian ini 
akan menjadi bahan masukan untuk pendampingan bagi para siswa ditingkat 
SLTA yang lebih kontekstual, baik bagi para guru dan aktivis di dunia pendidikan 
kaum muda, memberikan masukan/input bagi para pengambil kebijakan di dunia 
pendidikan atau pemerintah kota surabaya maupun bagi para peneliti lain 
dibidang filsafat dan pendidikan untuk lebih dalam memahami dan mengkritisi 
nilai pragmatisme dan pengaruhnya sehingga dapat ditemukan solusi dan 
pemahaman yang integral dalam menyiapkan generasi muda penerus bangsa 
dengan lebih baik.
 

Sumber Dana: Mandiri
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 CULTIVATION ANALYSIS PENGARUH TERPAAN PROGRAM SINETRON 
TBNH TERHADAP PERSEPSI IBU-IBU DI JAWA TIMUR MENGENAI 

KELUARGA BAHAGIA (Uji Statistik Deskriptif Konsep Mainstraiming 
dan Resonance dengan Metode Survei Terhadap Ibu-Ibu 

Penonton Sinetron TBNH)
 

Finsensius Yuli Purnama, Yuli Nugraheni
  
ABSTRAK: Menurut Geroge Gerbner (dalam Griffin, 2003: 380 – 389), televisi 
memiliki pengaruh yang besar pada pembentukan persepsi penonton atas 
realitas, inilah konsep utama cultivation theory (teori kultivasi). Teori ini 
diperkenalkan pada tahun 1970an untuk menjelaskan hubungan antara terpaan 
program televisi dan persepsi publik terhadap lingkungan sekitarnya (West dan 
Turner, 2010: 87 – 89). Penelitian ini menguji dua cara kultivasi yang disebut oleh 
Gerbner, yakni proses mainstraiming dan resonance yang terjadi pada para ibu-
ibu Jawa Timur yang merupakan penonton sinetron TNBH.

Dengan menggunakan metode survey, hasil olah data atas responden di 
Kabupaten Gresik, Sidoardjo, Magetan, Madiun, dan Kota Surabaya 
menunjukkan bahwa hasil uji konsep mainstraiming tidak sepenuhnya berlaku. 
Data menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat terpaan rendah dan 
termasuk dalam kategori penonton ringan juga memiliki sikap yang positif atas 
persetujuan mengenai penggambaran sinetron TBNH mengenai keluarga 
bahagia. Sebaliknya, terpaan tinggi memiliki kecenderungan persetujuan rendah 
yaitu sebesar 44%. Hal ini bertetangan dengan konsep mainstraiming yang 
menyatakan bahwa semakin tinggi terpaan media maka semakin tinggi pula 
persetujuan audiens atas isi media dan menunjukkan sikap yang semakin positif.

Konsep kedua yang diuji dalam penelitian, konsep resonance menunjukkan data 
yang mendukung konsep tersebut. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi 
kesesuaian antara pengalaman responden dengan isi tanyangan media, maka 
semakin tinggi pula persetujuan responden bahwa realitas sosial itu sama 
dengan realitas yang ditampilkan oleh media. Dalam penelitian ini, responden 
mengalami proses kultivasi melalui proses resonance dengan data yang 
menunjukkan bahwa semakin tinggi persamaan antara pengalaman responden  



dengan penggambaran keluarga bahagia dalam sinetron TBNH maka semakin 
tinggi pula persetujuan responden atas isi dari penggambaran keluarga bahagia 
dalam sinetron TBNH.

Kata Kunci: cultivation, mainstraiming, resonance

Sumber Dana: Universitas

REMAJA DAN KEKERASAN DALAM MEDIA
 

Anastasia Y.W., Theresia Intan Putri Hartiana
  
ABSTRAK: Kekerasan dalam produk hiburan seringkali tidak disadari, terutama 
karena buaian jalan cerita dan pemain yang dipilih adalah idola remaja. Dalam 
konteks tersebut, reproduksi budaya kekerasan dalam tayangan hiburan 
mendapatkan tempatnya untuk terus berkembang. Di sisi lain, remaja sebagai 
segmen target dari sinetron ini diharapkan mampu melihat reproduksi kekerasan 
yang ada di sintreon tersebut.
 

Reception analisis memberikan alat dan cara untuk melihat bagaimana remaja 
melakukan pemaknaan terhadap topik kekerasan dalam sinetron Ganteng-
ganteng Serigala. Pembacaan dominan, negosisasi dan oposisi diharapkan 
dapat memberikan kontribusi besar dalam makna kekerasan di sinetron 
Ganteng-ganteng serigala.
 

Hasil analisa terhadap pembacaan remaja adalah pada makna dominan remaja 
mengakui adanya kekerasan di sinetron tersebut. Pembacaan negosiasi adalah 
remaja memaknai dan bisa membedakan realitas fiktif dan realitas sehari-hari. 
Sedangkan pada pembacaan oposisi, remaja tidak memahami adanya 
kekerasan dalam sinetron tersebut.

Kata Kunci: kekerasan, televisi, remaja, sinetron, Ganteng-ganteng serigala
  
Sumber Dana: Universitas
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 SIKAP PENONTON REMAJA SURABAYA MENGENAI PESAN 
“ROKOK MEMBUNUHMU” DALAM IKLAN ROKOK

 
Finsensius Yuli Purnama, Yuli Nugraheni, Nanang Krisdinanto, 

Theresia Intan Putri Hartiana
  
ABSTRAK: Secara umum, efek media massa dapat dibedakan menjadi tiga 
bagian besar berdasarkan wilayah dari efek tersebut, yakni kongitif, afektif, dan 
konatif. Ketiga efek tersebut dapat dirangkum dalam sebuah konsep besar yang 
disebut dengan sikap penonton. Hasil penelitian dengan menggunakan metode 
survey atas sikap penonton remaja Surabaya mengenai pesan “Rokok  
Membunuhmu” menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap antara penonton 
remaja Surabaya yang memiliki kebiasaan merokok dan tidak merokok dengan 
berhenti merokok. 

Remaja Surabaya yang memutuskan untuk berhenti merokok dan remaja yang 
tidak merokok memiliki sikap yang tinggi sedangkan remaja dengan kebiasaan 
merokok memiliki sikap yang rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa sikap penonton remaja Surabaya mengenai iklan peringatan bahaya 
merokok 2014 di televisi memiliki kecenderungan yang tinggi atau positif.

Kata Kunci: efek media, sikap, dan iklan rokok

Sumber Dana: Universitas



 MOTIF PELAJAR SMAN 1 WUNGU MADIUN DALAM 
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

 
Theresia Intan, Anastasia Y.W, Maria Yuliastuti,  Noveina S. Dugis

  
ABSTRAK: Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi 
penelitian berkaitan dengan teori uses and gratification. Sekaligus hasil 
penelitian dapat mendorong kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan 
kegiatan lanjutan dari penelitian ini. Berdasarkan data penelitian yang telah 
dilakukan peneliti tentang motif pelajar SMAN 1 Wungu Madiun dalam 
Penggunaan Media Sosial maka didapatkan hasil bahwa Motif tertinggi dalam 
penggunaan media sosial oleh siswa SMAN 1 Wungu, di Madiun, adalah motif 
informasi, Motif terendah dalam penggunaan media sosial oleh siswa SMAN 1 
Wungu, di Madiun, adalah motif hiburan, Motif paling tinggi dari siswa SMAN 1 
Wungu Madiun dalam menggunakan mdia sosial adalah motif informasi, Motif 
informasi lebih banyak dilakukan oleh siswa berusia 17 tahun. 
 

Sumber Dana: Universitas
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EFEKTIVITAS DOSIS RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN (rhEPO) 
TERHADAP PENGHAMBATAN SUNBURN CELLS PADA EPIDERMIS 

MENCIT YANG DIPAPAR SINAR ULTRAVIOLET
 

Handi Suyono, Irene Lingkan Parengkuan
  
ABSTRAK: Sinar ultraviolet (UV) dapat mengakibatkan photodamaged skin. 
Kerusakan kulit dapat terakumulasi sehingga mengakibatkan penuaan kulit 
bahkan kanker kulit. Sinar UV merusak kulit melalui mekanisme radikal bebas 
dan apoptosis. Keratinosit yang mengalami apoptosis menjadi sunburn cell. 
Recombinant human erythropoietin (rhEPO) mempunyai efek nonhematopoietik 
pada kulit yaitu menghambat apoptosis. Namun efektivitas dosis rhEPO dalam 
menghambat apoptosis masih belum jelas.  
 

Penelitian ini bertujuan mengetahui dosis rhEPO yang efektif dalam 
menghambat apoptosis keratinosit di epidermis kulit.  Mencit dibagi dalam 1 
kelompok kontrol dan 3 kelompok perlakuan, sebanyak 8 ekor per kelompok. 
Setiap kelompok mendapatkan paparan sinar UV-B. Kelompok kontrol 
mendapatkan injeksi subkutan NaCl (plasebo) sedangkan kelompok perlakuan 
mendapatkan injeksi subkutan rhEPO 50, 100, 150 IU/kg BB. Kulit punggung 
mencit dieksisi untuk pemeriksaan histologi. Data disajikan dalam rerata ± 
simpang baku. Data dianalisis dengan uji komparasi 1 way Anova. Hasil 
signifikan bila p < 0,05 dengan á = 0,05 dan interval kepercayaan = 95%. Rerata 
jumlah sunburn cells pada kelompok kontrol (NaCl), rhEPO 50, rhEPO 100, 
rhEPO 150 adalah 7,5 ± 4,5; 22,6 ± 23,5; 18,7 ± 17,8; 8,3 ± 4,1. Dosis rhEPO 
berkorelasi negatif dengan jumlah sunburn cells namun tidak signifikan (p = 
0,128). Komparasi antar kelompok perlakuan rhEPO menunjukkan perbedaan 
tidak signifikan (p = 0,301). Dosis rhEPO 50 IU/kg mempunyai efek antiapoptosis 
yaitu mengurangi jumlah sunburn cells meskipun tidak signifikan. Peningkatan 
dosis rhEPO dapat meningkatkan efek penghambatan apoptosis. Pemberian 
subkutan (sistemik) berefek pada proteksi kulit. Masih dibutuhkan studi lebih 
mendalam tentang rentang dosis yang lebih kecil, perbandingan efek 
peningkatan dosis dengan efek sampingnya, dan penggunaan sediaan topikal 
EPO.
 
Sumber Dana: Universitas



INCREASED THE INDEPENDENCE OF ELDERLY BASED ON 
DIFFERENCE ACTIVITIES DAILY LIVING: NURSING ELDERLY 

AT OWN ILOME AND WERDHA PARLORS
 

Yudhiakuari Sincihu, Bernadette Dian Novita Dewi
  
ABSTRACT: In Indonesia, the success of health development have an impact on 
the increasing number of elderly each year. This enhancement was not 
accompanied by the increasing quality of life of the elderly. Because of that many 
of them who are not independent become a burden to their family and society. 
Physical and psychological changes in the elderly affects their independence. It 
can be seen fiom the elderly ability to complete their daily activities such as 
feeding, bathing, grooming, dressing, defecation, urination, toileting, mobility, 
transfer or activity up and down stairs independently. The goal of This research is 
to explain the differences the independence of elderly who was received health 
care in the their own House and in The Werdha Parlors. 

Hopefully, this research ultimately generate recommendations to improve the 
quality of life based on an analysis of factors elderly such as health conditions, 
economic conditions and social interaction for their daily living activities (ADL). It 
carried the elderly who lived in their own House and in the Werdha Parlors. An 
analytic research with a quantitative approach and design was using cross 
sectional study. The data was processed with the distribution table, cross table, 
comparison test and conelation test. So on it had been discussed in depth using 
the theory and expert discussion focused. The Results of this research shows 
there is no difference autonomy between the elderly who lived in their own House 
or the elderly who lived in the Werdha Parlors. The Only health condition factors 
such as age and physical changes which makes associated with the degree of 
independence. Further, it arranged for the increasing of independence of elderly 
who conceptualized by researchers as "5-Ber" education approach.

Keywords: Independence, Aktivities Daily Living, Elderly, Eomecare,Werdha 
Parlors

Sumber Dana: Universitas
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 KONSISTENSI EARNING FORECAST REVISION DAN STOCK 
RECOMMENDATION  SEBAGAI UPAYA MENGURANGI 

ASYMMETRIC  INFORMATION
 

Cicilia Erna Susilawati
  
ABSTRAK: Penelitian ini ingin mengetahui kinerja analis sekuritas melalui 
perannya  dalam mengurangi ketidak pastian informasi. Hal ini dilatarbelakangi 
oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pasar modal Indonesia 
merupakan pasar modal yang belum efisien, sehingga masih banyak terjadi 
asimetri informasi yang merugikan investor. Sementara itu analis sekuritas 
adalah pihak yang dianggap sebagai inform market participant yang seharusnya 
bisa mengurangi ketidakpastian informasi sehingga membuat pasar modal 
menjadi efisien. Peran analis sekuritas ini dilihat melalui produk yang dihasilkan 
yaitu stock recommendation dan forecast earning revision. Selain dilihat perilaku 
analis yang tercermin dalam stock recommendation dan forecast earning 
revision, juga akan dilihat konsistensi dari kedua produk tersebut dan 
pengaruhnya masing-masing terhadap asimetri informasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa output analis sekuritas dalam bentuk stock 
recommendation dan earning forecast konsiten akan tetapi belum mampu 
mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara investor dengan emiten.

Kata Kunci: Investor, pasar efisien, analis sekuritas, Rekomendasi saham, 
estimasi laba

Sumber Dana: Universitas

DEVELOPING ENGLISH MATERIALS FOR ENGLISH 
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

 
Veronica L. Diptoadi, Ruruh Mindari, Hendra Tedjasuksmana

  
ABSTRAK: Penelitian tentang “Mengembangkan Materi Pengajaran Bahasa      



Inggris bagi Guru Pengajar Bahasa inggris di Sekolah Dasar” bertujuan 
merancang beberapa materi pengajaran berupa buku pegangan para guru yang 
berisi tip-tip praktis mengajarkan bahasa Inggris bagi siswa-siswi Sekolah Dasar 
dengan teknik bercerita, memainkan drama, bernyanyi dan bermain. Buku 
pegangan ini dilengkapi dengan sebuah DVD yang menggambarkan suasana 
kelas dimana guru mengajarkan bahasa Inggris dengan teknik yang berbeda. 
Rancangan yang dipakai untuk mengembangkan materi adalah model ADDIE. 
Penelitian in terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama, penulis melakukan 
Analisa, Desain, dan Pengembangan, dan hasilnya adalah prototype buku 
pegangan dan prototype DVD (yang masih dalam proses). Pada tahap kedua, 
penelitian dilaksanakan mulai Agustus 2014 hingga Januari 2015. Penulis 
mengadakan lokakarya dan mendapat masukan dari para guru yang menjadi 
responden survey penulis pada awal penelitian ini berjalan. Revisi dan 
Penyuntingan bagi buku pegangan dan DVD-nya berdasarkan input para guru. 
Setelah buku pegangan dan DVD dikembangkan, keduanya akan 
dipublikasikan. Sebagai kegiatan lanjutan, pelatihan bagi para guru pelatih 
dilakukan dengan harapan mereka dapat berbagi dengan para guru lainnya di 
lingkungan mereka.

Kata Kunci: teknik mengajar bahasa inggris bagi pembelajar muda, cerita, 
drama, lagu dan syair (sajak), bermain

Sumber Dana: Universitas

 
DEVELOPING A TEACHING HANDBOOK FOR ENGLISH 

ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
 

Veronica L. Diptoadi, Ruruh Mindari, Hendra Tedjasuksmana
  
ABSTRAK: Sebagi kelanjutan dari penelitian tahap pertama, penelitian tahap 
kedua mencakup tiga tahapan, yakni implementasi, evaluasi, dan tahap lanjutan. 
Dalam tahapan implementasi, prototype buku pegangan dan DVD telah 
dievaluasi oleh para guru melalui lokakarya berupa masukan-masukan dari 
mereka. Tahapan implementasi dan evaluasi menghasilkan revisi buku                
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pegangan tersebut dan DVD-nya berdasarkan masukan para guru tersebut pada 
saat tahapan lanjutan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan intensif bagi para 
pelatih serta dalam bentuk observasi kelas para guru. Tanggapan-tanggapan 
para guru yang diberikan untuk perbaikan buku pegangan dan DVD-nya tersebut 
sangat positif. Empat teknik yang diperagakan memberikan suasana baru yang 
dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi, video menampilkan gambar 
yang jelas dengan suara dan kegiatan-kegiatan kelas, serta satuan pengajaran 
dirancang dengan baik, yang semuanya ini sangat inovatif dan praktis. Pelatihan 
yang diadakan sangat bermanfaat bagi perkembangan profesi para guru 
tersebut. 

Kata Kunci: buku pegangan, teknik, pembelajar muda

Sumber Dana: Universitas

THE IMPACT OF JAPANESE PRACTICES AND ACTIVITIES ON 
FIRM'S RESOURCE–PERFORMANCE RELATIONSHIP

 
Lena Ellitan

  
ABSTRACT: This study is motivated by the following factors: (1). Lack of 
empirical research which investigate the role of overall major resources 
(organizational, technological, financial, and human resources) on firm's 
performance and its growth. (2). The dearth of empirical research which analyze 
the role of Japanese management practices (operational and human resources) 
on resource-performance relationship. (3). The dearth of study which consider 
law and regulation in both countries (Japan and Indonesia) on resource-
performance relationship. (4). Lack of study which concern on resource flow 
(related to Japan versus non Japan Firms) on resource-performance 
relationship. This study classifies sample into five types of samples, those are: 
(1).Indonesian firms that have no related to Japan. (2). Indonesian firms that have 
related to Japan in commodities trading. (3). Indonesian firms that have related to 



Japan both in management style-technique. (4). Indonesian firms that have 
related to Japan both in commodities trading and in management style-
technique. (5). Indonesian firms that have related to Japanese firms.

From the results of testing the hypothesis that some of the main findings 
presented in this section. First, the resources positive effect on the five indicators 
of performance, indicates that the performance can be improved by adopting 
advanced manufacturing technology, has a skilled workforce, natural resources 
and applying quality management practices and integrated simultaneously. 

Second, the findings related to the moderating influence operation practices 
related to the relationship of resources and performance are as follows: operation 
related practices AMT memoderate influence, HR and Orgenization Resources 
on financial performance, however, the influence of the human resources of both 
these performance indicators will be higher if the company is less emphasis on 
practices related operation, otherwise emphasis on practices related operation 
will increase the influence of AMT and material resources on the performance of 
the financial and operational performance. 

Third, related resources Human resource practices affect influence on 
performance. Human resource practices related memoderate AMT influence, HR 
and Organization Resources on the financial performance and operating 
performance and growth. 

Fourth, related to the role of government law and regulations in moderating the 
relationship of resources and the performance of the company. However, the 
results further indicate that the effects of AMT and organizational resources 
would be higher if Governments stable law and regulations, and otherwise 
influence human resources and capital on the performance would be lower if the 
state law and regulations is uncertain. Government law and regulations only 
moderate the relationship between resource-growth (financial performance and 
operational performance), in which the influence on the performance of human 
resources is greater in high uncertainty. 

Fifth, the results of the analysis of the effect of moderating the rate of resource 
flow shows some of the findings. Moderate level of resource flow-performance     
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relationship resources pertumbuhan financial and corporate performance, 
resource-operational performance, as well as the resources and overall 
performance. However, the results further indicate that the effects of AMT and 
organizational resources will be higher levels of resource flow is low, and 
conversely the influence of human resources and capital management on the 
performance would be lower if the resource flow is high. Finally, related to the 
correlation between the measurement of the performance of these studies found 
that profit was positively correlated with all dimensions of performance 
measurement. HR performance did not correlate with the performance of the 
operation, this indicates that there is no direct relationship between the 
performance of human resources with the company's operating performance.

Sumber Dana: Universitas



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PUSAT PENELITIAN OBAT TRADISIONAL

PUSAT PENELITIAN PANGAN DAN GIZI



98KUMPULAN ABSTRAK HASIL PENELITIAN 2014

OPTIMASI PROSES EKSTRAKSI SENYAWA FENOLIK DARI KULIT JERUK 
PURUT DAN BELIMBING WULUH SEBAGAI BAHAN 

ANTIOKSIDAN ALAMI
 

Aning Ayucitra, Wenny Irawaty
  
ABSTRAK: Kulit jeruk purut dan belimbing wuluh mengandung antioksidan yang 
tinggi. Akan tetapi hingga saat ini pemanfaatan kedua bahan tersebut masih 
terbatas. Kulit jeruk purut umumnya hanya digunakan sebagai bahan obat 
tradisional Cina serta campuran pakan ternak, selebihnya dibuang sebagai 
limbah. Belimbing wuluh dimanfaatkan sebagai bumbu masak untuk 
memberikan rasa asam. Optimasi proses ekstraksi senyawa antioksidan dari 
kulit jeruk purut dan belimbing wuluh merupakan langkah awal yang penting 
untuk mengembangkan potensi kedua bahan tersebut sebagai sumber 
antioksidan alami sekaligus menaikkan nilai ekonomisnya. Studi literatur 
menunjukkan bahwa metode ekstraksi dan jenis pelarut yang digunakan 
menentukan kualitas antioksidan yang dihasilkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari pengaruh kondisi proses ekstraksi 
kulit jeruk purut dan belimbing wuluh (metode ekstraksi, jenis pelarut dan rasio 
massa bahan baku dengan volume pelarut) terhadap kandungan total fenolik 
(TPC) dalam crude ekstrak yang diperoleh. Metode ekstraksi yang akan 
digunakan adalah maserasi dan ekstraksi pelarut (maserasi kinetik), dengan 
jenis pelarut yaitu air, etanol 48%, dan etanol 96%. Proses ekstraksi dilakukan 
pada suhu ruang untuk mengoptimalkan perolehan senyawa fenolik dan 
flavonoid serta menghindari terjadinya kerusakan atau degradasi akibat suhu 
proses yang tinggi. Rasio massa solid terhadap volume pelarut, yaitu 1:5, 1:10, 
dan 1:15 untuk belimbing wuluh dan 1:30, 1:40, dan 1:50 untuk kulit jeruk purut, 
juga divariasi untuk mengetahui volume penggunaan pelarut yang optimum. 
Variabel atau interaksi variabel yang signifikan terhadap respon TPC dan kondisi 
ekstraksi yang menghasilkan respon TPC terbesar ditentukan dengan metode 
statistik design of experiment (DOE).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi proses ekstraksi, dalam hal ini 
metode ekstraksi, jenis pelarut, dan perbandingan massa bahan baku dengan     



volume pelarut mempengaruhi nilai kandungan total fenolik (TPC) dalam crude 
ekstrak kulit jeruk purut dan belimbing wuluh yang diperoleh. Crude esktrak 
belimbing wuluh dengan TPC terbesar (5,45 mg GAE/g serbuk belimbing wuluh) 
diperoleh dari proses maserasi dengan pelarut etanol 48% dan rasio solid/pelarut 
1:15. Crude esktrak kulit jeruk purut dengan nilai TPC tertinggi (55,71 mg GAE/g 
kulit jeruk purut kering) diperoleh pada kondisi proses maserasi dengan pelarut 
aquades dan rasio solid/pelarut 1:50. Berdasarkan hasil analisis DOE diketahui 
bahwa variabel-variabel control yang digunakan berpengaruh terhadap respon 
TPC meskipun tidak ada interaksi yang signifikan antar variabel. Variabel rasio 
solid/pelarut pada metode ekstraksi pelarut memberikan pengaruh yang lebih 
signifikan terhadap peningkatan TPC, yang terlihat dari slope yang lebih tajam.

Sumber Dana: Universitas (PPPG Research Project)

PENGARUH DIET TINGGI FRUKTOSA DAN RENDAH MAGNESIUM 
PADA HISTOLOGI GINJAL, HATI DAN JARINGAN ADIPOSA 

TIKUS WISTAR JANTAN
 

Wahyu Dewi Tamayanti, Ratna Megawati Widharna, Bernadette Dian Novita
  
ABSTRAK: Konsumsi diet tinggi fruktosa dan rendah magnesium dapat memicu 
terjadinya hiperglikemia yang merupakan salah satu sindroma metabolik terkait 
dengan gangguan ginjal kronis. Diet tinggi fruktosa menginduksi lipogenesis de 
novo untuk membentuk trigliserida dan VLDL yang dapat meningkatkan 
penimbunan lemak dan mengawali terjadinya resistensi insulin. Penelitian ini 
dilakukan untuk meneliti histologi ginjal dan hati dengan mengukur jumlah sel 
yang mengalami nekrosis, apoptosis, dan ekspresi p53 setelah diet tinggi  
fruktosa dan rendah magnesium. Sebanyak 32 tikus Wistar jantan dibagi dalam 4 
grup: kelompok kontrol (C); kelompok diet tinggi fruktosa (P1); kelompok diet 
rendah magnesium (P2); dan kelompok diet tinggi fruktosa dan rendah 
magnesium (P3). Semua kelompok diberi perlakuan selama 2 bulan. 
Pengamatan nekrosis, apoptosis, dan ekspresi dilakukan p53 dilakukan pada sel 
ginjal dan sel hepar yang telah diblok dengan paraffin, dicat dengan HE, dan 
diikat antibodi p53. Hasil penelitian yang telah dianalisa dengan Oneway Anova   
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dan Duncan test mengindikasikan terjadinya nekrosis pada sel tubulus ginjal dan 
sel hepar pada seluruh kelompok perlakuan. Persentase nekrosis pada sel 
tubulus ginjal adalah 18.80±3.31%, 43.19%, 34.50%, dan 50.44% masing-
masing pada kelompok C, P1, P2, dan P3. Sedangkan persentase nekrosis pada 
sel hepar adalah 12.77±4.54%, 27.36%, 13.73%, dan 37.48% masing-masing 
untuk kelompok C, P1, P2, dan P3. Menariknya, apoptosis dan ekspresi p53 tidak 
tampak pada sel tubulus ginjal dan sel hepar. Penelitian ini membuktikan bahwa 
diet tinggi fruktosa dan rendah magnesium berlanjut dapat  memperburuk  
kondisi resistensi insulin seperti terlihat pada kelompok P3 yang menghasilkan 
persentase nekrosis tertinggi baik pada sel tubulus ginjal maupun sel hepar.

Sumber Dana: Universitas (PPOT Research Project)

PEMANFAATAN KACANG MERAH PADA SOSIS AYAM RENDAH LEMAK: 
KAJIAN PROPORSI FILER DAN ISOLAT PROTEIN KEDELAI

 
Anita Maya Sutedja, Ch. Yayuk Trisnawati

  
ABSTRAK: Sosis ayam merupakan salah satu jenis sosis yang disukai karena 
kemudahannya untuk dikonsumsi, bentuknya spesifik, serta rasanya gurih dan 
nikmat, namun memiliki kadar lemak yang tinggi. Tingginya minat masyarakat 
terhadap sosis menimbulkan adanya upaya untuk dapat menghasilkan sosis 
ayam yang sehat, yaitu sosis ayam rendah lemak dengan menggunakan kacang 
merah kukus sebagai fat replacer. Waktu pengukusan mempengaruhi tingkat 
denaturasi protein dan tingkat gelatinisasi pati kacang merah. Adanya pati 
kacang merah juga mengakibatkan penurunan moistness pada sosis ayam yang 
dihasilkan sehingga perlu ditambah isolat protein kedelai. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap penentuan waktu kukus kacang 
merah yang tepat untuk digunakan dan menghasilkan sosis ayam rendah lemak 
dengan karakteristik paling baik (tahap 1) dan pengunaan kombinasi proporsi 
filler tapioka yang digunakan dengan isolat protein kedelai (tahap 2). Waktu 
pengukusan kacang merah berpengaruh terhadap cooking loss, kadar air,           



juiceness, tekstur (hardness, cohesiveness, springiness, gumminess, 
chewiness, adhesiveness), dan sensoris (warna, kenampakan, rasa, juiciness, 
kemudahan digigit, kemudahan dikunyah) sosis ayam rendah lemak. Kombinasi 
konsentrasi filer dan isolat protein kedelai yang digunakan berpengaruh 
terhadap cooking loss, kadar air, juiceness, tekstur (hardness, cohesiveness, 
dan springiness), dan sensoris (warna, kenampakan, rasa, juiciness, 
kemudahan digigit, kemudahan dikunyah) sosis ayam rendah lemak. Sosis ayam 
rendah lemak dapat dibuat dengan menggunakan kacang merah yang dikukus 
selama 15 menit serta kombinasi filer tapioka dan dan isolat protein kedelai 
sebesar 2% dan 4%.

Kata Kunci: sosis ayam rendah lemak, kacang merah kukus, isolat protein 
kedelai, tapioca

Sumber Dana: Universitas (PPPG Research Project)

PENGARUH RISK PERCEPTION, TRUST, dan PRICE TERHADAP 
DECISIONS UNDER DISTRESS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
di SURABAYA (TINJAUAN ILMU PERILAKU KONSUMEN 

dan ILMU PSIKOLOGI KESEHATAN)
 

Christina Esti Susanti, Sylvia Kurniawati Ngonde
  
ABSTRAK: Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah: (1) Apakah Risk Perception berpengaruh terhadap Decision 
Under Distress pada program asuransi kesehatan di BPJS di Surabaya? (2) 
Apakah Trust berpengaruh terhadap Decision Under Distress pada program 
asuransi kesehatan di BPJS di Surabaya? (3) Apakah Price berpengaruh 
terhadap Decision Under Distress pada program asuransi kesehatan di BPJS di 
Surabaya?

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Manfaat 
teoritis adalah memahami variable yang mempengaruhi Decision Under Distress 
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dalam program asuransi kesehatan. (2) Manfaat praktis dari hasil penelitian ini 
untuk manajemen administrasi dan pemerintah untuk benar-benar membuat 
100% dari masyarakat Indonesia menjadi anggota melalui pengelolaan BPJS 
dengan 4 variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Risk Perception, Trust, 
Price, dan Decisions Under Distress.

Populasi penelitian ini adalah orang yang menjadi anggota BPJS dan harus 
menggunakannya di Surabaya. Sampel dalam penelitian ini memiliki kriteria 
sebagai berikut: (1) Anggota BPJS di Surabaya, (2) telah memanfaatkan 
Program BPJS, (3) Umur > 17 tahun. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah tidak acak (non-probability sampling), yaitu teknik 
pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur 
atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan 
untuk menarik sampel adalah teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang 
akan diambil dalam penelitian ini adalah 167 responden.

Penelitian ini membuktikan bahwa: Risk Perception signifikan mempengaruhi 
Decisions Under Distress program asuransi kesehatan di BPJS di Surabaya. 
Trust tidak signifikan terhadap Decisions Under Distress dalam program 
asuransi kesehatan di BPJS di Surabaya. Price tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Decisions Under Distress program asuransi kesehatan di BPJS di 
Surabaya. Dan Risk Perception, Trust, dan Price secara simultan signifikan 
mempengaruhi Decisions Under Distress program asuransi kesehatan di BPJS 
di Surabaya.

Salah satu saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk mendidik 
masyarakat luas tentang manfaat jangka panjang dari program BPJS. Mengingat 
hasil penelitian membuktikan bahwa orang merasa tertekan membuat keputusan 
untuk mengikuti program BPJS karena BPJS dianggap memiliki faktor risiko 
tinggi.

Kata Kunci: Risk Perception, Trust, Price, Decisions Under Distress

Sumber Dana: Universitas (LPPM Interdisciplinary Research Grant)



EFEKTIVITAS EKSTRAK KERING KULIT BUAH MANGGIS 
(GARCINIA MANGOSTANA L) SEBAGAI ANTIOKSIDAN 

SERTA PHOTOPROTECTIVE PADA SEDIAAN 
KOSMETIKA TABIR SURYA

Farida Lanawati Darsono, Sumi Wijaya
  
ABSTRAK: Kulit Buah Manggis dikenal memiliki aktivitas antioksidan, dimana 
salah satu zat aktif yang berkhasiat sebagai antioksidan adalah alfa 
mangosteen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi daya antioksidan 
dan efektivitas photoprotective dari ekstrak kering kulit buah manggis. Ekstrak 
yang digunakan adalah ekstrak air kulit buah manggis yang dikeringkan secara 
spray-drying. Daya antioksidan ekstrak ditentukan dengan metode 
Diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) secara spekektrofotometri. 

Penentuan efektivitas sebagai photoprotective menggunakan dua parameter 
yaitu nilai SPF (Mansyur et al, 1986) dan Nilai % Transmisi Eritema dan 
Pigmentasi (Petro, 1981) secara spektrofotometri. Hasil uji daya antioksidan 
ekstrak kering buah manggis pada konsentrasi ekstrak sebesar 5,0 % telah 
menunjukkan daya antioksidan dengan % inhibisi 90,70 ± 0,76%, Dimana 
peningkatan konsentrasi ekstrak kering kulit buah manggis diikuti oleh 
peningkatan daya antioksidan (% inhibisi). Namun, uji efektivitas photoprotective 
menunjukkan hasil ekstrak kering lulit buah manggis yang dapat dikatakan 
memenuhi ketentuan sebagai tabir surya dimulai pada konsentrasi ekstrak 
dengan nilai 20 % dengan nilai SPF: 2,02 ± 0,02 % dan nilai % Transmisi Eritema 
: 2,55 ± 0,10 % serta nilai % Transmisi Pigmentasi : 7,67 ± 0,20 %.

Kata Kunci: antioksidan, kulit buah manggis, % nilai inhibisi, nilai SPF dan % 
Transmisi Pigmentasi dan Eritema

Sumber Dana: Universitas (PPOT Research Project)
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DEVELOPMENT A NOVEL CLAY BASED CATALYST FOR 
THE PRODUCTION OF RENEWABLE FUEL FROM 

LIGNOCELLULOSIC MATERIALS

Suryadi Ismadji, Felycia Edi Soetaredjo
  
ABSTRACT: The productions of levulinic acid using corncob as raw material 
were carried out by using subcritical water process at temperature range of 180 to 
220ºC, reaction time of 30, 45, and 60 minutes,. The acid modified zeolite was 
employed as catalyst for subcritical water process. The ratio between mass of 
zeolite and volume of hydrochloric acid in the modification process were 1:5, 1:10 
and 1:15. The optimimum values for subcritical water process to produce levulinid 
acid from corncob were achieved at 220oC; 1:15 zeolite to acid ratio; and reaction 
time of 60 minutes with 52480 ppm of levulinic acid concentration.

Sumber Dana: Universitas (Penelitian Dosen Unggul)

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN SENSORIS DAN KESADARAN 
DIRI DENGAN TINDAKAN PERAWATAN DIRI DAN KUALITAS 

HIDUP PENDERITA DIABETES MELLITUS

Ni Putu Wulan Purnama Sari
  
ABSTRAK: Diabetes Mellitus (DM) memiliki banyak manifestasi klinis dan 
komplikasi yang dapat menurunkan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara pengetahuan sensoris, 
kesadaran diri, aktivitas perawatan diri, dan kualitas hidup pada penderita DM. 
Metodologi: Penelitian ini merupakan studi cross-sectional yang 
mengkombinasikan model perawatan diri dan Precede Proceed Model sebagai 
kerangka teoritis. Populasi adalah semua penderita DM di Kelurahan Keputran, 
besar sampel adalah 32, diambil dengan teknik convenient sampling. Variabel 
independen: pengetahuan sensoris, kesadaran diri; variabel dependen: aktivitas 
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baik dapat menimbulkan burnout dan berdampak terhadap tingkat kepuasan 
pasien. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh beban kerja mental 
terhadap tingkat burnout perawat dan tingkat kepuasan pasien. Metode: 
Associative design, dengan populasi perawat dan pasien/ keluarga di tiga RS 
Swasta di Surabaya dengan total sampel masing-masing 89 responden, yang 
diambil dengan proportionate stratified random sampling untuk sampel perawat 
dan purposive sampling untuk sampel pasien/keluarga. Independent variable 
adalah beban kerja mental, dependent variable adalah tingkat burnout perawat 
dan tingkat kepuasan pasien. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
kuesioner beban kerja mental NASA-TLX, kuesioner burnout Maslach Burnout 
Inventory, dan kuesioner tingkat kepuasan pasien. Uji Statistik dengan ordinal 
regression P < 0.05. 

Hasil: Beban kerja mental terhadap tingkat burnout pada sub skala emotional 
exhaustion, depersonalization, personal accomplishment secara berurutan 
adalah 0.001, 0.008, 0.003. Beban kerja mental terhadap tingkat kepuasan 
pasien 0.000. Tingkat burnout di ketiga sub skala terhadap tingkat kepuasan 
pasien secara berurutan adalah 0.848, 0.912 dan 0.613. 

Diskusi: Tingginya pencapaian beban kerja mental dapat disebabkan tingginya 
BOR RS dan klasifikasi tingkat ketergantungan pasien “total care”, beban mental 
yang terjadi berdampak pada timbulnya burnout dengan skala bervariasi pada 
ketiga sub skala, namun meskipun memiliki tingkat beban kerja mental yang 
tinggi dan burnout dengan level rendah – rata-rata, perawat masih tetap bisa 
memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan 
tingkat kepuasan pasien pada rentang puas dan sangat puas. 

Kata Kunci: beban kerja mental, tingkat burnout, tingkat kepuasan pasien

Sumber Dana: Universitas (Penelitian Dosen Muda)



UJI AKTIVITAS TANAMAN BERPOTENSI SEBAGAI 
ANTI PNEUMONIA  PADA TERNAK DOMBA

Lanny Hartanti, Angelika Kresnamurti, Lisa Soegianto
  
ABSTRAK: Untuk mengembangkan produk herbal berkhasiat anti pneumonia 
bagi ternak domba, telah dilakukan penelitian untuk menguji khasiat anti 
pneumonia dua tanaman yaitu herba Sambiloto /Andrographis paniculata dan 
Echinacea purpurea. Pengujian khasiat anti pneumonia didasarkan atas 
kombinasi daya anti bakteri atau anti fungi terhadap tiga bakteri penyebab 
pneumonia, yaitu Klebsiela pneumonia, Staphylococcus aureus, dan 
Pseudomonas aeruginosa, serta khasiat imunomodulator tanaman. Kedua 
tanaman diuji dalam bentuk ekstrak etanol kering (metode maserasi), sambiloto 
digunakan keseluruhan tanaman (herba) sedangkan Echinacea digunakan 
empat bagian tanamannya, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Pengujian daya 
anti bakteri dan anti fungi dilakukan dengan menggunakan metode mikrodilusi 
dan pewarnaan dengan garam tetrazolium, dan pembanding Tetrasiklin HCl. 
Kadar Hambat Minimum dan Kadar Bunuh Minimum dari herba Andrographis 
paniculata, akar, batang, daun, dan bunga Echinacea purpurea adalah 2000 ppm 
atau > 2000 ppm terhadap ketiga mikroba uji. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa herba Andrographis paniculata dan 
Echinacea purpurea tidak memiliki daya antibakteri terhadap ketiga mikroba uji 
yang digunakan. Khasiat imunomodulator diuji pada beberapa kelompok hewan 
coba (mencit putih) yang diberi perlakuan stress (aktivitas fisik renang secara 
berlebihan). Efek imunomodulasi ekstrak diamati berdasarkan parameter 
kognitif, yaitu kemampuan mencit menemukan makanan dalam labirin T-maze, 
serta berdasarkan parameter uji darah meliputi kadar limfosit dan neutrofil. Data 
tambahan yang diambil adalah pengaruh pemberian ekstrak terhadap 
penurunan berat badan selama empat minggu pemberian stressor. Sebagai 
pembanding digunakan obat herbal terstandar Imunos. Berdasarkan pengujian 
disimpulkan bahwa kombinasi ekstrak etanol batang Echinacea (dosis 500 mg) 
dengan ekstrak etanol herba Sambiloto (dosis 250 mg) dapat digunakan sebagai 
antipneumonia, karena mampu meningkatkan aktivitas daya tahan tubuh dan 
dapat bersifat sebagai antibakteri ringan. 
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Kata Kunci: anti pneumonia, anti mikroba, imunomodulator, Andrographis 
paniculata, Echinacea purpurea

Sumber Dana: PT HRL (Penelitian Kerjasama PPOT & PT HRL)

FORMULASI DAN UJI ANTIDIARE BEBERAPA TANAMAN YANG 
BERKHASIAT SEBAGAI ANTIDIARE DENGAN MEKANISME 

ANTIBAKTERI DAN TRANSIT INTESTINAL

Sumi Wijaya
  
ABSTRAK: Penyakit diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga 
merupakan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai 
dengan kematian. Pada prakteknya, penggunaan obat tradisional masih banyak 
diminati oleh masyarakat mengingat bahan yang mudah tersedia, faktor 
ekonomis dan efek samping yang ditimbulkan relative lebih kecil. Beberapa 
tanaman telah dipergunakan oleh masyarakat dan telah dibuktikan khasiat 
farmakologis nya sebagai antidiare dengan mekanisme, sebagai antimikroba 
(mematikan bakteri penyebab diare seperti Escherichia coli, Shigella 
dysenteriae, Shigella flexneri dan Salmonella typhi), mengurangi kontraksi usus 
sehingga dapat mengurangi rasa sakit dan frekwensi defekasi, ataupun dapat 
berfungsi keduanya.Pada penelitian ini akan diteliti berbagai macam kombinasi 
tanaman yang telah terbukti sebagai antidiare dengan tujuan untuk 
meminimalisasi dosis yang dipergunakan dengan efek samping yang sekecil 
mungkin. Beberapa tanaman tersebut dibagi dalam ke-5 formula kombinasi yang 
terdiri dari Formula I (rimpang kunyit, daun beluntas, daun salam dan daun jambu 
biji), Formula II (rimpang kunyit, daun majaan, daun jambu biji dan herba 
meniran), Formula III (rimpang temulawak, daun kemuning, daun jambu biji dan 
daun salam), Formula IV (rimpang temulawak, daun beluntas, buah kemukus 
dan herba meniran) dan Formula V (rimpang kunyit, daun kemuning, herba tapak 
liman dan daun jambu biji). Masing-masing tanaman diekstraksi dengan 
menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut air dan etanol.



Metode penelitian yang digunakan meliputi metode proteksi dan transit intestinal, 
dengan Loperamide HCl sebagai pembanding dan oleum ricini digunakan 
sebagai penginduksi diare; uji daya antibakteri dengan menggunakan metode 
difusi dan dilusi, dengan parameter daerah hambat pertumbuhan, kadar hambat 
minimum, dan kadar bunuh minimum. Antibiotik yang dipakai sebagai 
pembanding yaitu Tetrasiklin HCl dengan konsentrasi 30 µg. Berdasarkan pada 
hasil penelitian yang didapatkan maka dapat disimpulkan formula yang terbukti 
berkhasiat sebagai antidiare ditinjau dari mekanisme proteksi terhadap diare, 
transit usus dan antibakteri adalah formula 1 dan 2. Kedua jenis formula ini 
bekerja dengan mekanisme yang berbeda sebagai antidiare. Ekstrak etanol dari 
formula 1 memberikan proteksi terhadap diare yang diinduksi oleh minyak jarak, 
sedangkan ekstrak air dari formula 2 memberikan efek relaksasi pada otot polos 
yang mengurangi terjadinya kontraksi (ditunjukkan oleh metode transit 
intestinal). Kedua jenis formula menunjukkan adanya efek antibakteri yang 
lemah terhadap Eschericia coli dan Staphylococcus aureus namun menunjukkan 
efek antibakteri yang kuat terhadap Salmonella thypii.

Kata Kunci: antidiare, transit intestinal, metode proteksi, antibakteri, kombinasi

Sumber Dana: PT HRL (Penelitian Kerjasama PPOT & PT HRL)

EVALUASI AKTIVITAS PENAMBAH NAFSU MAKAN DARI KOMBINASI 
SAMBILOTO-TEMULAWAK-KAYU MANIS PADA 

TIKUS WISTAR JANTAN

Wahyu Dewi Tamayanti, Lisa Soegianto, Ratna Megawati Widharna
  
ABSTRAK: Penambah nafsu makan bagi manusia maupun hewan sangat 
diperlukan, khususnya pada saat nafsu makan menurun, misalnya pada saat 
sakit, ataupun setelah mengalami terapi tertentu.Tanaman asli Indonesia banyak 
yang memiliki khasiat menambah nafsu makan, sehingga dalam penelitian ini 
digunakan kombinasi tanaman Indonesia yaitu sambiloto (Andrographis 
paniculata Nees), temu lawak (Curcuma xantorhizza), dan kayu manis                 
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(Cinnamomum burmani (Ness.) Bl) untuk memperoleh efek sinergis. Penderita 
kanker yang sedang menjalani terapi, umumnya mengalami penurunan nafsu 
makan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh alternatif tanaman 
penambah nafsu makan pada penderita kanker yang memiliki efek samping lebih 
rendah dibandingkan obat sintetik. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi efikasi tanaman asli Indonesia (sambiloto, temulawak, and kayu 
manis) untuk meningkatkan nafsu makan pada tikus Wistar jantan. Penelitian ini 
juga meneliti pengaruh kombinasi tanaman tersebut terhadap fertilitas. Pada 
percobaan ini, tikus Wistar dibagi 6 kelompok, yaitu: kelompok kontrol negatif 
(KN) yang memperoleh pakan normal 30 g/200 g BB/hari dan minum aquadest, 4 
kelompok perlakuan yang memperoleh kombinasi sambiloto-temulawak-kayu 
manis (S:T:K), kombinasi sambiloto-temulawak (S:T), kombinasi sambiloto-kayu 
manis (S:K), kombinasi temulawak-kayu manis (T:K), serta kelompok kontrol 
positif (KP) yang memperoleh Megestrol asetat. Hewan diberi perlakuan selama 
28 hari. Berat badan dan sisa pakan ditimbang setiap hari untuk mengukur efek 
pemberian perlakuan. Hewan coba dikorbankan pada hari ke-28 dan sperma 
dikoleksi dari epididimis. Organ testis dikoleksi kemudian dibloking dengan 
parafin dan dicat dengan Hematoksilin-Eosin untuk dilihat gambaran 
mikroskopis pada tubulusnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang memperoleh kombinasi 
temulawak dan kayu manis (T:K) mengalami kenaikan berat badan tertinggi 
dibandingkan kelompok lain. Perhitungan sisa pakan dan konversi pakan 
terendah terlihat pada kelompok yang memperoleh kombinasi T:K. Kelompok 
kombinasi S:T menunjukkan hasil perhitungan jumlah sperma viable tertinggi 
dan tidak berbeda bermakna terhadap KP. Kerusakan tubulus tertinggi 
ditunjukkan oleh kelompok kombinasi S:T:K. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kombinasi terbaik dalam meningkatkan nafsu makan adalah temulawak dan 
kayu manis, dimana kombinasi tersebut juga terbukti tidak mengganggu fertilitas 
pada hewan coba.

Kata Kunci: Andrographis paniculata Nees, Curcuma xantorhizza, 
Cinnamomum burmani (Ness.) Bl, nafsu makan, fertilitas

Sumber Dana: PT HRL (Penelitian Kerjasama PPOT & PT HRL)



PEMAKNAAN DIRI BERBASIS VISI PERSONALISTIK MELALUI SENI 
TEATER KAJIAN PADA KOMUNITAS KADER PENDAMPING ANAK 

DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI BEKAS 
LOKALISASI PUTAT JAYA, SURABAYA

Aloysius Widyawan L., Sylvia Kurniawati Ngonde, Anastasia Jessica Adinda S.
  
ABSTRAK: Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di 
Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pemerolehan modal sosial bisa 
menjadi salah satu titik pijak untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan 
tersebut. Kekuatan modal sosial didapatkan bermula dari pemaknaan diri 
individu dalam komunitasnya. Namun, proses pemaknaan diri ini bukanlah tanpa 
halangan. Persoalan dalam pemaknaan dan pengembangan diri juga dialami 
para kader pendamping anak dan perempuan korban kekerasan di Pos Curhat 
”Pelita Hati” Kelurahan Putat Jaya. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi 
antara lain meliputi bidang ekonomi, pendidikan dan psikologis. Di tengah 
kesulitan tersebut, para kader yang terdiri-dari ibu-ibu rumah tangga ini berani 
mengambil keputusan untuk terlibat untuk membantu anak dan perempuan yang 
mengalami kekerasan dalam hidupnya. Proses panjang yang dialami oleh para 
kader hingga sampai pada keputusan untuk terlibat ini perlu dipahami dalam 
kerangka pemaknaan hidup. Penelitian ini akan mengkaji pemaknaan hidup 
sebagai refleksi atas tindakan sadar para kader
dalam berbagai bentuk pendampingan. Kajian dilakukan dalam kerangka visi 
personalistik Karol Wojty³a dan teori self dari Carl Rogers. Di samping itu, 
penelitian ini menggunakan seni teater sebagai media kajian. Seni teater sendiri 
dikaji dalam filsafat seni yang menyatakan bahwa seni merupakan ungkapan dari 
pemaknaan diri manusia atas kondisikondisi eksistensialnya. Fokus masalah 
penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana 
para kader pendamping menyadari dan membangun makna diri sebagai persona 
yang berharga, berpotensi untuk terus bertumbuhkembang secara maksimal 
bagi diri sendiri dan komunitasnya? Apa alasan mendasar para kader sehingga 
mereka memutuskan untuk terus berkarya dalam pendampingan? Bagaimana 
pemaknaan diri itu dapat dibangun melalui seni khususnya seni teater? Fokus 
masalah tersebut akan dikaji secara fenomenologis dengan melibatkan dua 
tahap pengambilan data, yaitu tahap latihan teater dan tahap wawancara 
mendalam (deep interview). Berdasarkan langkah-langkah penelitian tersebut,   
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dapat diketahui bahwa para kader pendamping anak dan perempuan di Pos 
Curhat “Pelita Hati” Putat Jaya sebenarnya sudah memiliki pemahaman diri 
sebagai hasil proses belajar yang berkembang dan simultan. Pemaknaan atas 
diri ini masih bisa dikembangkan lagi. Kemampuan memahami diri secara utuh 
(tubuh, jiwa, tindakan) inilah yang menyebabkan para kader mampu bertahan 
pada pilihan-pilihannya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial.

Kata Kunci: Pemaknaan Diri, Visi Personalistik, Seni Teater

Sumber Dana: Universitas (LPPM Interdisciplinary Research Grant)

PERUBAHAN KARAKTERISTIK KOMPONEN PATI DAN PROTEIN 
SELAMA PENEPUNGAN KACANG MERAH

Anita Maya Sutedja, Ch. Yayuk Trisnawati
  
ABSTRAK: Kacang merah (Phaseolus vulgaris (L.) merupakan salah satu jenis 
kacang-kacangan yang umum di Indonesia, namun pemanfaatannya masih 
cukup terbatas. Kacang merah memiliki kandungan lemak yang rendah dan 
kandungan protein dan pati yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk 
dimanfaatkan dengan berbasis kedua komponen tersebut. Penggunaan kacang 
merah dikukus terlebih dahulu. Kacang merah kukus yang akan digunakan 
dalam kondisi segar, artinya begitu siap segera digunakan. Penyimpanan 
sementara hancuran kacang merah kukus dapat menyebabkan timbulnya aroma 
yang menyimpang meskipun disimpan pada kondisi dingin. Penggunaan kacang 
merah kukus dalam bentuk hancuran segar juga kurang praktis sehingga perlu 
pengolahan lanjutan dengan membuat tepung kacang merah. Penyangraian 
maupun pengovenan dapat mengurangi kadar air sehingga dapat 
memperpanjang umur simpan dan memudahkan penggunaannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu kukus dan metode pengeringan 
sangrai dan oven terhadap karakteristik tepung kacang merah, yaitu dengan 
menentukan sifat fungsional dan perubahan komponen pati dan protein tepung   



kacang merah yang dihasilkan. Penggunaan metode penyangraian dan 
pengovenan serta penggunaan waktu kukus yang semakin meningkat 
menyebabkan penurunan rendemen, kadar air, kadar protein terlarut, kapasitas 
dan stabilitas buih, kapasitas dan stabilitas emulsi, serta profil gelatinisasi (peak 
viscosity, trough, breakdown, final viscosity, dan set back) sedang kadar protein 
tak larutnya meningkat. Kondisi ini juga menyebabkan daya serap air dan minyak 
meningkat hingga waktu kukus tertentu dan menurun kembali seiring dengan 
waktu kukus yang kian lama. Tepung kacang merah dengan metode 
penyangraian memiliki kadar air, kadar protein tak larut, kapasitas buih, lebih 
tinggi daripada tepung metode oven, sedang rendemen, kadar protein terlarut, 
daya serap air, daya serap minyak, dan profil gelatinisasi (peak viscosity, trough, 
breakdown, final viscosity, dan set back) lebih rendah. Metode sangrai dan oven 
memberikan stabilitas buih, serta kapasitas dan stabilitas emulsi yang relatif 
sama.

Kata Kunci: kacang merah, waktu kukus, penyangraian, pengovenan, pati, 
protein

Sumber Dana: Universitas (PPPG Research Project)
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