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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penderita severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau 

COVID-19 hingga minggu awal di bulan Juni 2020 mencapai 7,039,918 orang dan 

menyebabkan 404,396 kematian. Manifestasi COVID-19 dapat menyebabkan acute 

respiratory distress syndrome (ARDS) dan / atau kegagalan multi-organ (MOF) dan 

kematian.[1] 

Pandemi COVID-19 telah menyebar di 216 negara di seluruh dunia. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang terdampak wabah COVID-19 ini. Penyakit COVID-19 

disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 disingkat SARS- 

CoV-2 umumnya disebut virus corona. Virus ini merupakan bagian dari keluarga 

coronavirus yang menyebabkan penyakit bagi hewan dan manusia. Pada umumnya 

coronavirus menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan pada manusia berupa infeksi 

pernapasan ringan seperti batuk, pilek bahkan lebih parah lagi Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).[2] 

COVID-19 merupakan penyakit yang dapat menular dari hewan maupun manusia. 

Media penularan utama dari virus ini adalah droplets. Droplets adalah cairan yang keluar 

saat manusia bernafas, bersin, batuk, dan berbicara. Oleh sebab itu, penularan virus ini 

dapat cepat menyebar karena interaksi manusia dapat menjadi jalur penularan virus ini dari 

orang ke orang. Dikarenakan penyebarannya yang mudah dan cepat. Oleh karena itu 

banyak negara-negara mengambil tindakan seperti, lockdown, penghentian atau 

pembatasan sementara transportasi umum, dan semacamnya. Selain itu, masyarakat 

diharapkan memulai kebiasan baru seperti sering mencuci tangan, saling menjaga jarak dan 

menggunakan masker.[3] 

Tubuh manusia dan hewan akan menanggapi serangan dari patogen seperti bakteri, 

fungi, virus, dan mikroba lainnya. Sistem kekebalan tubuh akan berusaha menahan, 

mencari, dan menghancurkan sel-sel asing termasuk patogen. Terdapat dua respon sistem 

kekebalan tubuh yaitu kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif ketika merespon patogen 

yang menginfeksi tubuh. Kekebalan bawaan memilki kemampuan pengenalan masih secara 

umum karena memiliki sedikit reseptor, namun memiliki respon yang cepat ketika terjadi 

infeksi oleh patogen. Lain hal dengan kekebalan adaptif, kekebalan ini memiliki 
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kemampuan pengenalan patogen secara spesifik karena memiliki banyak reseptor, namun 

memiliki respon yang lambat.[4] 

Mempertimbangkan aspek imunopatologis, sekitar 80% pasien dengan infeksi SARS- 

CoV-2 mengalami gejala ringan atau tanpa gejala. Namun, beberapa kasus pasien dapat 

mengalami limfopenia dan interstitial pneumonia dengan sitokin proinflamasi yang tinggi 

termasukIL-2, IL-6, IL-7, IL-10, G-CSF, IP-10, MCP-1, MIP-1α dan TNFα. Sebagai 

hasilnya, pelepasan sitokin secara besar-besaran menghasilkan "badai sitokin" yang pada 

gilirannya, dapat menyebabkan sindrom gangguan pernapasan akut, kegagalan pernapasan, 

kegagalan organ, dan kemungkinan kematian pasien. Mekanisme ini adalah dasar dari 

alasan pemberian tokilizumab, antibodi monoklonal yang menghambat pengikatan ligand 

pada reseptor interleukin-6 manusia (IL-6R), yang saat ini disetujui di China untuk 

mengurangi komplikasi paru pada pasien dengan SARS-CoV- 2.[5] 

Beberapa studi saat ini sedang menyelidiki respon potensial sistem kekebalan selama 

infeksi SARS-CoV-2. Sebagian besar sudah menunjukkan bahwa, selama infeksi, pasien 

menunjukan respons imun yang tidak terkontrol, yang disebabkan oleh hiperaktifasi 

makrofag dan monosit. Respon ini menghasilkan peningkatan inneutrofil, IL-6 dan protein 

reaktif C (PCR) dan penurunan jumlah total limfosit.[6] 

Vitamin dan mineral sangat dibutuhkan untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh 

yang optimal. Karena sebagian besar vitamin dan mineral tidak dapat disintesa oleh tubuh, 

maka konsumsi makanan beragam dan seimbang sangat dibutuhkan sumber vitamin 

mineral seperti buah, sayuran dan pangan hewani. Beberapa vitamin dan mineral berperan 

sebagai antioksidan yang sangat memengaruhi kualitas hidup manusia yang mengandung 

vitamin A, vitamin E, vitamin C, selenium, zat besi dan seng. Zat gizi ini diperlukan dalam 

sistem pertahanan tubuh karena perannya sebagai zat gizi antioksidan.[7] 

Tape ketan hitam merupakan salah satu makanan yang mengandung antosianin dan 

memiliki aktifitas antioksidan serta serat. Tape ketan hitam yang diproduksi di Kabupaten 

Bandung Barat ini merupakan salah satu makanan yang mengandung antosianin dengan 

kandungan antosianin tape ketan hitam 3,48mg/100g, sedangkan total fenol tape ketan 

hitam yaitu 73,38 mg/100gr. Aktifitas antioksidan tape ketan hitam yaitu 70,2%.[8] Kadar 

Ethanol tape ketan hitam yaitu 1,14, kadar gula total tape ketan hitam 18,31% serta kadar 

pH tape ketan hitam yaitu 3,83 dan total asam tape ketan hitam yaitu 0,91%. Kadar serat 

kasar tape ketan hitam yang dikonsumsi responden pada penelitian ini adalah 1,32% dengan 

kadar serat pangan 5,9%. [9] 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauziah Nur, 2015, menunjukkan 
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bahwa di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan jumlah konsumsi tape ketan hitam 

paling sedikit >11,5 gram dalam sehari dapat mencegah kejadian sindroma metabolic, 

pemberian tape ketan hitam sebanyak 200 gram setiap hari di Provinsi Jawa Barat maupun 

di Sumatera Barat, terbukti secara bermakna memberikan efek yang sama terhadap 

perbaikan komponen sindrom metabolik serta terdapat perbaikan bermakna terhadap profil 

lainnya yaitu kadar kolesterol total dan kolesterol LDL serta penurunan lingkar pinggang 

(p<0,001). [10] Hasil penelitian tahun 2017 menunjukkan bahwa pemberian brownis tape 

ketan hitam kukus terbukti secara bermakna memberikan efek terhadap penurunan lingkar 

pinggang pada penderita obesitas abdominal (p<0,001) [11] serta pemberian Snack Bar 

tape ketan hitam terbukti secara bermakna memberikan efek terhadap perbaikan profil 

lipida pada penderita dislipidemia (p<0,001) [12] serta pemberian snack bar tape ektan 

hitam efektif memperbaiki kadar glukosa darah pada penderita prediabetik.[13] 

Istilah "sitokin" berasal dari dua kata Yunani "cyto" artinya sel dan "kinos" berarti 

gerakan.Sitokin adalah molekul pensinyalan sel yang membantu komunikasi sel ke sel 

dalam respons imun & merangsang pergerakan sel menuju tempat peradangan, dan infeksi. 

Sitokin  adalah protein sistem   kekebalan tubuh yang mengatur interaksi antar sel dan 

memicu imunitas bawaan maupun adaptif. Sitokin protein berfungsi sebagai pembawa 

pesan kimiawi atau perantara dalam komunikasi antar sel yang sangat potensial; berperan 

dalam aktifasi sel-T, sel-B, monosit, makrofag, inflamasi dan induksi sitotoksisitas. Dalam 

sistem imun, sitokin meregulasi respon inflamasi dan imunologi. Pada beberapa infeksi 

virus, aktivasi berlebihan dari sistem imun dapat mengakibatkan produksi sel imun dan 

sitokin inflamasi / inflammatory cytokine secara berlebihan. 

Proses ini dikenal dengan istilah cytokine storm atau cytokine release syndrome (CRS). 

Infeksi SARS-CoV dan MERS-CoV sering diasosiasikan dengan inflamasi pada jaringan 

paru, meningkatnya proinflammatory cytokine yang berujung pada Acute Lung Injury 

(ALI) dan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Badai Sitokin dikenal juga 

dengan istilah Sindrom Sitokin Rilis (CRS) atau Sindrom Badai Sitokin (CSS). Terjadinya 

Sindrom Respons Inflamasi Sistemik (SIRS) yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, dan 

salah satunya adalah infeksi virus. Jika virus yang masuk bersifat baru (belum ada memori 

dalam sistem kekebalan tubuh) dan daya patogennya tinggi, maka cenderung pelepasan 

sitokin menjadi tidak terkendali. Ini terjadi ketika sejumlah besar leukosit diaktifkan dan 

melepaskan berbagai sitokin inflamasi, yang kemudian mengaktifkan lebih banyak lagi 

keterlibatan leukosit. Badai sitokin Hypercytokinemia) adalah: Ekspresi 
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sistemik dari sistem imun yang dapat menghasilkan pelepasan lebih dari 150 mediator 

inflamasi yang diketahui (sitokin, radikal bebas oksigen, dan faktor koagulasi). Sitokin 

proinflamasi yang meningkat dalam serum pasien yang mengalami badai sitokin antara 

lain: Tumor necrosis factor-alpha, Interleukin-1. Interleukin-6. 

Zeng (2008) mendefinisikan stres oksidatif adalah suatu keadaan ketidakseimbangan 

antara radikal bebas dengan antioksidan, dimana jumlah radikal bebas lebih banyak apabila 

dibandingkan dengan antioksidan. Produksi radikal bebas melebihi dari kemampuan 

antioksidan intrasel untuk menetralkannya maka kelebihan radikal bebas sangat potensial 

menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan ini merupakan kerusakan oksidatif, yaitu 

kerusakan biomolekul penyusun sel yang disebabkan oleh reaksinya dengan radikal bebas. 

Peningkatan stres oksidatif berdampak negatif pada beberapa komponen penyusun 

membran sel, yaitu kerusakan pada lipid membran membentuk malonaldehida. Radikal 

bebas juga dapat menyebabkan sekresi mediator inflamasi, yaitu IL-6 yang berperan 

sebagai sitokin proinflamasi.[14] Kandungan Snack Bar Tape Ketan Hitam juga diharapkan 

mampu meredam inflamasi yang ditunjukkan dengan penurunan kadar IL-6 sebagai 

indikator inflamasi.Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

Efektifitas Pemberian Snack Bar Tape Ketan Hitam terhadap Status Imunitas 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pemberian Snack Bar Tape Ketan 

Hitam terhadap Status Imunitas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Imunitas 

Konsep imunitas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang bersifat faali yang 

melengkapi manusia dan binatang dengan suatu kemampuan untuk mengenal suatu zat sebagai 

asing terhadap dirinya, yang selanjutnya tubuh akan mengadakan tindakan dalam bentuk 

netralisasi, melenyapkan atau memasukkan dalam proses metabolisme yang dapat 

menguntungkan dirinya atau menimbulkan kerusakan jaringan tubuh sendiri. Konsep imunitas 

tersebut, bahwa yang pertama-tama menentukan ada tidaknya tindakan oleh tubuh (respons 

imun), adalah kemampuan sistem limforetikuler untuk mengenali bahan itu asing atau 

tidak.[24] 

Bila sistem imun terpapar oleh zat yang dianggap asing, maka akan terjadi dua jenis 

respons imun, yaitu respons imun non spesifik dan respons imun spesifik. Walaupun kedua 

respons imun ini prosesnya berbeda, namun telah dibuktikan bahwa kedua jenis respons imun 

diatas saling meningkatkan efektivitasnya. Respons imun yang terjadi sebenarnya merupakan 

interaksi antara satu komponen dengan komponen lain yang terdapat didalam system imun. 

Interaksi tersebut berlangsung bersama-sama sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu 

aktivitas biologic yang seirama dan serasi’[25] 

Adakalanya suatu imunogen merangsang respons imun tanpa melibatkan limfosit T 

tetapi langsung merangsang limfosit B. Imunogenimunogen itu disebut dengan antigen T- 

independent. Antigen semacam ini mungkin terdiri atas beberapa unit, yang masing-masing 

mempunyai susunan molekul yang sama. Misalnya ; polisakharida pada pneumokokus, 

beberapa jenis polimer protein dan PVP. Respons imun yang ditimbulkan oleh antigen T- 

independent, terutama antibody Ig M atau mungkin hanya Ig M saja.[26,27] 

Umumnya merupakan imunitas bawaan (innate immunity), dalam artian bahwa respons 

terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat 

tersebut. Sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai berikut : salah satu upaya tubuh untuk 
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mempertahankan diri terhadap masuknya antigen misalnya, bakteri, adalah dengan cara 

menghancurkan bakteri tersebut dengan cara nonspesifik melalui proses fagositosis.[25] 

Merupakan respon imun yang didapat (acquired), yang timbul akibat dari rangsangan 

antigen tertentu, sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Respons imun spesifik 

dimulai dengan adanya aktifitas makrofag atau antigen precenting cell (APC) yang memproses 

antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Dengan 

rangsangan antigen yang telah diproses tadi, sel-sel system imun berploriferasi dan 

berdiferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologik dan mampu 

bereaksi dengan antigen.[24,25,27] 

Umumnya, infeksi virus menghasilkan respons kekebalan yang efektif dan tahan lama. 

Singkatnya, respons imun inang sudah aktif sejak adanya antigen virus di setiap dan semua 

situs tempat replikasi virus dan mencapai tingkat tertinggi sebagai tanda klinis dari penyakit  

tersebut. Respons imun penuh terhadap infeksi virus membutuhkan pematangan limfosit B dan 

T. Pematangan limfosit menghasilkan produksi sel T efektor yang berumur pendek, yang 

membunuh sel-sel yang mengekspresikan antigen asing pada permukaannya. Kelas sel T 

efektor lain membantu dalam pematangan sel B efektor untuk sekresi antibodi antivirus. Proses 

semacam itu membutuhkan beberapa hari hingga seminggu setelah stimulasi dengan tingkat 

antigen virus yang signifikan. Bagian penting dari respon imun ini adalah generasi limfosit  

memori yang berumur panjang untuk melindungi terhadap infeksi ulang di masa depan. [28] 

Respons lain termasuk peradangan jaringan, penghancuran makrofag sel-sel yang 

terinfeksi, dan peningkatan suhu tubuh, yang dapat mengakibatkan kondisi suboptimal untuk 

infeksi virus. Sehingga apabila sistem kekebalan tubuh optimal maka dapat menghambat 

proses infeksi selanjutnya.[30] 

2.2 Tape Ketan Hitam 

Ketan hitam (Oryza sativa glutinosa) merupakan komoditi yang sangat potensial 

sebagai sumber karbohidrat, antioksidan, senyawa bioaktif dan serat yang penting bagi 

kesehatan.[32] Namun data manfaat kesehatan mengenai serealia tropik Indonesia yang masih 

terbatas menyebabkan budidaya dan konsumsinya masih belum dapat dipromosikan secara 

intensif. Komponen serat dan antioksidan serealia mulai banyak dipublikasikan sebagai 

komponen yang positif terhadap kesehatan, misalnya “oatmeal” yang telah 

dikomersialisasikan secara besar-besaran sebagai imunomodulator dan anti aterosklerosis yang 

digunakan sebagai makanan langsung maupun sebagai bahan mentah untuk produk lain.[33] 

Ketan hitam mengandung komponen fenolik yang memiliki sifat antioksidan. 
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Komponen fenolik serealia tersebut sering ditemukan pada bagian kulit ari serealia yaitu pada 

lapisan pericarp dan testa.[34] Khasiat serealia sumber karbohidrat berupa antioksidan dan 

imunomodulator melalui mekanisme peningkatan proliferasi sel limfosit pada manumur. Ketan 

hitam merupakan salah satu komoditi pertanian yang telah dikenal dan dibudidayakan secara 

luas di Indonesia. Komoditi pertanian ini dikenal di Indonesia melalui berbagai bentuk 

olahannya seperti bubur ketan dan tape ketan. Ketan hitam termasuk family Graminae.[35] 

Ketan hitam memiliki potensi sebagai   pembawa   antosianin   yang merupakan 

salah satu senyawa fenolik. Misnawi et al (2003) menyatakan bahwa kedua senyawa ini 

diketahui mempunyai manfaat bagi kesehatan karena bersifat sebagai antioxidan yang dapat 

melindungi kolesterol darah dari serangan oxidasi oleh radikal bebas dan senyawa radikal 

lainnya yang dapat memicu aterosklerosis. 

Menurut Hu et al (2003), pigmen antosianin yang terdapat pada ketan hitam dapat 

menekan risiko kerusakan oksidatif dari low density lipoprotein (LDL) pada manumur. 

Selain itu Hu et al (2003) juga melaporkan bahwa pigmen antosianin pada ketan hitam dapat 

mereduksi pembentukan nitrit oksida dengan menekan aktivitas nitric oxide 

synthetase pada sel-sel makrofag dan secara signifikan mencegah kerusakan DNA yang 

disebabkan oleh ROS (Reactive Oxygen Species). [38] 

Hasil analisis fenolik total menunjukkan bahwa ketan hitam non sosoh memiliki 

kandungan fenolik total sebesar 20.46 mg TAE/g biji, sedangkan setelah diberi perlakuan 

penyosohan kisaran fenolik total menjadi 14.63 hingga 16.12 mg TAE/g biji. Pada ketan hitam 

komponen fenolik yang dominan terdeteksi adalah senyawa antosianin. Adanya senyawa 

antosianin pada ketan hitam dibuktikan oleh penelitian dari Aligitha (2007) yang melakukan 

isolasi antosianin dari ketan hitam dengan ekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut 

metanol yang mengandung 1% asam hidroklorida pekat dan mendapatkan bahwa isolat yang 

diperoleh dari hasil ekstraksi pada ketan hitam merupakan antosianin terasilasi jenis 

sianidin 3-glikosida.[39] Data tersebut menunjukkan bahwa komponen fenolik golongan 

antosianin yang dominan terdeteksi pada ekstrak ketan hitam berada pada bagian kulit luar 

dari ketan hitam yaitu pada lapisan aleuronnya.[40] Adanya antosianin pada lapisan aleuron 

ketan hitam dibuktikan oleh penelitian dari Hanum (2000) yang melakukan isolasi senyawa 

antosianin dari bekatul ketan   hitam   menggunakan   metode   High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) dengan pelarut metanol dan mendapatkan dua komponen 

antosianin pada ketan hitam yang teridentifikasi sebagai apigenidin dan apigenin.[41] 

Jenis mikroba khamir mempunyai kemampuan untuk memecah pangan karbohidrat 

menjadi alkohol dan karbondioksida. Proses ini diketahui sebagai fermentasi alkohol yaitu proses 
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anaerob. Khamir mempunyai sekumpulan enzim yang diketahui sebagai zymase yang berperan 

pada fermentasi senyawa gula, seperti glukosa menjadi etanol dan karbondioksida. 

 

 

TABEL 2.1 

PETA JALAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat Produk 
berbasis Tape Ketan 
Hitam 
Implementasi di 
Masyarakat Sehat, 
DM, Dislipidemia, 
Sindrom Metabolik 
Uji aktivitas 
antioksidan, 
antosianin, fisik, kimia. 

Tahap Inisiasi 

Pemanfataan produk 
berbasis tape ketan hitam 
untuk peningkatan imunitas 
(TNF-Alpha. IL-1 dan IL-6) 
Pembuatan sertifikat halal 

Tahap 
Pengembangan 

Pabrikasi tingkat besar 
Pemasaran di level 
industri di nasional 
dan internasional 

Tahap Hilir/ 
Tahap Lanjut 

Jangka Panjang 
2025-2029 

Jangka Menengah 
2020-2024 

Jangka Pendek 
2015-2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitan 

Disain riset ini adalah kuasi-eksperimen, dengan membandingkan status imunitas antara 

subjek yang diberi intervensi berupa konsumsi snack bar tape ketan hitam dengan subjek yang 

tanpa intervensi snack bar tape ketan hitam. Subjek penelitian adalah kelompok dewasa. Data 

dianalisis dengan pendekatan double-difference yaitu membandingkan perbedaan status 

imunitas kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. 

Sebelum dilakukan intervensi maka kedua kelompok dilakukan pengukuran status imun. 

Kelompok intervensi diberikan snack bar setiap hari selama 30 hari dan setelah dilakukan 

intervensi, kemudian diukur kembali status imunitas dibandingkan dengan sebelum intervensi 

dari kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Pada kelompok kontrol diberikan intervensi 

konsultasi diet 

Penelitian eksperimen murni untuk menguji Efektifitas Pemberian Snack Bar Tape 

Ketan Hitam selama 1 bulan terhadap status imunitas menggunakan 1 kelompok, yaitu 

kelompok Pemberian Snack Berbasis tape ketan. Kelompok perlakuan akan diberikan 

Pemberian Snack Berbasis tape ketan, sedangkan kelompok kontrol hanya diberi konsultasi 

tanpa snack bar tape ketan. Rancangan penelitian disajikan dengan matrik seperti berikut ini. 

Pemberian Snack Berbasis tape ketan pada orang dewasa usia > 35 tahun diberikan 

selama 1 bulan. Rancangan ini dipilih karena dapat melakukan pengukuran dan pengamatan 

berulang-ulang sebelum dilakukan intervensi dan setelah intervensi (setelah 30 hari). 

Populasi adalah kelompok umur lebih dari 35 tahun tahun di wilayah kerja Puskesmas 

Sukajadi, Kota Bandung dan Puskesmas Sawah Lega di Kabupaten Bandung. Sampel pada 

penelitian ini adalah kelompok umur lebih dari 35 tahun ke atas di wilayah Puskesmas Sawah 

Lega di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari kelompok intervensi dan 

control. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah: 1) Usia > 35 tahun; 2) Bersedia mengikuti 

penelitian    dan    menanda    tangani    formulir    persetujuan    (informed     consent). Kriteria 

eksklusi pada penelitian ini adalah: 1) Subjek menderita penyakit jantung koroner , 

2) Subjek memiliki riwayat stroke, 3) Subjek menderita penyakit berat seperti kanker, gagal 

ginjal dan penyakit infeksi, Olah ragawan seperti atlet yang terjadwal resmi olah raganya dan 
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ada target pencapaian prestasi dan ada dalam bimbingan pelatih 

Sampel minimal untuk penelitian ini dihitung dengan rumus uji hipotesis dua rata rata 

didapatkan total sampel minimal 60 orang yaitu 30 orang untuk kelompok intervensi pemberian 

snack bar tape ketan hitam dan 30 orang untuk kelompok tanpa pemberian snack bar tape ketan 

hitam. 

Alur penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Gambar  3.1 Alur Penelitian 

3.2 Analisa Data 

Analisis univariabel bertujuan untuk menggambarkan karakteristik subjek 

penelitian yang meliputi usia, jenis kelamin, yang disajikan dalam jumlah dan 

presentase dan hasil pengukuran komponen sindrom metabolik meliputi kadar gula 

darah puasa yang disajikan dalam rerata, standar deviasi, median, minimum dan 

maksimum. Sebelum dilakukan analisis bivariabel terlebih dahulu diakukan uji 

normalitas data kadar gula darah, untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak berdistribusi normal. Jika nilai p >0,05 maka data berdistribusi normal, 

namun jika nilai p ≤0,05 maka data tidak berdistribusi normal, dengan uji Saphiro test. 

Analisa Bivariabel untuk menguji efikasi pemberian snack berbasis tape ketan 

hitam t-test independent dan t dpendent jika berdisitribusi normal. Dan digunakan Mann 

Whitney test dan Wilcoxon Sign Rank Test bila data tdak berdistribusi normal 

Subjek yang memenuhi 

Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Pemberian Snack Berbasis Tape Ketan Hitam 30 hari 

Pengukuran Status Imunitas 

Pengolahan dan Analisa Data 

Penyajian hasil 
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3.3 Ethical clearence 

Seluruh subjek penelitian telah diberikan penjelasan mengenai prosedur 

penelitian, resiko, manfaat dan kemungkinan rasa tidak nyaman selama proses 

pemeriksaan berlangsung. Resiko tersebut dijelaskan kepada responden dan bila 

responden setuju maka responden tersebut dapat masuk dalam subjek. 

Penelitian.Penelitian ini berpedoman pada 3 prinsip dasar penelitian terhadap 

manusia dengan memperhatikan hal-hal yang diantaranya mencakup: 1) Prinsip 

respect for person (menghormati harkat dan martabat manusia) ; 2) Prinsip 

beneficience (bermanfaat) non-maleficence (tidak merugikan); 3) Prinsip justice 

(keadilan). 

 

 Tabel 3.1 Pembagian Tugas Ketua dan Anggota Peneliti 

 

No Nama 

lengkap & 

gelar 

Instans

i Asal 

Bidang Ilmu Alokas

i 

waktu 

(Jam/ 

minggu

) 

Pembagia2n Tugas 

1 Yenny Jurusan Dietisien 10 Sebagai Peneliti utama, riset 

 Moviana, Gizi   eksperimen, uji coba, pemeriksaan 

 MND Poltekkes   laboratorium secara menyeluruh 

dan 

  Kemenkes   mengkoordinasikan seluruh 

kegiatan 

  Bandung   riset. 

2 Dr. Rr. Nur Jurusan Kesehatan 8 Bertanggng jawab berkaitan dengan 

 Fauziyah, 

SKM, 

Gizi Masyarakat,  kegiatan pembuatan produk snack 

Bar 
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 MKM, RD Poltekkes Gizi  Tape Ketan, Hitam dan inervensi 

dan 

  Kemenkes Masyarakat,  pengumpulan data serta analisis 

data 

  Bandung Dietisien   

3 Dr. Wida Fakultas Kedoktran, 8 Bertanggng jawab berkaitan dengan 

 Purbaningsih, Kedokteran faal dan  kegiatan pemeriksaaan keadaan 

medis 

 dr., M.Kes Universitas 

Islam 

metabolisme  dan imunitas dari pasien sebelum , 

proses dan pasca intervensi 

  Bandung    

 

 

 

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 

Tahun ke-1 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Pelaksanaan Penelitian x x x x         

1 Penyusunan RAB x            

2 Alat dan Bahan  x          ` 

3 Instalasi alat   x x         

 Percobaan     x x x x x    

4 Sampling     x        

5 Karakterisasi      x       

6 Pengolahan data dan menulis       x      

7 Mengolah data sampling        x     

8 Menganalisis hasil karakterisasi         x    

9 Menulis Jurnal atau KI          x x  
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10 
Kirim ke jurnal yang tepat (bidang ilmu, 

scope, scholarly Qi/F, OA, dll) 

          
x x 
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Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Tahun ke-2 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Pelaksanaan Penelitian x x x x         

1 Penyusunan RAB x            

2 Alat dan Bahan  x          ` 

3 Instalasi alat   x x         

 Percobaan     x x x x x    

4 Sampling     x        

5 Karakterisasi      x       

6 Pengolahan data dan menulis       x      

7 Mengolah data sampling        x     

8 Menganalisis hasil karakterisasi         x    

9 Menulis Jurnal atau KI          x x  

10 
Kirim ke jurnal yang tepat (bidang 

ilmu, scope, scholarly Qi/F, OA, dll) 

          
x x 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 4.1 Gambaran Snack Bar Tape Ketan Hitam  

 

Setelah dilakukan uji Formula berulang kali, dan dilakukan uji organoleptik maka dihasilkan 

formula Snack Bar  tape Ketan Hitam formula  yang paling optimal dengan imbangan 95% tape ketan 

hitam  : 5% tepung ketan hitam. Dari 200 gram tape ketan hitam dan 10 gram tepung ketan hitam 

dihasilkan 6 potong Snack bar tape Ketan Hitam dengan berat masing masing 30 gram. 

 

 

Gambar 4.1 Produk  Snack Bar Tape Ketan Hitam 

 



16 
 

 

Gambar 4.2 Produk  Snack Bar Tape Ketan Hitam 

 

Gambar 4.3 Produk  Snack Bar Tape Ketan Hitam 

 

Pengujian dilakukan di Laboratorium Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor. 

Gambaran Produk Snack Bar Berbasis Tape Ketan Hitam berdasarkan 

kandungan Karbohidrat, Protein, Lemak dan Gula Total Snack Bar Tape 

Ketan Hitam dapat dijelaskan pada Tabel  1 berikut ini .  

 

Tabel 4.1  Gambaran Produk Snack Bar Tape Ketan Hitam 
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berdasarkan kandungan Karbohidrat, Protein, Lemak 

dan Gula Total Snack Bar Tape Ketan Hitam 

 

Jenis 

Analisis 

Metode Hasil Berat dalam 

100 gram 

Energi dalam  

100 gram 

Karbohidrat By 

Different 

50,41% 50,41 gram 201,64 kkal 

Protein Kjeldahl 10,97% 10,97 gram 43,88 kkal 

Lemak Soxhlet 2,91% 2,91 gram 26,19 kkal 

Total Energi    271,71 kkal 

Gula Total Titrasi 23,88% 23,88 gram  

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa  dari 100 gram Snack Bar Tape 

Ketan Hitam mengandung 50,41 gram karbohidrat, 10,97 gram Protein dan 

2,91 gram lemak serta 23,88 gula total serta dihasilkan 201,64 kkal yang 

berasal dari Karbohidrat, 43,88 kkal yang berasal dari Protein, dan 

dihasilkan 26,19 kkal yang berasal dari Lemak, sehingga total energi dari 

100 gram Snack Bar Tape ketan hitam  sebesar 271,71 kkal. Kontribusi 

pertakaran saji Snack Bar Tape Ketan Hitam dapat dilihat pada tabel 2 

 

Tabel 4.2 Kontribusi Snack Bar Tape Ketan Hitam 

 

Jenis 

Analisis 

Energi 

dalam 100 

gram 

Energi 

per 

takaran 

saji (30 

gr) 

Nilai Gizi 

per 

takaran 

saji (30 

gr) 

Kecukupan 

selingan 

(dari 1800 

Kalori/seha

ri)  

Persen 

kecukupa

n selingan 

Karbohidr

at 

201,64 kkal 60,49 kkal 15,12 gr 27 gr (60%) 56,0% 

Protein 43,88 kkal 13,16 kkal 3,29 gr 9,0 gr 

(20%) 

36,56% 

Lemak 26,19 kkal 7,86 kkal 0,87 gr 4,0 gr 

(20%) 

21,75% 
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Total 

Energi 

271,71 kkal 81,51 kkal 81,51 kkal 180 kkal 45,28% 

 

Berdasarkan tabel 4.3 bahwa kntribusi snack bar tape ketan hitam 

terhadap kecukupan makan sehari mampu mencukupi energi sebanyak 

45,28 %, protein 36,56 %, lemak 21,75 % dan karbohidrat 56,0%.  

 

Tabel 4.3 Kontribusi Pertakaran Saji Snack Bar Tape Ketan Hitam 

 

Zat Gizi Nilai gizi per takaran 

saji  

(30 gram) 

Kecukupan 

selingan 

% Kecukupan gizi 

Karbohidrat 26 gr 30 gr 86,6% 

Protein 6,32 gr 7,5 gr 84,2% 

Lemak 3,24 gr 5,5 gr 58,9% 

Total Energi 81,33 kkal 200 kcal 81,2 % 

 

Berdasarkan tabel 4.3 bahwa snack bar tape ketan hitam  mampu 

mencukupi energi sebanyak 81,2 %, protein 84,2 %, lemak 58,9 % dan 

karbohidrat 86,6%. Kecukupan sudah memenuhi dikarenakan snack ini 

untuk dewasa dengan obesitas sentral sehingga snack tidak boleh melebihi 

kecukupan dengan prinsip snack rendah kalori. 

Uji kadar antosianin dilakukan terhadap satu produk unggulan dari 

aspek warna, aroma, rasa, dan tektur. Yaitu produk dengan formula 1 (75% 

tape ketan hitam dan 25% beras hitam). Pengujian dilakukan di 

Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen 

Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor. Uji dilakukan menggunakan 

metode spektrofotometer.  

 

Tabel 4.4  Hasil Pengujian Kadar Antosianin Snack Bar Tape Ketan 

Hitam Beras Hitam 

 

Sampel Kadar  Hasil Satuan 
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F1 75% :25% Antosianin 219,18 ppm 

 

Berdasarkan tabel 4.4  didapat hasil untuk formula unggulan (75% 

tape ketan hitam : 25% beras hitam) adalah 219.18 ppm. Kemudian 

konversi dilakukan dengan mengubah satuan ppm menjadi mg agar mudah 

mengetahui jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan antosianin per hari. 

1 ppm = 1 mg/kg. sedangkan hasil laboratorium menunjukkan 219.18 ppm, 

yang artinya 219.180 mg/1000gr. Selanjutnya bila ingin di ubah dalam 

satuan 100 gr maka menjadi 21,918 mg/100 gr. Berdasarkan konversi 

tersebut didapat bahwa dalam 100 gr bahan atau produk terdapat 21.9 

mg/100gr antosianin. 

Selanjutnya Kontribusi kadar antosianinper takaran saji snack bar 

tape ketan hitam beras hitam terhadap kecukupan,ditentukan berdasarkan 

hasil uji laboratorium dibandingkan dengan kecukupan serat untuk 

makanan selingan yang didapat dari AKG 2013. Kontribusi dapat dilihat 

pada tabel 4.5 

 

Tabel 4.5  Kontribusi Kadar Antosianin Per Takaran Saji snack bar 

Tape Ketan Hitam Beras Hitam Terhadap Kecukupan Zat 

Gizi 

Sampel Zat gizi Kadar per 

takaran saji 

Kecukupan %kecukupan 

gizi 

F1 

75%;25% 

Antosianin  21,918 

mg/100gr 

10 mg 219% 

 

Berdasarkan tabel 4.5  terlihat bahwa  kecukupan antosianin yaitu 

100 mg / hari, Untuk selingan, distribusi pembagian makan sehari yaitu 

10% dari kecukupan, sehingga kecukupan antosianin dalam 1 kali selingan 

yaitu 10 mg. Kemudian dengan mengkonsumsi  2 porsi snack bar tape 

ketan hitam beras hitam (100 gr) mampu mencukupi kecukupan antosianin 

sebanyak  219%  dalam 1 kali selingan.  

Uji kadar Serat dilakukan terhadap satu produk unggulan dari 

aspek warna, aroma, rasa, dan tektur. Yaitu produk dengan formula 1 (75% 
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tape ketan hitam : 25% beras hitam). Pengujian dilakukan di laboratorium 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, 

Kementerian Pertanian, Bogor. Uji dilakukan menggunakan metode 

enzimatis gravimetri. Kasil pengujian kadar serat dapat dilihat pada tabel 

4.5 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Kadar Serat Snack Bar Tape Ketan Hitam 

 

Sampel Kadar Hasil Satuan 

F1 75% :25% Serat 5.8 % 

 

Berdasarkan tabel 4.5  di dapat hasil kadar serat di dapat yaitu 

5.8%. persen (%) yang dimaksud adalah persen (%) berat/berat. Konversi 

dilakukan dengan mengubah satuan % menjadi gram (gr) agar mudah 

mengetahui jumlah yang memenuhi kebutuhan manusia per hari, yaitu 

dengan prinsip 1 % berat/berat = 1 gr / 100 gr, kemudian 5.8 % di samakan 

dengan 5.8% berat/berat . selanjutnya di ubah satuannya menjadi 5.8 gr / 

100gr. Berdasarkan konversi tersebut didapat bahwa dalam 100 gr bahan / 

produk terdapat 5.8 gr serat. 

Selanjutnya Kontribusi kadar serat per takaran saji sncak bar tape 

ketan hitam beras hitam terhadap kecukupan,  ditentukan berdasarkan hasil 

uji laboratorium dibandingkan dengan kecukupan serat untuk makanan 

selingan yang didapat dari AKG 2013. Kontribusi dapat dilihat pada tabel 

4.6 

 

Tabel 4.6  Kontribusi Kadar Serat Per Takaran Saji Snack Bar 

Tapem Ketan Hitam Beras Hitam terhadap 

Kecukupan Zat Gizi 

 

Sampel Zat gizi Kadar per 

takaran saji 

Kecukupan %kecukupan 

gizi 

F1 

75%;25% 

Serat 

pangan  

5.8 gr 2.5gr 232% 
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Berdasarkan tabel 4.6 kecukupan serat yaitu 25 gr / hari. Untuk 

selingan, distribusi pembagian makan sehari yaitu 10% dari kecukupan, 

sehingga kecukupan serat dalam 1 kali selingan yaitu 2.5 mg. Kemudian 

dengan mengkonsumsi  2 porsi snack bar tape ketan hitam beras hitam 

(100 gr) mampu mencukupi kecukupan serat sebanyak  232%  dalam 1 

kali selingan. 

 

4.2 Perbandingan Kadar IL-6 awal  dan Akhir Pada Kelompok  

       Pemberian Snack Bar Tape Ketan Hitam  

Perbandingan kadar Il-6 awal  dan akhir pada kelompok pemberian 

Snack Bar tape ketan hitam dapat dijelaskan  pada tabel   4.7 

 

Tabel 4.7 . Perbandingan Kadar IL-6 Awal  dan Akhir Pada 

Kelompok Pemberian Snack Bar   Tape Ketan Hitam 

 

        

 

 

 

 

*) 

Wilcoxon Sign Rank Test 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon Sign 

Rank Test pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa  terdapat 

perbedaan bermakna kadar IL-6 menurun antara sebelum dan sesudah 

pemberian snack bar tape ketan hitam dengan nilai  p<0,000 (p≤0,05). 

 

4.3 Perbandingan Kadar IL-6 Awal  Dan Akhir Pada Kelompok Tanpa  

      Pemberian Snack Bar Tape Ketan Hitam 

Perbandingan kadar IL-6 awal  dan akhir pada kelompok tanpa 

pemberian snack bar tape ketan  hitam dapat dijelaskan  pada tabel 4.8 

 

Tabel 4.8 . Perbandingan Kadar IL-6 Awal  dan Akhir Pada 

Variabel Kelompok pemberian  Snack Bar   tape ketan hitam Nilai p*) 

 Sebelum Sesudah  

 Rerata  SD   Rerata  SD    

Kadar IL-6  3,48 1,

57 

  3,37 1,43   <0,001 
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Kelompok kontrol 

 

 

 

 

 

*) Wilcoxon Sign Rank Test 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon Sign 

Rank Test pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa  terdapat 

perbedaan bermakna kadar IL6 meningkat antara sebelum dan sesudah pada 

kelompok tanpa pemberian snack bar tape ketan hitam  dengan nilai  p=0,000 

(p≤0,05). 

 

4.4 Perbandingan Kadar IL-6 antara Pemberian Snack Bar Tape Ketan  

       Hitam dengan Kelompok Kontrol 

Perbandingan Kadar 9L-6  antara pemberian Snack Bar tape ketan hitam 

dengan kelompok kontrol dapat dijelaskan  pada tabel 4.9 

 

Tabel 4.9 Perbandingan Kadar IL-6 Antara Pemberian Snack Bar 

Tape Ketan Hitam Dengan Kelompok Kontrol 

 

  

 

  

 

                  *)Independent T Test         

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji statistik menggunakan 

Independent T Test pada derajat kepercayaan 95% tidak terdapat perbedaan 

bermakna kadar IL-6  awal antara pemberian snack bar tape ketan hitam 

dengan kelompok kontrol dengan nilai  p=0,283 (p>0,05).  

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji statistik menggunakan 

Independent T Test pada derajat kepercayaan 95% terdapat perbedaan 

Variabel Kelompok kontrol Nilai p*) 

 Sebelum Sesudah  

 Rerata  SD   Rerata  SD    

Kadar Il-6  2,95 1,49   5,46 1,86   <0,001 

Variabel Kelompok Intervensi  Kelompok Kontrol Nilai P 

Rerata  SD Rerata  SD  

IL-6 awal 3,48 1,57 2,95 1,49 0,123 

IL-6 Akhir  3,37 1,43 5,46 1,86 <0,001 

Penurunan Il-6 1,38 0,895 0,59 0,315 <0,001 
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bermakna kadar IL-6 akhir antara pemberian snack bar tape ketan hitam 

dengan kelompok kontrol dengan nilai  p<0,001 (p<0,05).  

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji statistik menggunakan 

Independent T Test pada derajat kepercayaan 95%  terdapat perbedaan 

bermakna kadar IL-6 antara pemberian snack bar ketan hitam dengan 

kelompok kontrol dengan nilai  p<0,001 (p>0,05) atau terdapat pengaruh 

pemberian snack bar ketan hitam terhadap status ounitas berdasarkan 

penurunan IL-6 
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BAB III 

Kesimpulan 

 

1. Terdapat pengaruh pemberian snack bar ketan hitam terhadap status ounitas 

berdasarkan penurunan IL-6 
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