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JUDUL 
Pemanfaatan Ubur-ubur (Aurelia aurita) sebagai Pangan Fungsional Peningkat 

Stamina. 
 

A. TARGET LUARAN 

Target luaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh 

informasi nilai gizi ubur-ubur (Aurelia aurita) yang meliputi kadar air, kadar 

abu, kadar protein, kadar lemak, dan karbohidrat. Memperoleh informasi 

mengenai kandungan asam amino, taurin, mineral, vitamin B12, dan 

komponen bioaktif, Informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar 

untuk memanfaatkan ubur-ubur sebagai pangan fungsional. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian  dilaksanakan pada Maret sampai dengan Juli 2013. 

Pengambilan sampel dilaksanakan di pantai Cirebon. Preparasi dan 

identifikasi bahan baku, serta pembuatan ubur-ubur kering dilaksanakan di 

Laboratorium Pengetahuan Bahan Baku Industri Hasil Perairan THP, 

FPIK, IPB. Analisis komposisi gizi dilaksanakan di Laboratorium 

Biokimia Hasil Perairan THP, FPIK, IPB.  Analisis mineral dilaksanakan 

di Laboratorium Pengujian Nutrisi Pakan INTP-FAPET IPB. Analisis 

vitamin B12 dilaksanakan di Laboratorium Pasca Panen, Cimanggu Bogor. 

Analisis komponen bioaktif dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman dan 

Obat, Cimanggu. Analisis asam amino dilaksanakan di Laboratorium 

Terpadu IPB, Baranangsiang. Analisis taurin dilaksankan di Laboratorium 

Saraswanti Indo-Genetech, Bogor. 

2. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam proses penelitian ini ialah ubur-ubur 

(Aurelia aurita), bahan yang digunakan untuk pengeringan ubur-ubur 

adalah garam, tawas, dan air. Bahan yang digunakan untuk analisis 

proksimat adalah akuades, selenium, H2SO4, NaOH, HCl, asam borat 

(H3BO3), kertas saring, dan pelarut heksana, bahan yang digunakan untuk 

analisis mineral adalah kapas, kertas saring Whatman, heksana, selenium, 

H2SO4 pekat, akuades, NaOH 40%, HClO4, NaOH 1,25%, H3BO3 2%, 

indikator brom cresol green-methyl red, HCl 0,1 N, H2SO4 1,25%, air, 

alkohol, MgNO3, etanol, HNO3 pekat, HCl 3 N, lantannum 5% dan SnCl2. 

Analisis asam amino dan taurin menggunakan bahan- bahan 

pikolotiosinat, trietilamin, natrium asetat 1 M, asetonitril 60%, buffer 

natrium karbonat, larutan methanol, larutan merkaptoetanol, buffer borat 1 

M, Na-asetat, tetrahidrofuran (THF) dan larutan Ortoftalaldehida. Analisis 

vitamin B12 menggunakan bahan-bahan yaitu asam asetat, larutan kalium-

sianida, air suling, dan metanol.  pisau, sudip, cawan porselen, timabangan 

digital, aluminium foil, dan gegep. Uji fitokimia antara lain metanol, 

kertas saring, pereaksi Wagner; pereaksi Meyer; pereaksi Dragendroff (uji 

alkaloid), kloroform; anhidra asetat; H2SO4 pekat (uji steroid), serbuk 

magnesium dan amil alkohol (uji flavonoid), air panas dan larutan HCl 2 
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N (uji saponin), etanol 70% dan larutan FeCl3 5% (uji fenol hidrokuinon), 

pereaksi Molisch dan H2SO4 pekat (uji Molisch), pereaksi Benedict (uji 

Benedict), pereaksi Biuret (uji Biuret), dan larutan Ninhidrin 0,1% (uji 

Ninhidrin). Bahan yang digunakan untuk pembuatan pastel adalah tepung 

terigu, garam, gula, cabai, bawang putih, dan merica. 

Alat yang digunakan adalah pisau, sudip, cawan porselen, 

timabangan digital, aluminium foil, dan gegep termometer, timbangan 

analitik, cawan porselen, oven, desikator (analisis kadar air); tabung 

reaksi, rak tabung reaksi, gelas erlenmeyer, tabung kjeldahl, tabung 

soxhlet, pemanas (analisis kadar lemak), desilator, buret (analisis kadar 

protein); tanur dan desikator (analisis kadar abu), AAS (Atomic Absorption 

Spectrophotometer), hot plate, labu takar 100 ml, glass wool, syringe, 

pipet mikro, timbangan digital, water bath, mortar, kertas saring milipore, 

High Performance Liquid Chromatrografi (HPLC),  labu takar, dan 

penangas air. Alat yang digunakan untuk membuat pastel adalah wajan, 

kompor, spatula, dan baskom. 

 

3. Prosedur Penelitian 
Tahap pengolahan ubur-ubur kering mengacu pada Manuputty 

(1988), yaitu tahap pertama dilakukan dengan perendaman bagian payung 

sebanyak 3300 gram dalam air tawar sebanyak 10 L dengan campuran 

tawas 50 gram selama 3-5 jam atau sampai terlihat adanya lapisan tebal 

berwarna putih pada sub-umbrella. Tahap kedua, payung yang telah 

dibersihkan dari lapisan tebal berwarna putih, disusun pada wadah yang 

lain dengan bagian sub-umbrella ke atas dan dibiarkan selama 3-4 hari. 

Diantara tumpukan payung diberi tawas 120 gram dan garam 600 gram. 

Tahap ketiga setelah kurang lebih 50% dari cairan tereduksi, payung 

dipindahkan ke wadah lain yang telah diisi dengan campuran tawas 60 

gram dan garam 80 gram selama 3 hari. Selanjutnya pada tahap keempat 

payung yang telah tereduksi cairannya sebanyak kurang lebih 70% 

dipindahkan pada wadah berikutnya, kemudian ditambah tawas 30 gram 

dan garam 40 gram. Setelah 4 hari tepi payung akan mulai terlipat dan 

dicuci dengan larutan garam.  

Tahap kelima payung yang telah pipih disusun dalam wadah 

berikutnya dan diberi garam 300 gram. Setelah 3 hari, diberi perlakuan 

seperti pada Tahap 4. Pada tahap keenam payung yang telah berbentuk 

lempengan disusun dalam wadah yang lain, kemudian ditaburi garam 200 

gram (garam ditaburkan pada setiap lapisan). Larutan garam dimasukkan 

pada wadah hingga mencapai 4/5 bagian dari wadah tersebut. Bagian atas 

ditutup dan diberi pemberat agar mengurangi cairan dari lempengan 

payung. Selanjutnya pada tahap ketujuh lempengan payung dipindahkan 

ke wadah bersih. 

Analisis proksimat payung ubur-ubur segar dan kering, meliputi 

analisis kadar air, lemak, kadar protein, dan kadar abu yang mengacu pada 

AOAC 2005, serta analisis karbohidrat dilakukan dengan cara by 

difference. 

Analisis Mineral meliputi Ca, Na, Mg, K, Fe, Zn, dan Cu, dilakukan 

dengan Sampel sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam erlenmeyer, 
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ditambah 10 mL HNO3 3 N dan didiamkan selama satu jam pada suhu 

ruang di ruang asam. Sampel dipanaskan pada hot plate selama 4-6 jam 

dengan suhu rendah. Pemanasan dihentikan kemudian sampel ditutup dan 

dibiarkan selama semalam. Selanjutnya sampel ditambah H2SO4 sebanyak 

0,8 mL dan dipanaskan kembali selama satu jam. Kemudian ke dalam 

sampel ditambahkan 5-6 tetes larutan campuran HCl dan HNO3 dengan 

perbandingan 2:1. Buffer kalium borat ditambahkan pula ke dalam sampel 

dengan perbandingan 1:1. 

Pemanasan dilanjutkan hingga campuran berubah warna dari cokelat 

ke kuning muda. Setelah campuran berwarna kuning muda, pemanasan 

diteruskan selama 10-15 menit, kemudian didinginkan. Setelah campuran 

dingin, dipanaskan kembali hingga sampel larut, kemudian diencerkan 

menjadi 50 mL dalam labu takar. Sampel disaring dengan kertas Whatman 

kemudian larutan diinjeksikan ke dalam Atomic Absorbtion 

Spektrophotometer (AAS).   

Analisis vitamin B12 (Kobalamin) diawali dengan penimbangan 

sampel ubur-ubur sebanyak 3-7 gram. Sampel dibuat hingga 25 mL 

dengan akuades dan di homogenisasi dengan ultrasonic,  lalu didiamkan 

sampai dingin dan disaring dengan kertas Whatman kemudian dimasukkan 

dalam labu erlemeyer 125 mL. Selanjutnya ditambahkan DTPA sebanyak 

0,8 gram yang telah dilarutkan dengan akuades hingga 100 mL. Sampel 

dikocok selama satu menit kemudian diambil sebanyak 0,45 µ filter 

diinjek pada HPLC. 

Analisis asam amino dengan menggunakan HPLC terdiri dari empat 

tahap, yaitu: tahap pembuatan hidrolisat protein, tahap pengeringan, tahap 

derivatisasi dan tahap injeksi serta analisis asam amino. Tahap pembuatan 

hidrolisat protein diawali dengan preparasi sampel, yaitu tahap pembuatan 

hidrolisat protein, sampel ditimbang sebanyak 0,1 g dan dihancurkan. 

Sampel yang telah hancur ditambahkan HCl 6 N sebanyak 10 ml yang 

kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 100 ºC selama 24 jam. 

Pemanasan dilakukan untuk mempercepat reaksi hidrolisis. Tahap 

pengeringan diawali dengan sampel disaring dengan dengan kertas saring 

milipore. Hasil saringan diambil sebanyak 30 μl dan dikeringkan 

menggunakan water bath atau evaporator. 

Tahap derivatisasi diawali dengan larutan derivatisasi sebanyak 30 μl 

ditambahkan pada hasil pengeringan, larutan derivatisasi dibuat dari 

larutan buffer kalium borat dengan sampel 1:1 kemudian dicampurkan 

larutan Ortoftalaldehida dengan perbandingan 5:1 dengan sampel. Injeksi 

ke HPLC dilakukan dengan cara hasil saringan diambil sebanyak 40 μl 

untuk diinjeksikan ke dalam HPLC. 

Analisis Taurin dilakukan dengan sampel ditimbang sebanyak 0,5 

gram dan dimasukkan ke dalam tabung ukur 100 ml, kemudian 

ditambahkan 80 ml air suling dan 1 ml pereaksi carrez lalu dikocok hingga 

homogen. Selanjutnya dilakukan pengenceran dengan cara menambahkan 

air suling sampai tanda tera dan dikocok hingga homogen. Kemudian 

larutan disaring menggunakan kertas saring whatman. Filtrat ditampung 

dalam erlenmeyer dan disimpan di tempat yang gelap. Selanjutnya 

dilakukan tahap derivatisasi dengan mengambil 1 ml ekstrak sampel 
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dimasukkan ke labu takar 10 ml, kemudian ditambahkan 1 ml buffer 

natrium karbonat dan 1 ml larutan dansil klorida. Setelah itu sampel 

didiamkan selama 2 jam lalu dikocok dan ditambahkan 0,5 ml laturan 

metilamin hidroklorida kemudian dikocok kembali hingga homogen. Hasil 

derivatisasi diambil sebanyak 40 μl kemudian diinjeksikan ke dalam 

HPLC. 

Ekstraksi mengacu pada Quinn (1988), dilakukan dengan sebanyak 

200 gram ubur-ubur dipotong kecil-kecil dan dimasukkan dalam 

Erlenmeyer (b/v) (1:3), kemudian diberi pelarut n-heksana p.a. sampai 

terendam (600 mL) dan ditutup dengan alumunium foil.  Sampel 

selanjutnya dimaserasi selama 24 jam. Hasil maserasi yang berupa larutan 

disaring dengan kertas saring Whatman 42 sehingga didapat filtrat dan 

residu. Filtrat ini selanjutnya disebut filtrat n-heksana. Residu kemudian 

dimaserasi kembali menggunakan pelarut etil asetat p.a (600 mL) selama 

24 jam.  Hasil maserasi yang berupa larutan disaring kembali dengan 

kertas Whatman 42 sehingga didapat filtrat dan residu kembali.  Filtrat ini 

selanjutnya disebut filtrat etil asetat.  Residu yang tersisa dimaserasi 

kembali menggunakan pelarut metanol p.a (600 mL) selama 24 jam. 

Larutan yang dihasilkan disaring sehingga didapatkan filtrat dan residu 

akhir.  Filtrat ini selanjutnya disebut filtrat metanol.  Filtrat yang diperoleh 

dari masing-masing pelarut kemudian dievaporasi pada suhu 37 
o
C 

menggunakan rotary vacum evaporator.  Ekstrak kasar dari ketiga pelarut 

kemudian dimasukkan  ke dalam botol ekstrak dan dilakukan beberapa uji 

yang meliputi uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dan uji 

fitokimia. 

Analisis  Fitokimia dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

komponen-komponen bioaktif yang terdapat pada ekstrak kasar buah 

bakau.  Uji fitokimia meliputi uji alkaloid, uji steroid/triterpenoid, 

flavonoid, fenol hidrokuinon, Molisch, Benedict, dan tanin.   

 

C. HASIL PEKERJAAN 

Penelitian ini telah mencapai 100% dari target proposal yang diusulkan.  

 

D. KETERCAPAIAN TARGET 
1. Hasil penelitian yang telah dicapai adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Komposisi Kimia Ubur-ubur (Aurelia aurita) kering  

Parameter Jumlah kadar (%) 

Kadar air 
Kadar abu 

Kadar protein 

Kadar lemak 

Karbohidrat  

68,67 
12,81 

11,09 

0,30 

7,13 

Tabel 2. Kandungan Mineral Makro Ubur-ubur (Aurelia aurita) kering 

Jenis mineral makro Kandungan mineral (ppm) berat kering 

Kalsium (Ca) 11,1 

Magnesium (Mg) 3652,6 

Natrium (Na) 111209,4 
Kalium (K) 2959 
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Tabel 3. Kandungan Mineral Mikro Ubur-ubur (Aurelia aurita) kering 

Jenis mineral mikro Kandungan mineral (ppm) berat kering 

Besi (Fe) 20,1 

Seng (Zn)  14,4 

Tembaga (Cu) 0,6 
Iodium (I) 1800 

Tabel 4. Kandungan Vitamin B12 Ubur-ubur (Aurelia aurita) kering 

Sampel  Vitamin B12 (µg/100g) berat kering 

Ubur-ubur  63,5  

Tabel 5. Komponen Bioaktif Ubur-ubur (Aurelia aurita) kering 

Jenis sampel Uji fitokimia N-heksan Etil asetat Metanol 

Ubur-ubur   Alkaloid       
     Meyer 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

      Wagner + + + 

      Dragendrof - - - 

 Steroid - - - 
 Flavonoid - + - 

 Fenol - - - 

 Saponin + + + 
 Ninhidrin - - - 

 Biuret - - - 
Ket: (+) menunjukkan terdapat komponen bioaktif; (-) menunjukkan tidak terdapat 

komponen bioaktif. 

Tabel 6. Kandungan Asam Amino Esensial Ubur-ubur (Aurelia aurita) 

kering (bk) 

Jenis asam amino esensial Kandungan asam amino esensial (%) 

Histidin 0,13 

Arginin 1,44 

Treonin 0,93 
Valin 0,89 

Metionin 0,32 

Isoleusin 0,70 
Leusin 1,12 

Fenilalanin 0,47 

Lisin 1,02 

 

Tabel 7. Kandungan Asam Amino Non Esensial Ubur-ubur (Aurelia 

aurita) kering (bk) 

Jenis asam amino non esensial Kandungan asam amino non esensial (%) 

Asam aspartat 1,95 

Asam glutamat 2,62 
Serin 0,70 

Glisin 2,62 

Alanin 1,28 
Tirosin 0,41 
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Gambar 1 Rendemen Ekstrak Ubur-ubur (Aurelia aurita) kering 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2 Dim-dum Ubur-ubur 

 

2. Pembahasan 

Ubur-ubur yang telah diolah menjadi ubur-ubur kering memiliki 

penampakan warna kuning kecoklatan, tekstur kenyal dan elastis, serta memiliki 

bau khas ubur-ubur. Tekstur ubur-ubur kering yang elastis disebabkan oleh 

penambahan tawas pada proses pengolahan. Reaksi kimia yang terjadi antara 

tawas selama proses perendaman dengan bahan baku adalah: 

1) Al2(SO4)3 + 4H2O    2Al(OH)2 + 4H
+
 + 3SO4

-2
 

   tawas       air 

2) Al(OH)2 + protein   Al
3+

 + 2OH
-
 + protein 

Ion trivalent Al
3+

 diduga membentuk kompleks dengan senyawa-senyawa 

pada daging ubur-ubur, sehingga tekstur payung ubur-ubur kering menjadi lebih 

elastis. Tawas berfungsi untuk memperoleh penyusutan minimum agar lapisan 

ektoderm (lapisan kulit atau daging) ubur-ubur menjadi pipih dan kenyal serta 

garam yang berfungsi sebagai bahan pengawet dan pengering ubur-ubur. 

Hasil analisis komposisi kimia menunjukkan bahwa kadar air pada ubur-

ubur kering lebih tinggi dibandingkan dengan parameter lainnya yaitu sebesar 

68,67%. Hal tersebut diduga karena ubur-ubur yang merupakan bahan baku pada 

produk ubur-ubur kering merupakan biota yang seluruh siklus hidupnya di air 

sehingga kadar air lebih tinggi dibandingkan dengan komponen yang lain. Kadar 

abu pada hasil analisis adalah 12,81%. Kadar abu pada bahan pangan salah 
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satunya menunjukkan adanya komonen mineral yang terkandung dalam bahan. 

Kadar protein, lemak, dan karbohidrat secara berurutan adalah 11,09%, 0,30%, 

dan 7,13%. 

Kandungan mineral makro pada ubur-ubur kering yang paling tinggi adalah 

natrium yaitu 111209,4 ppm dan yang paling rendah adalah kalsium yaitu 11,1 

ppm. Kandungan mineral magnesium dan kalium adalah 3652,6 ppm dan 2959 

ppm. Tingginya kandungan natrium pada ubur-ubur kering disebabkan oleh 

karakteristik bahan baku ubur-ubur yang berasal dari perairan laut yang 

mengandung komposisi mineral natrium tinggi. Kandungan kalsium pada ubur-

ubur kering yang jauh lebih rendah diduga karena adanya penambahan garam 

pada proses perendaman payung ubur-ubur kering sehingga kandungan kalsium 

sedikit. Garam yang mengandung pengotor kalsium, ketika dicuci dengan air 

garam maupun air bersih dapat menurunkan kadar kalsium pada garam tersebut. 

Selain itu, diduga juga karena adanya penambahan tawas sehingga kalsium dalam 

bahan mengendap menjadi kalsium sulfat. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan mineral mikro yang paling 

tinggi pada ubur-ubur kering adalah iodium yaitu 1800 ppm dan yang paling 

rendah adalah tembaga yaitu 0,6 ppm. Kandungan mineral besi dan seng adalah 

20,1 ppm dan 14,4 ppm. Tingginya kandungan iodium diduga karena ubur-ubur 

memiliki kemampuan untuk mengakumulasi mineral iodium lebih banyak 

dibandingkan dengan mineral mikro yang lainnya. Iodium lebih cepat diabsorpsi 

dalam perut dengan bioavailabilitas lebih dari 90%. Selain itu konsentrasi iodium 

pada air laut 50-60 µg/L, sehingga kandungan iodium pada ubur-ubur tinggi. 

Kandungan vitamin B12 ubur-ubur kering adalah 63,5 µg/100g (bk). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kandungan vitamin B12 ubur-ubur cukup tinggi. 

Nilai rendemen ekstrak daging ubur-ubur kering adalah ekstrak metanol sebesar 

36,49 %, ekstrak etil asetat sebesar 1.60 %  dan nilai ekstrak terkecil adalah 

ekstrak   n-heksana sebesar 1.03 %. Perbedaan nilai rendemen yang dihasilkan 

dari ketiga pelarut tersebut disebabkan oleh perbedaan sifat polaritas larutan.  

Rendemen ekstrak hasil maserasi dengan pelarut yang berbeda akan menghasilkan 

persentase rendemen yang berbeda.  Nilai rendemen yang tinggi pada hasil 

ekstrak metanol diduga dipengaruhi sifat larutan tersebut yang dapat melarutkan 

hampir semua komponen aktif dalam bahan. 

Hasil pengujian komponen bioaktif pada daging ubur-ubur kering ekstrak 

kasar metanol mengandung komponen bioaktif alkaloid dan saponin.  Komponen 

bioaktif pada ekstrak kasar etil asetat meliputi alkaloid, flavonoid dan saponin.  

Komponen bioaktif pada ekstrak kasar n-heksana adalah alkaloid dan saponin.  

Asam amino esensial yang terdapat pada ubur-ubur yaitu leusin, valin, 

treonin, lisin, isoleusin, fenilalanin, metionin, dan histidin. Kandungan asam 

amino esensial terendah adalah histidin sebesar 0,13% (bk). Kandungan amino 

non esensial tertinggi pada payung ubur-ubur kering yaitu asam glutamat dan 

glisin sebesar 2,62%(bk). Glisin adalah asam amino yang dapat menghambat 

proses dalam otak yang menyebabkan kekakuan gerak seperti pada multiple 

sclerosis. 

Asam amino non esensial lain yang terdapat pada ubur-ubur yaitu asam 

aspartat, serin, alanin, dan tirosin. Kandungan asam amino non esensial terendah 

adalah tirosin sebesar 0,41%(bk). Tirosin merupakan asam amino yang 

mempunyai gugus fenol dan bersifat asam lemah. Asam amino ini dapat diperoleh 
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dari kasein, yaitu protein utama yang terdapat pada keju. Tirosin memiliki 

beberapa manfaat, yaitu dapat mengurangi stress, anti depresi serta detoksifikasi 

obat dan kokain. 

Kandungan taurin pada payung ubur-ubur kering yaitu 0,67% (bk). Taurin 

merupakan salah satu golongan kecil asam amino yang tidak termasuk sebagai 

protein.   

 

E. MASALAH DAN PENYELESAIANNYA 

1. Masalah bahan baku 

Bahan baku ubur-ubur yang digunakan untuk pembuatan payung 

ubur-ubur kering pada penelitian ini agak sulit diperoleh dalam jumlah 

banyak, karena ketika pengambilan bahan baku di pantai Cirebon pada 

bulan April bukan termasuk musim ubur-ubur. Penyelesaiannya dilakukan 

dengan memperluas areal pengambilan sampel yaitu dengan mengambil 

sampel di dua pantai yang terdapat di Cirebon.  

2. Masalah keuangan 

Analisis pada penelitian ini sedikit terhambat karena dana yang 

terbatas, namun permasalahan ini dapat teratasi dengan adanya pinjaman 

dana dari IPB. 

3. Masalah anggota 

Permasalahan anggota yang dihadapi adalah adanya anggota yang 

jatuh sakit dan harus istirahat total selama dua bulan, kemudian ada 

anggota yang magang sehingga kami melakukan perubahan anggota dan 

kegiatan PKM-P berjalan lancar.  

 

F. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA 

  

No Komponen Biaya Volume Satuan 
Harga satuan 

(Rp) 
Total (Rp) 

1 Kadar Air 3 kali 50.000 150.000 

2 Kadar Abu 3 kali 50.000 150.000 

3 Kadar Protein 3 kali 110.000 330.000 

4 Kadar Lemak 3 kali 100.000 300.000 

5 Karbohidrat 3 kali 50.000 150.000 

6 Uji mineral (Ca, K, Na, Mg) 12 kali 110.000 1.320.000 

 Uji mineral (Fe, Cu, Zn) 9 kali 70.000 630.000 

7 Uji mineral (I) 3 kali 175.000 525.000 

8 Uji Vitamin B12 3 kali 400.000 1.200.000 

9 Uji Fitokimia dan ekstraksi 3 kali 300.000 900.000 

10 Transportasi     690.000 690.000 

11 
Bahan dan alat pembuatan 

ubur-ubur kering 
  100.000 100.000 

12 Uji Asam Amino 6 kali 700.000 2.100.000 

13 Uji Taurin 3 kali 405.000 1.210.000 

14 
Pembuatan produk dim-sum 

ubur-ubur 
  600.000 600.000 

15 Laporan   300.000 300.000 

16 Transportasi   345.000 345.000 

Total Biaya                                                              11.000.000 
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Proses pembuatan ubur-     Hasil analisis kadar air     Analisis kadar lemak 

ubur kering           

 

               
AAS pada analisis          Pengenceran pada     Hasil ekstrak dengan 

mineral            analisis protein       methanol     

 

                
Hasil ekstrak dengan etil     Hasil ekstrak dengan      Hasil uji fitokimia 

asetat              n-heksan 
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