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SISTEM PENYERBUKAN BUNGA LADA (Piper nigrum L)
Sistem penyerbukan bunga lada sangat penting diketahui
dalam rangka mempertahankan varietas-varietas unggul yang telah
dilepas Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman
Industri (BALITTRI) dan untuk perakitan varietas baru dengan
menggunakan teknik persilangan.
BALITTRI pernah mempelajari tentang perkembangan
bunga lada. Hasil penelitian diantaranya menyatakan bahwa bunga
lada tersusun dalam bulir (spica) atau untaian (amentum), berukuran kecil dan tidak memiliki perhiasan bunga. Bunga terdapat
pada cabang plagiotrophic dengan posisi duduk pada ibu tangkai
bunga. Panjang malai bervariasi tergantung varietas (4,0 – 11,5
cm).
Umumnya varietas yang ada di Indonesia memiliki bunga
betina, jantan dan hermaphrodite. Alat kelamin betina terdiri atas
satu ovule dan dikeliling 3-5 stigma. Di kiri/kanan alat kelamin betina
terdapat 2-4 benang sari yang pendek, masing-masing mengandung 2 kantong sari (theca). Serbuk sari berwarna putih, berbentuk
bulat dengan ukuran sangat kecil (8,0-8,8 µ) dan jumlahnya sangat
sedikit sekali.
Bunga lada bersifat protogeni, bunga pertama mekar dimulai dari pangkalnya (racemosus). Sesudah 15 hari bulir bunga
tersembul, bunga pertama pada pangkal bulir mulai keluar dari sisik.
Waktu bunga mekar tergantung varietas dalam waktu 5 – 11 hari.
Lima hari setelah bunga betina keluar, barulah bunga jantan pertama pada pangkal bulir mulai keluar. Sesudah 5 sampai 12 hari
(tergantung varietas) bunga jantan akan muncul diseluruh malai.
Beberapa hari kemudian kepala putik (stigma) memasuki masa
reseptif masa ini ditandai oleh adanya lendir di permukaan kepala
putik. Kotak sari pecah mengeluarkan tepung sari yang akan menyerbuki kepala putik.
Penyerbukan bunga lada dapat berlangsung tanpa pertolongan serangga, angin ataupun air hujan. Hasil penelitian terdahulu
membuktikan
bahwa tidak ada
perbedaan
yang
nyata dari persentase pembentukan
buah antara malai
yang ditutupi dengan kantong plastik dengan yang
tidak ditutup kantong plastik. Penyerbukan sendiri
Gambar 1. Tahapan perkembangan bunga lada
(self
pollination)
pada bunga lada digolongkan dalam dua kategori, yaitu penyerbukan terjadi pada satu malai (autogami) dan penyerbukan dimana
putik diserbuki oleh serbuk sari dari malai tetangga dalam pohon
yang sama (geitonogami). Penyerbukan autogami dikarenakan
posisi anak bunga yang tersusun teratur secara spiral dari atas ke
bawah dengan jarak setiap selang satu lingkaran spiral letak anak
bunga akan persis berada pada satu garis vertikal (reaksi geotropi
positif). Reaksi geotropi positif merupakan proses dimana diawal
masa pembungaan primordial bulir malai mulai tersembul keluar
posisi mengarah ke atas, beberapa hari kemudian bunga mulai
bengkok kearah bawah. Sementara penyerbukan geitonogami dapat terjadi karena bunga lada sifat protogeni. Protogeni adalah
bunga yang putiknya lebih dahulu masak daripada benang sari.
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Sehingga tepung sari dengan sendirinya menyerbuki bunga yang
ada dibawahnya.
Serbuk sari lada berukuran sangat kecil dan ringan sehingga memungkinkan untuk terbawa angin, namun stuktur dan
biologi bunga lada tidak mendukung untuk melakukan penyerbukan
oleh angin (anemofil). Hal ini dikarenakan bentuk bunga lada yang
sangat kecil, serbuk sari lada budidaya yang sangat sedikit jumlahnya, tangkai sari yang tidak dapat bergerak, dan daya tahan serbuk
sari yang lemah.
Daya tahan serbuk sari lada sangat dipengaruhi oleh kelambaban udara. Jika kelembaban udara mendukung serbuk sari dapat
bertahan 1 hari. Kelembanan yang tinggi dapat ditemukan pada
musim penghujan. Serbuk sari yang terkena air hujan kemungkinan
tidak dapat tersebar karena basah oleh air hujan. Dalam suasana
lembab masa reseptik kepala putik akan lebih panjang. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya penyerbukan, sehingga air hujan
secara tidak langsung berperan penting dalam sistem penyerbukan
lada. Namun guyuran hujan yang terus menerus diluar kewajaran
juga mengakibatkan bunga yang telah diserbuki dapat rontok.
Warna bunga lada yang tidak menarik perhatian, tidak
mengeluarkan wewangian, butir - butir tepung sari yang kering dan
tidak berperekat, tidak menghasilkan madu, ukuran bunga yang
sangat kecil dan tidak mencolok, menyebabkan bunga lada tidak
termasuk kedalam golongan bunga yang penyerbukanya dibantu
oleh serangga (entomofil) (Meynarti Sari Dewi Ibrahim/Email: balittri@gmail.com)
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Gambar 2. Proses gerakan geotropis positif pada bunga lada.
A. Rangkaian malai yang masih menghadap ke atas.
B. Malai mulai mengarah ke bawah.
C. Malai telah mengarah ke bawah.
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PROSPEK KAYUMANIS ORGANIK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI
Kearifan masyarakat tradisional dalam bercocok
tanam tanpa pupuk maupun pestisida kimia merupakan implementasi menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang
seimbang. Hal ini terbukti pada pertanian tradisional tidak
pernah terjadi kerusakan lingkungan, sebab dalam cara dan
penerapan yang dilakukan berpedoman pada prinsip-prinsip
alam. Dalam menghadapi hama dan penyakit tanaman,
memiliki sikap yang sangat arif walaupun kadangkala terasa
aneh bagi pandangan umum. Petani tradisional memandang
hama dan penyakit tanaman merupakan bagian dari kehidupan untuk keseimbangan alam, sehingga harus dihadapi secara alamiah.
Karena kearifan budaya itulah yang sekarang membuat masyarakat Dayak Meratus Balai Adat Malaris, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi
Kalimantan Selatan kini dapat tersenyum gembira. Ini setelah kayumanis yang merupakan salah satu produk utama
pertanian di kawasan ini mendapatkan sertifikat organik SNI
dari PT BIOCert Indonesia pada tanggal 26 Mei 2010 lalu.
Keberhasilan mendapatkan sertifikat organik ini adalah buah
dari kerja keras para petani kayumanis Balai Adat Malaris
yang selama kurang lebih 2 tahun telah mengajukan permohonan sertifikasi kepada PT BIOCert Indonesia dengan
difasilitasi oleh Yayasan Cakrawala Indonesia, Kalimantan
Selatan dan Aliansi Organis Indonesia, Bogor.
Untuk wilyah Kalimantan, Kecamatan Loksado merupakan sentra kayumanis, dengan kapasitas produksi kayu
manisnya dapat mencapai 50 ton/bulan, adapun kayumanis
yang di budidayakan di kawasan ini adalah dari jenis Cinnamomun burmanni Blume. Balai Adat Malaris merupakan
salah satu dari 40 balai adat yang mengelola pertanaman
kayumanis di Kecamatan Loksado. Saat ini kapasitas produksi kayumanis organik yang dihasilkan Balai Adat Malaris
mencapai 1,5 ton perbulan.
Kemauan untuk
mendapatkan
sertifikat organik
SNI ini adalah
sebagai upaya
untuk mengoptimalkan potensi
kayumanis
di
kawasan
ini
guna didorong
ke pasar ekspor.
Kayumanis organik Indonesia
sangat diminati
oleh para importir dari negara-negara maju terutama Uni
Eropa. Dan untuk mengantisipasi peluang tersebut, maka
kayumanis dari Loksado kini tengah mengajukan sertifikat
organik untuk pasar Eropa melalui lembaga sertifikasi international CertAll. Dengan mendapatkan sertifikat organik
nasional maupun internasional, maka diharapkan harga jual
kayumanis organik tersebut mampu memberikan kontribusi
yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan petani.
Selain di Kalimantan, pengelolaan kayumanis organik
juga menggeliat bangkit di Kawasan Sumatera, tepatnya di
Desa Rantau Kermas, Renah Alai dan Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin Bangko, Propinsi
Jambi. Seperti halnya masyarakat dayak Meratus, masyarakat lokal di 3 desa tersebut masih mempunyai kearifan budaya dalam melestarikan sumberdaya alam dan hutannya
sejak turun temurun, hal ini terlihat dengan adanya hutan
adat yang mereka lestarikan dan telah ada sejak zaman
nenek moyang mereka dahulu. Sehingga dengan kearifan
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itulah para petani kayumanis di 3 desa tersebut mengelola
pertanaman kayumanisnya secara organik, dengan dibantu
oleh LSM Warsi Jambi sebagai teknikal asisten dan fasilitator ke lembaga sertifikasi internasional pertanian organik
NASAA (National Association for Sustainable Agriculture
Australia) dari Australia.
Desa Rantau Kermas mempunyai potensi produksi
kayumanis organik sebesar 364.900 kg/bulan dan Desa
Renah Alai sebesar 301.200 kg/bulan, adapun untuk Desa
Pulau Tengah sedang dilakukan penggalian potensi. Saat ini
produk casssiavera yang berasal dari 3 desa tersebut telah
dinyatakan sebagai produk organik oleh lembaga sertifikasi
Internasional NASAA.
Dengan demikian, kearifan sosial budaya masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya alam yang dibarengi dengan kerja keras, akhirnya berbuah manis dengan didapatnya
sertifikat organik bagi komoditi kayumanis yang dikelolanya.
Diharapkan dengan sertifikat organik tersebut dapat memberikan kompensasi yang berarti bagi peningkatan pendapatan petani, mengingat harga premium yang diperoleh dari
komoditas organik tersebut. Saat ini kayumanis organik di
hargai Rp. 26.000,- sampai Rp. 28.000,- per-kg di pasar Uni
Eropa, sehingga dengan harga tingkat petani dibawah
harga itu, petani masih memperoleh pendapatan yang cukup
berarti, bandingkan dengan harga yang mereka peroleh
selama ini ketika kayumanisnya belum bersertifikat organik
yaitu yang hanya berkisar Rp. 4.000,- sampai Rp. 5.000,per-kg.
Peningkatan pasar produk pertanian organik dunia
saat ini mencapai 20% per-tahun, dengan pasar utama rempah organik adalah Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Prancis, Jerman, Belanda dan Inggris, maka ini merupakan peluang emas yang harus segera dimanfaatkan Indonesia untuk merebut pasar global produk pertanian rempah organik,
untuk itu seluruh stakeholder, termasuk pemerintah
(departemen terkait, pemda, lembaga penelitian, perguruan
tinggi), para petani, LSM, pengusaha dan elemen-elemen
masyarakat lainnya harus bekerjasama merealisasikan citacita ini. Kayumanis organik mempunyai prospek yang cerah
untuk mampu meningkatkan kesejahteraan petaninya,
karena itu pengelolaannya diharapkan dapat berkembang
juga di sentra-sentra kayumanis lainnya, adapun untuk lebih
meningkatkan nilai tambah, maka dapat dilakukan diversifikasi produk dengan mengolah cassiavera organik menjadi
bentuk bubuk, sehingga dapat lebih mengatrol harga di tingkat petani (Juniaty Towaha/email:balittri@gmail.com).
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KABUPATEN SUKABUMI BERPOTENSI SEBAGAI PENGHASIL BENIH UNGGUL CENGKEH
Plasma nutfah tanaman cengkeh merupakan aset
yang sangat berharga sehingga perlu dilestarikan. Di dalam
plasma nutfah terdapat sifat-sifat yang diperlukan untuk
mengkreasi varietas unggul yang diinginkan. Cengkeh merupakan komoditas tanaman yang memegang peranan cukup
penting bagi perekonomian Indonesia. Dewasa ini orientasi
penggunanya tidak hanya untuk industri rokok saja, tetapi
lebih mengarah kepada industri farmasi dan kosmetika.
Varietas unggul tanaman cengkeh spesifik lokasi yang sudah dilepas baru satu yaitu Zanzibar Karo dari Sumatera
Utara.

besar merupakan perkebunan rakyat dan ada beberapa
yang milik swasta.
Dalam kegiatan pemilihan calon BPT di Blok Marinjung untuk jenis Sikotok dan Blok Ciseuer untuk jenis Siputih
di Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak dengan ketinggian 400 m dpl ada temuan yang menarik karena terdapat
pohon cengkeh yang berusia sekitar 100 tahun.

Tidak semua tanaman tahunan, termasuk cengkeh,
dapat ditanam di banyak lokasi karena tanaman ini memerlukan kesesuaian lingkungan tumbuh yang spesifik agar
dapat menghasilkan dengan baik. Daerah sentra produksi
cengkeh diantaranya adalah : Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Sentra-sentra produksi tersebut
terdapat aksesi yang berpotensi unggul dengan variasi genetik yang cukup beragam
Selama ini benih yang digunakan umumnya diambil
dari populasi yang ada, namun tidak didasari dengan teknik
seleksi yang baik. Di lain pihak, di sentra-sentra produksi
yang ada umumnya telah diketahui Blok-Blok Penghasil
Tinggi (BPT). BPT-BPT yang dimaksud merupakan aset
potensial bagi daerah yang bersangkutan dalam upaya
memperoleh varietas unggul spesifik lokasi. Keunggulan
yang dipunyai dengan menggunakan varietas unggul spesifik lokasi diantaranya adalah bahwa varietas tersebut benarbenar telah beradaptasi dengan baik pada daerah yang bersangkutan. Disamping itu, penggunaan benih spesifik lokasi
akan dapat mengurangi biaya produksi karena tidak harus
mengambil benih dari lokasi yang lain yang akan membutuhkan biaya relatif besar.
Dalam rangka pelestarian plasma nutfah dan mencari
blok penghasil tinggi di Kabupaten Sukabumi maka tim dari
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman
Industri (Balittri) bekerja sama dengan Dinas Perkebunan
Kabupaten Sukabumi mengadakan eksplorasi cengkeh di
kawasan tersebut. Diharapkan dengan kegiatan tersebut
dapat melestarikan plasma nutfah cengkeh yang ada di Sukabumi dan dapat memenuhi kebutuhan benih cengkeh
yang selama ini masih terkendala. Obyek lokasi diperoleh
dari data Disbun khususnya berdasar luasan dan produksi
tanaman cengkeh.opo
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah
metode survey dengan teknik observasi sesuai dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 37/Permentan/
OT.140/8/2006 tentang pengujian, penilaian, pelepasan dan
penarikan varietas. Kegiatan diawali dari BPT-BPT yang
sudah ada di daerah serta keturunan tanaman yang sudah
beredar di suatu lokasi dilakukan seleksi terhadap tanaman
berdasarkan karakter vegetatif (habitus pohon, daun,
batang, cabang), generatif, buah dan biji serta komponen
bahan kimia (kadar minyak) mengikuti deskriptor tanaman
perkebunan. Di samping itu dikumpulkan data-data lainnya
melalui survey dengan teknik wawancara dengan petani
yang mengembangkan materi tanaman tersebut. Data-data
sekunder yang diperlukan diantaranya adalah data penyebaran benih serta data-data lainnya yang diperlukan untuk
menghitung proyeksi kebutuhan benih.
Dari hasil eksplorasi diperoleh informasi bahwa di
Kabupaten Sukabumi memiliki keanekaragaman hayati
tanaman cengkeh yang cukup tinggi karena hampir semua
jenis ada, seperti Zanzibar, Siputih dan Sikotok. Sebagian

Gambar: Pohon cengkeh berumur 100 tahun

Pohon yang termasuk jenis Sikotok ini juga digunakan sebagai sumber benih oleh masyarakat sekitar sehingga
bisa dikategorikan sebagai pohon induk. Pohon ini asal
benihnya dari Bogor yang dibawa oleh petani setempat dan
ditanam di Marinjung. Berdasarkan informasi dari pemiliknya
yaitu H. Baesuni, pohon ini merupakan keturunan kedua
yang ditanam disana, sementara generasi pertamanya sudah mati tiga tahun yang lalu. Dari pohon induk ini telah
tersebar benih ke berbagai daerah seperti Sumedang, Bandung, Bogor, Cianjur dan Sukabumi.
Sebagian besar jenis Sikotok yang terdapat di daerah
Pelabuhan Ratu dan sekitarnya benihnya berasal dari pohon
tersebut. Keturunan langsung dari pohon induk ini yang lokasinya juga berada di Marinjung sudah berumur 80 tahun
dengan produksi yang cukup tinggi mencapai 100 kg bunga
basah/pohon/tahun. Informasi ini diperkuat dengan struktur
tanaman seperti panjang lingkar batang yang mencapai 183
cm (Gambar 1). Tinggi tanaman berkisar 15 meter dengan
lebar tajuk Utara-Selatan 971 meter dan Barat-Timur 1199
meter. Tinggi cabang pertama 82 cm dengan sudut cabang
pertama dan kedua adalah 45°.
Produksi terakhir tahun 2009 mencapai 125 kg. Namun kondisinya agak kurang terawat karena kurangnya pemupukan dan beberapa cabangnya sudah dipangkas
mengingat letaknya di pinggir jalan dan dekat dengan pemukiman penduduk. Untuk itu perlu adanya upaya konservasi dari pihak terkait khususnya Dinas Perkebunan setempat sehingga pohon tersebut yang merupakan salah satu
kekayaan genetik lokal dapat terlindungi dan terjaga kelestariannya. (Ilham N.A. Wicaksono dan Handi
Supriadi/
Email:balittri@gmail.com)
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KACANG MAKADAMIA SUMBER OMEGA 3, OMEGA 6 DAN OMEGA 9
Makadamia (Macadamia integrifolia Maiden&Batche)
merupakan tanaman introduksi penghasil biji berkadar lemak tinggi, dengan kadar lemak >70%. Terdapat 9 spesies
makadamia, dimana 7 spesies tersebar di Australia timur, 1
spesies di New Caledonia yaitu Macadamia neurophylla dan
1 spesies di Sulawesi yaitu Macadamia hildebrandii. Tanaman ini dikenal karena bijinya yang populer dengan nama
kacang makadamia, tetapi hanya 2 spesies saja yang dapat
dimakan bijinya yaitu Macadamia integrifolia dan Macadamia tetraphyla, adapun pada spesies lainnya tidak dapat
dimakan karena mempunyai biji yang beracun dari senyawa
sianida cyanogenic glycosides yang dikandungnya.
Sebutan lain untuk kacang makadamia adalah
Queensland nuts, karena banyak tumbuh di daerah Queensland, Australia. Pengembangan tanaman ini di Indonesia
belum cukup luas, saat ini tanaman Macadamia integrifolia
tumbuh baik dan berbuah di beberapa tempat dengan ketinggian ± 1.000 m dpl, seperti di Kebun Raya Cibodas Cianjur, kebun koleksi tanaman industri Manoko Lembang Bandung dan kebun koleksi hortikultura Tlekung Malang, serta di
kebun PT. Perkebunan Nusantara XII di Blawan dan Kayumas, Jawa Timur.
Kacang makadamia dapat dimakan menta ataupun
dimasak terlebih dahulu dengan cara dibakar dioven atau
digoreng. Pada umumnya kacang makadamia banyak dipergunakan sebagai pengisi cokelat batangan. Berkat rasanya
yang cenderung manis, beraroma lembut dan berlemak,
kacang makadamia biasa juga dimanfaatkan sebagai campuran dessert (sajian penutup). Saat ini produk kacang
makadamia dalam bentuk cokelat batangan, kacang
makadamia mentah dan minyak macadamia, telah banyak
ditemukan di supermarket-supermarket di beberapa kota
besar di Indonesia. Berbagai restaurant di hotel berbintang,
juga biasa ditemukan hidangan salad, sayur dan yoghurt
serta es krim yang ditaburi bubuk kacang makadamia sebagai penambah cita rasa.
Tabel 1. Komposisi asam lemak pada kacang makadamia
Jenis Asam Lemak
Asam Lemak Jenuh
Asam Miristat (C 14:0)
Asam Palmitat (C 16:0)
Asam Stearat (C 18:0)
Asam Arachidat (C 20:0)
Asam Lemak Tidak Jenuh Tunggal (MUFA)
Asam Palmitoleinat (C 16:1)
Asam Oleat (C 18:1) atau omega-9
Asam Lemak Tidak Jenuh Ganda (PUFA)
Asam Linoleat (C 18:2) atau omega-6
Asam α-Linolenat (C 18:3) atau omega-3

Jumlah (%)
1,0
8,8
3,7
2,8
20,7
59,2
2,8
1,0

Sumber : Akhtar et al. (2006)

Pada Tabel 1 terlihat bahwa kacang makadamia
memiliki kandungan lemak tidak jenuh yang tinggi yaitu
sebesar 83,7%, jauh lebih tinggi dari kandungan asam lemak jenuhnya yang hanya 16,3%, dimana asam lemak tidak
jenuh merupakan asam lemak yang berdampak baik bagi
kesehatan. Kandungan asam lemak tidak jenuh pada
kacang makadamia juga paling tinggi bila dibandingkan
dengan jenis kacang lainnya seperti kacang mete, tanah,

almond, pecan dan kedelai.
Jenis MUFA (monounsaturated fatty acid/asam lemak
tidak jenuh tunggal) yang penting pada kacang makadamia
adalah asam oleat atau biasa disebut omega-9, dengan kandungan yang tinggi yaitu 59,2%. Bagi kesehatan tubuh, senyawa
omega-9 bermanfaat untuk : (1) daya perlindungan yang mampu
membantu menurunkan kolesterol LDL (low density lipoprotein)
yang merupakan kolesterol jahat; (2) menurunkan trigliserida
dalam darah; (3) meningkatkan kolesterol HDL (high density lipoprotein) yang merupakan kolesterol baik; (4) menurunkan total
kolesterol dalam darah; (5) ada hasil riset yang menyatakan
bahwa omega-6 dalam bentuk tunggal memiliki sifat negatif
karena berkaitan dengan peningkatan produksi eicosanoids
(stimulan pertumbuhan tumor pada binatang percobaan), namun
dengan adanya omega-9 dalam proporsi yang sesuai akan
memiliki potensi memblokir produk senyawa eicosanoids tersebut, sehingga peran omega-9 dapat mencegah stimulasi negatif
dari omega-6.
Adapun jenis PUFA (polyunsaturated fatty acid/asam lemak tidak jenuh ganda) asam linoleat yang merupakan omega-6,
terkandung dalam kacang makadamia sebanyak 2,8%. Omega-6
merupakan asam lemak esensial, yaitu asam lemak yang tidak
dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus dikonsumsi dari
makanan. Di dalam tubuh, omega-6 berperan dalam : (1) membantu mengatasi rasa sakit dalam masa PMS (premenstruation
syndrome) dan menopause, karena omega-6 memiliki komponen anti-inflammatory; (2) menurunkan kolesterol LDL yang merupakan kolesterol jahat dalam plasma darah; (3) sebagai prekursor prostaglandin, tromboksan dan prostasiklin yang penting untuk kesehatan jantung; (4) bersama omega-3 berperan penting
untuk perkembangan otak, susunan saraf pusat dan saraf tulang
punggung; (5) menjaga kesehatan kulit, rambut dan kuku, karena
menyeimbangkan kondisi hormonal.
Selanjutnya PUFA asam α-linolenat yang merupakan
omega-3, juga merupakan asam lemak esensial, terkandung
dalam kacang makadamia sebanyak 1,0%, dimana manfaat
omega-3 adalah: (1) untuk bayi, zat ini penting untuk proses tumbuh sel-sel otak, perkembangan fungsi saraf dan penglihatan
serta kecerdasan anak, bahkan jauh sebelum bayi lahir persisnya
saat proses tumbuh kembang otak janin mulai berjalan, ibu hamil
sangat dianjurkan mengonsumsi pangan sumber omega-3; (2)
bersama omega-6 berperan penting untuk perkembangan otak,
susunan saraf pusat dan saraf tulang punggung; (3) menurunkan
resiko penyakit jantung koroner hingga 50%, karena dapat menekan jumlah kolesterol jahat LDL dan kandungan trigliserida
dalam darah, serta mencegah atherosclerosis (gejala penyempitan bahkan penyumbatan pembuluh darah); (4) mencegah denyut jantung yang tidak normal; (5) dapat menurunkan tekanan
darah; (6) berperan penting dalam meningkatkan kekebalan
tubuh dan menghambat beberapa jenis kanker: (7) dapat meningkatkan kecerdasan karena berfungsi mensintesis mielin, yang
bisa mempercepat rangsangan ke otak, sehingga respon dan
koordinasi sistem saraf akan semakin cepat; (8) dapat mengurangi gangguan mental.
Dengan demikian, dengan kandungan omega-3, omega-6
dan omega-9 tersebut, yang mempunyai fungsi maupun manfaat
yang begitu sangat penting bagi kesehatan tubuh, maka kacang
makadamia selain berlaku sebagai kudapan yang enak juga berlaku sebagai kudapan yang menyehatkan tubuh, terutama sangat baik untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner,
stroke dan penyakit kardiovaskuler lainnya (Kurnia Dewi Sasmita dan Juniaty Towaha /email:balittri@gmail.com).
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industri (TRI) dari dalam dan luar negeri; prospek; inovasi teknologi yang dihasilkan; serta rubrik tanya jawab mengenai
tanaman TRI. Redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan tentang TRI yang akan dijawab oleh para peneliti Balittri. Pertanyaan
dapat disampaikan melalui e-mail: balittri@ymail.com. “TREE” Spice and Industrial Crops Communication and Innovation
dapat diakses secara online ke alamat situs web http://balittri.litbang.deptan.go.id.
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri

76

