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Abstrak

r;rc.ltnn. 
1ni .merupakan rahop owar unruk.m3ngetahui poterui bioabiv*as pangan

-tungsional berbahan edarwme {Grycire nux L.) dan fur*" i;h"";'dactytfera L.) sertato"Iribls:tty? ter,hadap pentngkdan gizi kelonpok r*o, porgo, ioii urr y*g berada di
1r.l1lah lingkar kampus Univirsitas imber, Jember.
&efulai edamame dikenar sebagoi heartrryfood koena kandungon mirisin tengkapnya dapat*ningkatkan kualitas kesehatan. Di Indoresia,.edaryame n"rl,, aiiiAorun d Cipanas,-Wa Barat serta di Jember, Jawa Timur. Demikian h"lrry; d;rg;"f"r^" merupakan salah
Y !.tu: pqnganfungsioyor yang bermanfaat bagi semua ting'ii rri'ooto^ prneritian iniWtbinasi edamane dan.kulmo irngoodrng kartar air ZUiSZW,:'fodar tenak 2,g309%;fu protein 8,3542%; koda, troboii*i iZ,ilZSW; serta k:odo abu 1,3572%o. prosentasegae&man terhadap DppH adatah 16,06%. ee_neliliotr aiuniuttcan'aengan pemberionlwganfungsional sari edayt-ame dan kurma kepada 50 responde'n aori r"u^pr* 1000 HpKfr filoyah lingkar kampus (Jniversitas Jember 

'secara 
terotur selama 2I hari, sehari 2 (dua)'M masing-masing 2(i0 yL.oatl o*ar 

^rnuiiukha, 1r.63% onoi ioo*on 2 uhun yangba 
-badanrya berada di bowah gori, ^"rii 1oGtt4) dan y.63% anak dibawah 2 tahunbdo di garis htnins. dan 4-7%"vang *"ri*on pada status siri ,ilirs @nak pendek)."fulah pmberian sai edamarne i* ior^oli"*o teratur terjadi peningkdaa berat badanwtden Prosentase anak dibawah 2 rahun dengan status BGM 

^^rlno menjadi 2,02%,aqgkan yang berada (s** kaning met1;adi z,3gro a"" ir"i *rrs*rn pada status giziffi49 menjadi 2,14%. peningkaan stati giri t to^p"* ,^oof i""i*,' tooo HpK seterah'qtonsumsi sqri edamame don kurma secla rcrorui (secara u^u^"ii,szozos kemungkinan
ffttan oleh kandungan prot:in dan zd gizi yang tengkap dori sari edamame dan htrma>vhd serta kandungan,antioksidan yan;fin;gi mencegah dari berbagoi mc*am in/eksifua dapat me ni ngkat kan kual i tas t"r""no ti'

?y,. t_ pangan /ungsional, Gl-vcinemc L., phoenix drclvlifera L., a*ivitastida4kelompok 1000 HpK

PENDAHULUAN

pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia
berkualitas, yait* SDM yang memiliki fisik yang tanggutq mental yang kual kesehatan
serta cerdas' Untuk mencapai SDM yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas

diperoleh dari konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman-
gsa pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HpK) yaitu 270 hari selama
730 hari pada kehidupan pertama bayi merupakan periode yang lcritis, karena akibat
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Suqg ditimbulkan benifat perrnanen dan tidak dapat diperbaiki. Dampak tersebut tidak hanya pada
lpmtb.han fisik, tetapi juga perkembangan mental dan kecerdasan. periode 1000 HpK begitu
mmtg sehingga Bank Dunia e006) menyebutnya sebagai ,,w.indow of oppurtinity,,. Maknanyq
ryF-''tpatan ('opportuniqf) dan "sasaran" untuk meningkatkan mufu SDM generasi masa datang
@!ma serba sempit ("window") yaitu kelompok rawan pangan meliputi ibu hamil, ibu menyusui,

mak dibawah 2 tahuru serta waktunya yang sangat pendek yaitu terhitung 1000 hari sejak hari
ma kehamilan' Dengan demikian kebijakan prograrn gizi difokuskan pada kelompok 1000 HpK
sciak tahun 20rc di dunia intemasional dikenal gerakan SUN (.scalirg up Nutrition)dan di

upaya ini berkembang menjadi Gerakan Nasional sadar Gizi dalam Rangka percepatan
Gizi pada 1000 Hari pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HpK). (Kerangka Kebijakan

t0o0 HPK, 2012).

Fermasalahan gtzi yangdihadapi kelompok 1000 HpK di wilayahlingkar kampus Universitas
teruasa*an data dari Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Lingkungan Tegalboto Lor&n bahwa ibu hamir yang mengalami anemia gizi sebesar r5%o, yangmenderita KEK
lq4y" anak dibawah 2 tahr.rn yang stunting (anak pendek) sebesar l2yo dananak bawah 2

@n status dibawah garis merah (BGM, berat badan dibawah standar normal) sebesar

(h'ya peningkatan kualitas asupan g::a bagt kelompok 1000 HpK dapat dilakukan denganti battan pangan yang bersifat fungsional misalnya dari edamame (Grycine mar L.) dan
'motix doctytifera L.). &lamame atau kedelai sayw (vegetabre soybean)merupakan jenis
Jmg temasuk kelompok makanan x.hat (heatty 

"food). Edamame mengandung komponen
B *"rgat dibutuhkan kerompok 1000 HpK dengan jumrah yang mencukupi, kandun gan zat
slemame yaitu 3,5 mg/100g; asam folat 4g2 mcg/ r00g (t2r%ffic); prorein 16.9 g/100g
AKG) lemak r8-32vo, karbohidrat r2-3oyo (Grieshop et ar.,200i). Edamame juga

g senyawa isoflavon yang dapat berfungsi sebagai antioksidan, yang melind,ngi hrbuh
bebas. Menurut Asacri, 2009, sentra produksi edamame di Indonesia terdapat di

(Jawa Timur), wonogiri (Jawa Tengah) dan ciawi-Bogor (Jawa Barat). produksi
tcrlrcmbang di Jember melalui PT Mitratani Dua Tujuh. Kemudahan mendapatkan bahan

ini furut mendukung pengembangan barran pangan fi,rgsionar berbahan edamame
perbaikan asupan gizi kerompok 1000 HpK di wilayah lingkar kampus universitas

(Phoenix dactylifera L.) juga merupakan bahan pangan ideal yang memberikan
Etsi penting dan manfaat kesehatan, misalnya karbohidrat kompleks, vitamin, zat besi,
fmm sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu harnil, ibu menyusui dan anak-anak

tumbuh kembang fisik dan kecerdasan,vang optimal.

Bn-2



-$[rtI.vAR/yt stoNAL
{::!g=Erbargan 

Sumber Daya toftal
ffirlTdolrng Ketaianan pangaa dan Fkonomirr _*ssnber 20l j

llFt \aeran-lawa Timur

Ponnusha et al'' 2011 menunjukkan potensi antioksidan dan antibakteri edamame. GrieshopM c" 2003 membahas kandungan mineral penting seperti zETc yangbaik untuk anak-anak yangrMruderita diare serta kandungan asam folal zat bai,dan protein yang memberikan keunrunganmuscnaan bagi ibu hamil, ibu men;rusui dan anak di bawah 2 tahun. Mateo-Apari cio et al-,200g

ffi:":.::::.::::r 
konsulrsi kederai bagi keseharan serra kemampuan bioakrivitasnya

"*-*"*#frffiI,
ffiff: :r,: 3 

*yrosis. sedan gftan datam Bhat et at., 2012 dibahas porensi;;;#'il
TjT.ftandungan ::** 

yang kompreks sebagai alremarif pangan fi.rngsionar turtukhe*an kualitas asupan gizi kelompok 1000 FIPK dengan aksi menurunkan tingkat ibu hamiribu hamir KEK, baduta stunting,dan baduta yang sering menderita diare di wlayah lingkarUnivenitas Jember.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilalcukan dalam beberapa tahap yaitu : pembuatan sari edamame dan kurmq
&an dengan analisa sifat fisikokimia (proksimat), analisa altivitas antioksidan, serta

sari edamame dan kurma kepada kerompok 1000 HpK di wilayah ringkar kampus
Jember.

il: Pernbuatan Susu Edamame dan Kurma (Sumema)
rahap pertama dari penelitian ini adalah pembuatan susu edamame dengan penambahan sari

foh-alat yang digunakan dalam tahap ini adalah neftrca, pisag, blender, kain saring, sendok,
l*ur, pengadutq kompor gas, plastik pembungkus, serta label.

mu+ahan yang dibutuhkan pada tahap ini adalah edamame, kurmq gura pasir, garam,
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pembuatan sari Edamame dan Kurma adalah sebagai berikut :
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