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Tujuan penelitian jangka pan
njang adalaah mengem
mbangkan paangan funggsional S.platensis.
Biomasssa S.platennsis kering memiliki
m
kaandungan yang
y
kompleks (%) terrdiri dari aiir (3-5),
protein (55-60), leemak (6-8)), karbohidrrat (12-20%
%), minerall (7-10) terrutama kay
ya akan
sumber kalsium dan
d besi daan vitamin yang sang
gat komplek
ks, serta D
Dietary Fibeer (DF)
orofil, asam
m lemak
sebesar (8-10) serrta zat fito nutrien seeperti fikosiianin, karotenoid, klor
gamma, glikolipid, serta sulfo
olipid, kloroofil a (1-1.5
5). Ekstrak S.platensis
S
telah ditelitti dapat
oagulan, annti viral, an
nti bakteri, anti
a cancer,, anti tromb
bin dan
digunakkan sebagaii zat anti ko
telah diikaji pula bahwa komp
ponen fungssional yang
g berperanan
n adalah ekkstrak yang berasal
dari kom
mponen pollisakarida, antioksidan
a
seperti fiko
osianin dan karotenoid..
Saat inii S.platensiis merupakaan suplemenn dengan dosis
d
anjuraan konsumssi untuk anaak-anak
hingga dewasa berrkisar antara 3-4 gram
m per hari. Konsumen
K
saat
s ini bannyak yang memilih
m
untuk m
mengkonsum
msi produk makanan yaang diperkaaya dengan gizi dan meemiliki fung
gsi bagi
kesehattan dibandiingkan men
ngkonsumsii suplemen
n layaknya mengkonssumsi obat.. Telah
dilakukkan penelitiaan untuk meengetahui prreferensi ko
onsumen terrhadap penggembangan produk
pangan yang diforrtifikasi S.p
platensis (2 006-2010) dengan kissaran penam
mbahan seb
besar 110% meenghasilkann berbagai produk
p
yangg disukai ko
onsumen.
Selama proses penngolahan meenjadi berbaagai jenis produk
p
yang
g disukai koonsumen ( es
e krim,
yogurt, cookies, mie
m kering, jam, minuuman jelly, flake serta produk bbakery, S.platensis
dalam bbentuk biom
massa kerin
ng dicampurrkan dalam
m berbagai bahan
b
dan sselanjutnya diubah
menjadi produk siaap saji. Selama prosess pengolahaan terutama terjadi konntak dengan
n panas,
cahaya.. Kisaran paanas yang dilalui
d
dapatt berkisar dari
d suhu 30
0-220˚C. Koontak panass sangat
p
kkomponen gizi dan fun
ngsional darri S.platensis. Dari
dimunggkinkan mennyebabkan perubahan
berbagaai pustaka yang
y
telah dikaji
d
sejauuh ini belum
m ada yang mengungkkapkan efek
k proses
pengolaahan panass terhadap perubahan komponen
n S.platensis. Padahall pengetahu
uan ini
sangat diperlukan untuk dap
pat mengem
mbangkan pangan
p
fun
ngsional S.pplatensis seehingga

dapat menghasilkan produk yang dapat diklaim memiliki keunggulan fungsional tertentu.
Penelitian didesain dengan menggunakan kombinasi berbagai variasi suhu dan waktu sebagai
variable independent pada pemanasan basah dan pemanasan kering, sedangkan variabel
dependent-nya adalah komponen gizi dan fungsional S.platensis, sehingga dapat diperoleh
pola perubahan komponen gizi dan fungsional S.platensis terhadap suhu.

