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Abstrak 

Pemanfaatan satwa liar telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat 

lokal di Papua. Labi-labi Moncong babi (Carettochelys insculpta) merupakan salah satu 

jenis satwa yang belakangan semakin marak dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah 

pedalaman Asmat, provinsi Papua. Walaupun pemanfaatan satwa liar dapat menjadi 

ancaman bagi populasi, terdapat potensi pemanfaatan jenis tersebut sebagai sumber bahan 

pangan alternatif bagi masyarakat yang berada di daerah pedalaman. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi daging Labi-labi Moncong Babi. Analisis 

dilakukan terhadap kandungan proksimat dan asam lemak. Hasil analisis kandungan 

proksimat menunjukkan dalam 100 gram daging labi-labi moncong babi mengandung air 

78,82 g, abu 1,05 g, lemak 1,7 g, protein 17,4 g, karbohidrat 1,05 g, energi 89,02 Kkal, dan 

kolesterol 46,91 mg. Analisis kandungan asam lemak menunjukkan adanya asam lemak 

jenuh dan tak jenuh yang terdiri atas asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam 

stearat, asam palmitoleat, asam oleat, asam linoleat, dan asam arakhidonat. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa daging dari Labi-labi moncong babi memiliki kandungan nilai 

nutrisi yang cukup tinggi dan dapat dijadikan substitusi yang baik dari daging merah.  

 

Kata kunci: Labi-labi moncong babi, nutrisi, pangan, Papua 

 

Abstract 

Bushmeat activities has become an integral part of indigenous people’s life in Papua. Pig-

nosed Turtle (Carettochelys insculpta) is one of the species that become more common to 

be consumed lately, especially in remote areas of Asmat district, Province of Papua. 

Despite the fact that it could be the potential threat to the population, the Pig-nosed turtle 

has a great potency as an alternative food resource for people who live in the remote areas 

of Asmat. This research was designed to determine the proximate and fatty acid 

compositionof Pig-nosed turtle. The results revealed that for every 100 grams of meat the 

moisture content was 78.82 g, ash 1,05 g, lipid 1.7 g, carbohydrate 17.4 g, cholesterol 46.91 

mg, and energy 89.02 Kkal. The meat also contains laurat acid, miristat acid, palmitat, 

stearat, palmitoleat, oleat, linoleat and arakhidonat acid. This study showed that Pig-nosed 

turtle’s meat has high nutritional value and might be a good substitution for red meat. 

 

Keywords: Pig-nosed turtle, nutrition, food, Papua 
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Pendahuluan 

Kura-kura merupakan jenis satwa liar yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat 

di Papua. Keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar dan didalam kawasan lahan 

basah, yang merupakan habitat alami kura-kura air tawar, menjadikan kura-kura sebagai 

salah satu bagian dari hasil buruan dan konsumsi mereka. Namun demikian, tidak 

semua kura-kura air tawar dapat dengan mudah diperoleh setiap hari. Seperti halnya 

yang terjadi di Papua New Guinea (PNG), Labi-labi moncong babi (Carettochelys 

insculpta) menjadi salah satu jenis kura-kura air tawar yang telah dimanfaatkan secara 

masif di Papua terutama saat musim peneluran tiba (Eisemberg et al., 2011; Triantoro, 

2012). Kelompok-kelompok masyarakat mengeksploitasi jenis tersebut dengan cara 

memanen telur-telur dan menangkap induk-induk betina yang naik ke pasir peneluran. 

Hal ini cukup ironis, mengingat bahwa hampir tidak adanya sarang peneluran yang 

disisakan di alam serta perilaku mengkonsumsi seluruh induk betina yang berhasil 

ditangkap oleh para pemburu telur bersama masyarakat (Triantoro, 2012; Triantoro & 

Rumawak, 2010).  

Labi-labi moncong babi, salah satu dari 8 jenis kura-kura air tawar yang ada di 

Papua (Iskandar, 2000), merupakan jenis kura-kura favorit untuk dikonsumsi di 

berbagai tempat dikarenakan ukuran tubuh yang relatif besar bila dibandingkan dengan 

kura-kura yang lain (Georges, Alacs, et al., 2008; Georges, Doody, et al., 2008). Studi 

oleh Georges, Alacs, et al. (2008) menunjukkan bahwa masyarakat di daerah Kikori, 

Papua New Guinea, mengkonsumsi Labi-labi tersebut dengan alasan dan pertimbangan 

ukuran serta jumlah berat daging yang bisa didapat dari tiap individu dewasa. Namun, 

bila menyangkut rasa, mereka lebih condong terhadap jenis Elseya novaeguineae dan 

Emydura subglobosa. Berat labi-labi moncong babi yang berasal dari Sungai Daly dan 

Sungai Alligator di Australia masing-masing sekitar 12 Kg dan sekitar 16 Kg, 

sedangkan di sungai Kikori (Papua Nugini) mencapai 22 Kg (Georges et al, 2008a).  Di 

Indonesia dari sungai Vriendschap, diperoleh berat rerata labi-labi moncong babi betina 

sekitar 11, 7 Kg (Wibisono, Unpubl data).   

Sebagai satu-satunya jenis dari marga Carettochelydidae yang tersisa di dunia, 

labi-labi moncong babi yang memiliki persebaran terbatas. Tersebar di bagian selatan 

Papua, beberapa studi menyebutkan bahwa jenis tersebut dapat di jumpai mulai dari 

Danau Yamur (De Roij, 1915) hingga Merauke (Allison, 2006). Dengan sebaran yang 
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terbatas, Labi-labi moncong babi telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh 

undang-undang, terkhusus pada PP Nomor 7 tahun 1999 (Noerdjito dan Maryanto, 

2001).  Status perdagangannya dalam CITES masuk dalam Apendix II CITES 

(Convention International Trade in Endangered Spesies of Wild Flora and Fauna) 

(UNEP-WCMC, 2011) dan dengan status Vulnerable oleh The IUCN Red List of 

Threatened Species (IUCN, 2015).   

Sebagai salah satu komoditas perikanan, Labi-labi dipercaya memiliki 

kandungan nutrisi dan zat yang bermanfaat bagi kesehatan dan mampu membantu 

menyembuhkan berbagai penyakit. Contohnya pada jenis Amyda cartilaginea, hasil uji 

yang menemukan kandungan Omega 3 yang tinggi telah mendorong peningkatan 

permintaan kuota pemanenan pada jenis tersebut (Shepherd dan Nijman, 2007; Amri 

dan Khairuman, 2002).  Terlebih lagi, jenis ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari 

berbagai negara seperti Singapura, Cina, Jepang, Taiwan, Hongkong dan Indonesia 

(Amri dan Khairuman, 2002). Hal serupa juga terjadi pada Labi-labi moncong babi, 

study menunjukkan eksplotasi Labi-labi moncong babi di PNG telah berlangsung 

selama lebih dari 30 tahun dan memberikan dampak yang signifikan terhadap 

populasinya di alam (Eisemberg et al., 2011).  

Kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh labi-labi saat musim 

peneluran dan besarnya kuantitas daging yang bisa didapat dari tiap individu merupakan 

suatu point menarik yang sangat potensial bila dikembangkan ke arah ketahanan 

pangan. Labi-labi moncong babi berpotensi menjadi salah satu sumber nutrisi bagi 

masyarakat Papua, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah lahan basah dimana 

kegiatan peternakan satwa darat menjadi hampir mustahil untuk dilakukan. Namun 

demikian, jenis dan kuantitas nutrisi yang terkandung dari labi-labi moncong babi 

sendiri belum pernah diketahui. Hal ini menjadi suatu Gap of knowledge yang perlu 

diisi sebelum dilakukan kegiatan yang mendorong konsumsi dan pemanfaatan satwa 

tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) jenis dan kuantitas 

kandungan nutrisi, serta (2) kandungan asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh 

yang ada dalam daging Labi-labi moncong babi. 

Metode 

Kegiatan penelitian berlangsung antara bulan September sampai dengan 

Desember 2012. Sampel Labi-labi Moncong Babi diperoleh dari hasil tangkapan 
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masyarakat di Sungai Catarina, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Induk yang 

berkelamin betina tersebut memiliki berat 11,5 Kg dan ukuran panjang lengkung 

karapas 46,7 cm, ditangkap sesaat setelah bertelur. Sample penelitian ini terbagi atas 2 

sampel yang merupakan daging dari bagian paha dan dada labi-labi moncong babi. 

Pembedaan/pengkategorian sampel penelitian didasarkan pada perilaku masyarakat 

yang memiliki preferensi konsumsi untuk mengkonsumsi bagian tertentu dari satwa 

tersebut. Analisis dilakukan terhadap kandungan nutrisi yang meliputi proksimat (kadar 

air, kadar abu, protein, lemak, karbohidrat, dan energi) dan asam lemak. Analisa sampel 

dilakukan di Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas 

Teknologi Pangan IPB. 

Hasil dan Pembahasan 

Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1, mayoritas daging labi-labi terdiri dari 

air. Kandungan air pada daging labi-labi mentah berkisar antara 78,56 % – 79,07 %.  

Nilai protein dari labi-labi moncong babi yang berkisar 16,39 – 18,40 masih lebih besar 

daripada nilai protein beberapa satwa air seperti pada Keong (12,00), Kodok (16,40), 

Kerang (8,00), dan Kepiting (13,80) (Siahaan, 2012). Meski demikian, kandungan 

protein labi-labi masih jauh lebih kecil dibanding bekicot yang mencapai 59,27 %. 

Komposisi proksimat labi-labi moncong babi secara lengkap disajikan pada gambar 1. 

 
Keterangan:Takaran saji = 100 g 

Gambar 1. Komposisi nutrisi yang terkandung dalam daging Labi-labi Moncong Babi per 100 

gram 
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Nilai kandungan protein dan energi labi-labi moncong babi terlihat tidak jauh 

berbeda dengan yang terdapat pada penyu, tetapi terlihat jauh berbeda dengan kelompok 

ruminansia, terutama pada energi (Tabel 1). Protein mempunyai berbagai macam 

manfaat bagi tubuh. Diantaranya, sebagai enzim, penyusun utama sel tubuh, zat 

pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, alat pengangkut, dan lain-lain. Kelebihan 

protein atau gizi dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Pada orang dewasa, 

kelebihan protein yang tidak dapat disalurkan dapat menyebabkan obesitas 

(kegemukan), sedangkan pada bayi dapat menyebabkan dehidrasi, diare, dan demam.  

Kekurangan konsumsi protein pada balita menyebabkan terhambatnya pembentukan sel 

otak (Fatimah et al., 2008), sementara pada anak-anak dapat menyebabkan 

terganggunya pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pada orang dewasa, kekurangan 

protein mempunyai gejala yang kurang spesifik, kecuali pada keadaan yang telah sangat 

parah seperti busung lapar.  Hasil penelitian Fatimah et al. (2008) mendapati 88% anak 

kurang gizi berasal dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Hal 

tersebut juga rentan terjadi pada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap 

sumberdaya alam dan berada di daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah. 

Tabel 1. Perbandingan komposisi nutrisi Labi-labi moncong babi dengan kelompok penyu dan 

ruminansia. 

Takaran saji = 100 g 

Sumber: Diolah dari 
1
Olmedo & Farnés (2004), 

2
Hoffman et al. (2000) dalam Cawthorn & 

Hoffman (2015),
3
Williams (2007) 

 

Kondisi wilayah di kabupaten Asmat yang di dominasi sungai dan rawa 

memberikan kelimpahan sumber daya ikan dan kura-kura air tawar.  Jenis ikan asli yang 

dominan di wilayah ini termasuk dalam kelompok ikan lele (cat fish). Selain jenis asli 

ikan dari kelompok cat fish, terdapat pula jenis ikan introduksi yang berkembang 

dengan baik dari segi populasi maupun ukurannya, yaitu gurame (Oshpronemus 

goramy). Sumber nutrisi dari satwa air memberikan alternatifbagi masyarakat lokal 

Kandungan 

Nutrisi 

Labi-

labi 

moncon

g babi 

Penyu 

sisik
1 

Penyu 

Hijau
1 

Penyu 

Tempayan
1 

Buaya 

Nil
2 Sapi

3 
Domba

3
 Kambing

3
 

         
Abu (%) 1,05 1,09 1,09 0,87 0,51 - - - 

Protein (%) 17,40 17,36 18,62 17,75 22,08 23,2 21,9 21,5 

Karbohidrat (%) 1,05 - - - - - - - 

Energy (kkal) 90 90,37 86,43 81,79 - 498 546 514 
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untuk memilih sumber makanan,dari kelompok ikan atau kelompok kura-kura. 

Penangkapan ikan biasanya tidak mengenal musim dan dilakukan menggunakan jaring 

yang di pasang menyusur tepi alur sungai. Kelompok kura-kura biasanya ditangkap saat 

musim peneluran dengan alasan kemudahan penangkapan. Pada musim peneluran, 

penangkapan induk dilakukan dengan menunggu induk kura-kura/labi-labi yang naik ke 

pasir untuk bertelur. Waktu penangkapan dilakukan setelah matahari terbenam dan 

sebelum matahari terbit. Penangkapan induk di pasir biasanya dilakukan terhadap kura-

kura/labi-labi berukuran besar. Diluar musim peneluran, kelompok kura-kura dapat 

ditangkap dengan menyelam dan memburunya di dalam air menggunakan “kalawai”. 

Kalawai adalah alat semacam panah atau tombak yang ujungnya bisa lebih dari satu dan 

terbuat dari besi. 

Kandungan nutrisi (gizi) dari kelompok ikan dan kelompok kura-kura tentu 

memberikan nilai yang berbeda bagi asupan gizi masyarakat lokal. Tabel 2 

memperlihatkan bahwa kandungan protein labi-labi moncong babi ternyata lebih rendah 

dari kelompok ikan lele dan gurame. Dalam kesehariannya, masyarakat lokal tidak 

melakukan pemilihan penangkapan berdasarkan kelompok hewan karena kandungan 

gizi bukan merupakan acuan untuk di konsumsi. Kemudahan menangkap dengan alat 

yang dimiliki, rasa (taste) dari sumber makanan hewani, dan keinginan mengkonsumsi 

daging (ikan dan kura-kura) pada periode tertentu, menjadi alasan pemilihan 

pemenuhan nutrisi yang berasal dari hewan. Adapun gambaran komposisi nutrisi labi-

labi moncong babi dengan kelompok ikan disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan komposisi nutrisi labi-labi moncong babi dengan kelompok ikan. 

Jenis 
Komposisi Nutrisi 

Nama 

Inggris 

Nama 

Indonesia 

Air 

(%) 

Abu 

(%) 

Protein 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

Energi 

(kkal)   

Carettochelys insculpta 78,82 1,05 17,40 1,05 90 

Pignosed 

turtle 

Labi-labi 

moncong 

babi 

Clarias gariepinus
1
 52,45 4,05 20,83 3,85 - Catfish Lele dumbo 

Clarias batrachus
2
 75,3 1,1 19,3 0,5 113 

Walking 

catfish Lele Jawa 

Pangasius pangasius
2
 76,2 1,1 16,6 0,6 118 

Malaysian 

river catfish Patin 

Mystus nemurus
2
 80,3 1,0 17,1 0,3 81 River catfish Baung 

Osphronemus goramy
2
 75,9 1,1 19,0 0,2 110 

Giant 

gouramy Gurame 

Takaran Saji = 100 g 

Sumber:
1
Adeniyi et al. (2012), 

2
Tee et al. (1989) 
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Komposisi nutrisi pada daging labi-labi moncong babi (Tabel 3) menunjukkan 

bahwa nilai komposisi lemak, kalori dan lemak jenuh memiliki nilai yang tidak jauh 

berbeda dengan kelompok ikan. Perbedaan nilai komposisi cukup besar terdapat pada 

protein, kolesterol, dan karbohidrat. Protein dan kolesterol lebih tinggi dijumpai pada 

bagian dada dibanding bagian paha, sedangkan karbohidrat lebih tinggi pada bagian 

paha. Nilai protein dan kolesterol yang lebih tinggi pada bagian dada disebabkan daging 

pada bagian ini lebih minim kandungan lemak dan air. Dari segi rasa, daging bagian 

dada adalah bagian yang paling disukai oleh masyarakat lokal. 

Tabel 3. Komposisi nutrisi daging dada dan paha dari labi-labi moncong babi 

Komponen Standar AKG Nilai Komposisi 

Dada Paha 

Lemak (g) 62 1,54 1,85 

Protein (g) 60 18,4 16,39 

Karbohidrat (g) 300 0,42 1,67 

Kalori (kkal) 2000 89,14 88,89 

Lemak Jenuh (g) 18 0,32 0,34 

Kolesterol (mg) < 300 49,17 44,65 

Keterangan: AKG = Angka Kecukupan Gizi, Takaran Saji = 100 g 

Tabel 4.Kandungan lemak labi-labi moncong babi dengan beberapa ikan dan buaya 

Jenis 

Lemak 

(%) Sumber 

Carettochelys insculpta 1,7   

Clarias batrachus 3,8 Nurhasan (2008) 

Clarias batrachus 3,0 Tee et al (1989) 

Osphronemus goramy 3,8 Tee et al (1989) 

Pangasius pangasius 5,5 Tee et al (1989) 

Mystus nemurus 1,3 Tee et al (1989) 

Crocodylus niloticus 6,23 Hoffman et al. (2000) dalam Cawthorn & Hoffman (2015) 

Takaran saji = 100 g 

 

Persentase lemak daging labi-labi moncong babi tergolong rendah. Kadarnya 

hanya mencapai 17% dari 1 kg daging dengan persentase kandungan lemak lebih tinggi 

terdapat pada bagian paha dibandingkan bagian dada (Tabel 3). Kandungan lemak labi-

labi moncong babi pada tabel 4, terlihat lebih rendah dari beberapa ikan lele, gurami dan 

buaya.Tetapi, masih lebih tinggi dibanding ikan baung (Mystus nemurus). Komposisi 

lebih jauh terkait kandungan asam lemak (Tabel 5), menunjukkan bahwa total 

kandungan asam lemak,baik asam lemak jenuh maupun asam lemak tak jenuh, tidak 

mencapai 1% dari takaran 100 g. Diantara kedua asam lemak tersebut, kandungan asam 
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lemak tak jenuh mempunyai persentase yang lebih banyak dibanding asam lemak jenuh. 

Komponen asam lemak tak jenuh yang ditemukan terdiri atas 4 jenis dan terdapat dalam 

kandungan daging dada maupun paha. Pada asam lemak jenuh, komponen asam lemak 

yang ditemukan juga terdiri atas 4 jenis namun pada bagian dada tidak terdapat asam 

laurat. Adapun kandungan asam lemak labi-labi moncong babi dapat dilihat pada tabel 

5. 

Tabel 5.Kandungan asam lemak daging labi-labi moncong babi dengan satuan persen (%) area 

Komponen 
Nilai (%) 

Dada Paha 

Asam Lemak Jenuh 0,32 0,34 

Asam Laurat 0 0,017 

Asam Miristat 0,006 0,012 

Asam Palmitat 0,143 0,0167 

Asam Stearat 0,169 0,147 

Asam Lemak Tak Jenuh 0,52 0,50 

Asam Palmitoleat 0,079 0,090 

Asam Oleat 0,248 0,298 

Asam Linoleat 0,039 0,043 

Asam Arakhidonat 0,156 0,068 

Hasil Analisis Total Asam Lemak 0,91 0,89 

Hasil Analisis Asam lemak tidak terdeteksi 0,073 0,048 

 

Tabel 5 menunjukkan kandungan asam lemak tak jenuh lebih tinggi dibanding 

asam lemak jenuh. Dari 4 jenis asam lemak tak jenuh yang terdeteksi, asam arakhidonat 

dan oleat mempunyai kandungan cukup besar. Fungsi asam oleat biasanya menjadi 

sumber sintesis pembentuk asam arachidonat. Sementara Fungsi asam arakhidonat 

adalah sebagai AA, yaitu suplemen yang digunakan dalam meningkatkan massa otot, 

suplemen otak dan penggemuk tubuh. Dalam dunia farmasi, asam oleat berfungsi 

sebagai bahan pelarut dan pengental obat-obatan tertentu. 

Asam lemak esensial adalah asam lemak yang dibutuhkan oleh tubuh untuk 

pertumbuhan dan fungsi normal semua jaringan yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. 

Asam linoleat (Omega-6) dan asam arakhidonat merupakan asam lemak tak jenuh yang 

termasuk dalam asam lemak esensial ini.Keduanya berperan dalam menjaga kesehatan 

kulit, pertumbuhan tubuh, dan menjaga perkembangan normal sistim syaraf pusat. 

Omega-6 banyak terdapat pada minyak nabati seperti minyak kedele, minyak jagung, 

biji bunga matahari, minyak biji kapas, dan minyak safflower. Selain kedua asam tak 

jenuh tersebut, asam lemak tak jenuh lainnya yang berfungsi bagi tubuh adalah asam 
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palmitoleat. Asam palmitoleat seringkali digunakan oleh kalangan industri sebagai 

suplemen diet, dimana senyawa ini dapat melawan kegemukan. 

Pada asam lemak jenuh, asam miristat dan asam palmitat banyak didapat dari 

sumber protein nabati terutama dari minyak kelapa sawit. Kedua asam ini sering 

digunakan oleh dunia industri sebagai bahan baku kosmetik, dimana senyawanya dapat 

menyerap minyak dan kotoran di kulit.Untuk asam stearat, banyak digunakan dalam 

skala industri sebagai bahan pembuatan shampo, sabun dan kosmetik, juga dalam 

industri pembuatan makanan seperti permen.Berbeda dengan ketiga asam lemak jenuh 

diatas, asam laurat memiliki fungsi yang berbeda. Asam laurat sangat diperlukan dalam 

menjaga daya tahan tubuh karena dapat membunuh berbagai macam jenis mikroba yang 

memiliki membran sel berupa lemak, dengan cara melarutkan lemak pada membran 

virus dan melemahkan kekebalan virus. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh 

mikroba jenis tersebut diantaranya HIV, hepatitis C, herpes, influenza, dan 

Cytomegalovirus. 

Analisis yang dilakukan berdasarkan AKG dan merujuk pada komposisi nutrisi 

labi-labi moncong babi tanpa kolesterol, diperoleh jumlah daging yang dikonsumsi 

dalam sehari dapat mencapai 3 – 4 Kg. Kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih 

banyak dibanding asam lemak jenuh memberikan konsumsi daging labi-labi moncong 

babi dalam jumlah besar memberikan asupan gizi cukup baik dengan resiko penyakit 

yang lebih rendah pula. Resiko munculnya penyakit seperti kolesterol, penyakit jantung, 

kanker, dan lainnya, dipicu oleh konsumsi asam lemak jenuh atau lemak trans yang 

terkandung dalam makanan. Dalam dunia kesehatan kolesterol menjadi perhatian karena 

apabila di konsumsi berlebihan dapat memicu berbagai penyakit. Peningkatan kolesterol 

biasanya dipicu oleh kadar asam lemak jenuh yang terkandung dalam makanan. Hal 

tersebut disebabkan asam lemak jenuh tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan 

radikal bebas (Sartika, 2008) yang berdampak pada peningkatan kadar kolesterol total 

dan K-LDL (Kolesterol LDL) (Muller et al., 2003 dalam Sartika, 2008). Nilai positif 

asam lemak tak jenuh sendiri dapat berubah menjadi negatif apabila salah dalam 

penanganan pengolahannya. Asam lemak tak jenuh dapat berubah menjadi asam lemak 

jenuh dan asam lemak trans, salah satunya dengan pengolahan makanan dengan sistem 

penggorengan (Deep Frying). Asam lemak trans sendiri terbentuk dari asam lemak tak 

jenuh yang mengalami perubahan bentuk kimia akibat proses pengolahan atau cara 
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menggunakannya menjadi menyerupai asam lemak jenuh (Sartika, 2008; Hardinsyah et 

al. unpubl). Olahan asam lemak tak jenuh yang diperoleh dari makanan nabati maupun 

hewani seperti pisang, ubi, tempe, singkong dan ayam dapat berubah menjadi asam 

lemak trans setelah menjadi produk olahan makanan yaitu pisang goreng, ubi goreng, 

kroket, tempe goreng, singkong goreng, dan ayam goreng tepung. 

Sumber makanan hewani sendiri mengandung protein tinggi dan mikronutrien 

penting yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal, tetapi dianggap sebagai 

sumber lemak yang berkontribusi terhadap asupan lemak total dan asam lemak jenuh 

dalam makanan (Schönfeldt et al., 2013). Dibandingkan kadar kandungan kolesterol 

hewan ruminansia yaitu sapi (50 mg), domba (66 mg) dan kambing (66 mg) (Williams, 

2007), kadar kandungan kolesterol daging labi-labi moncong babi masih lebih rendah 

(46,91 mg). Merujuk pada pembatasan asupan kolesterol maka daging labi-labi 

moncong babi masih aman bila dikonsumsi maksimal 600gram/hari.Namun demikian, 

angka kecukupan gizi tiap individu berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, dan 

aktifitas fisik yang dilakukan. Komposisi kolesterol yang bernilai maksimal 46,91 mg 

menunjukkan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi daging tersebut resiko terkena 

kolesterol cenderung lebih rendah karena jumlah daging bagian dada tidak mencapai 

600 gram/ekor, di konsumsi dua orangatau lebih setiap ekornya, tidak mengkonsumsi 

daging labi-labi setiap hari,pengolahan daging masih sederhana (rebus dan bakar), dan 

banyaknya aktifitas fisik yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

makan maupun transportasi. 

Kesimpulan 

Hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa dalam 100 gram daging Labi-

labi moncong babi mengandung air 78,82 g, abu 1,05 g, lemak 1,7 g, protein 17,4 g, 

karbohidrat 1,05 g, energi 89,02 Kkal, dan kolesterol 46,91 mg. Analisis kandungan 

asam lemak menunjukkan adanya asam lemak jenuh dan tak jenuh yang terdiri atas 

asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam palmitoleat, asam oleat, 

asam linoleat, dan asam arakhidonat. Perbandingan dengan berbagai jenis satwa dari 

kelompok hewan yang umumnya dijumpai di Asmat menunjukkan bahwa Labi-labi 

moncong babi memiliki nilai kandungan nutrisi yang relatif tidak jauh berbeda. Dengan 

demikian, Labi-labi berpotensi menjadi substitusi atau alternatif sumber protein bagi 
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masyarakat terutama yang berada di pedalaman Asmat, dimana populasi jenis tersebut 

mudah dijumpai. 

Komposisi kandungan asam lemak cukup baik dimana kandungan asam lemak 

tak jenuh lebih banyak dari kandungan asam lemak jenuh.  Intensitas pemanfaatan 

daging labi-labi moncong babi yang meningkat di musim peneluran belum 

mengkuatirkan apabila merujuk pada kadar kolesterol dan kuantitas daging yang 

dikonsumsi oleh masyarakat. Namun demikian, kegiatan mengkonsumsi labi-labi oleh 

masyarakat belum bisa sepenuhnya untuk didorong sebagai substitusi mengingat belum 

diperolehnya pola pengelolaan populasi yang dapat menjamin kelestarian satwa liar 

tersebut. Terlebih telah terjadinya pemanenan telur-telur jenis tersebut tanpa 

menyisakan sarang alami untuk regenerasi dan berkembang biak. 

 

Daftar Pustaka 

Adeniyi, S. A., C. L. Orjiekwe, J. E. Ehiagbonare dan S. J. Josiah.  2012.  Nutritional 

Composition of Three Fishes (Clarias gariepinus, Malapterurus electricus and 

Tilapia guineensis).  Pakistan Journal of Nutrition 11 (9): 793 – 797. 

Allison, A. 2006. Herpetofauna of Papua, p. 564-616 In: Marshall, A. J. dan B. M. 

Beehler, eds. The Ecology of Papua. Periplus, Singapura. 

Amri, K dan Khairuman. 2002. Labi-labi : Komoditas Perikanan Multimanfaat. PT. 

AgroMedia Pustaka. Depok. 

Cawthorn, D-M dan L. C. Hoffman.  2015. The Bushmeat and Food Security Nexus : A 

Global Account of the Contribution, Conundrums and Ethical Collisions.  Food 

Research International.  http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2015.03.025 

De Roij, N. 1915. The Reptiles of the Indo-Australian Archipelago I: Lacertilia, 

Chelonia, Emydosauria.  E.J. Brill Ltd, Leiden. 

Eisemberg, C. C., Rose, M., Yaru, B., & Georges, A. 2011. Demonstrating decline of an 

iconic species under sustained indigenous harvest - The pig-nosed turtle 

(Carettochelys insculpta) in Papua New Guinea. Biological Conservation. 144 (9), 

2282-2288. doi: 10.1016/j.biocon.2011.06.005 

Fatimah, S., I. Nurhidayah dan W. Rakhmawati.  2008.  Faktor-faktor yang 

Berkontribusi Terhadap Status Gizi Pada Balita Di Kecamatan Ciawi Kabupaten 

Tasikmalaya.  Portalgaruda.org Vol. 10 No. XVIII Maret – September 2008 Hal : 

37 – 51. 

Georges, A., Alacs, E., Pauza, M., Kinginapi, F., Ona, A., & Eisemberg, C. 2008. 

Freshwater turtles of the Kikori Drainage, Papua New Guinea, with special 

reference to the pig-nosed turtle, Carettochelys insculpta. Wildlife Research. 

35(7), 700-711. doi: 10.1071/wr07120 



Yohannes Wibisono, Richard G. N. Triantoro – Komposisi Labi-labi Moncong Babi... 

 
110 

Georges, A., Doody, S., Eisemberg, C., & Alacs, E. (2008). Carettochelys insculpta 

Ramsay 1886 – Pig-Nosed Turtle, Fly River Turtle. Chelonian Research 

Monographs. 5, 009.001-009.017. doi: 10.3854/crm.5.009.insculpta.v1.2008 

Iskandar, D. T.  2000.  Kura-kura dan Buaya Indonesia dan Papua Nugini. PALmedia 

Citra, Bandung. 

IUCN. 2015. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. 

<www.iucnredlist.org>. Diakses 18 Agustus 2015. 

Noerdjito M. dan I. Maryanto.  2001.  Jenis-jenis Hayati yang Dilindungi Perundang-

undangan Indonesia.  Cibinong.  Puslit Biologi – LIPI, The Nature Conservancy 

dan USAID. 

Nurhasan, M.  2008. Nutritional Composition of Aquatic Species in Laotian Rice Field 

Ecosystem: Possible Impact of reduced Biodiversity.  [Thesis].  Norwegian 

College of Fishery Science, University of TromsØ. 

Olmedo, G. G. dan O. C. Farnés. 2004. Cultural, Social and Nutritional of Sea Turtles in 

Cuba.  [Research Report].  Universidad de la Habana. 

Sartika, R. A. D.  2008.  Pengaruh Asam Lemak Jenuh, Tidak Jenuh dan Asam Lemak 

Trans Terhadap Kesehatan.  Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol 2 No. 4. 

Schönfeldt, H. C., B. Pretorius dan N. Hall. 2013. The Impact of Animal Source 

FoodProducts on Human Nutrition and Health. South African Journalof Animal 

Science Vol. 43. 

Shepherd C. R. dan V. Nijman.  2007.  An Overview of the Regulation of the 

Freshwater Turtles and Tortoise Pet Trade in Jakarta, Indonesia.  Traffic Southeast 

Asia, Petaling Jaya.  Malaysia. 

Siahaan, R.F. 2012. Pemanfaatan Daging Bekicot dalam Pembuatan Produk-produk 

olahan Bekicot Untuk Meningkatkan Penghasilan Keluarga. STEVIA (II) No. 1: 

58 – 63. 

Tee, E. S., S. S. Mizura, R. Kuladevan, S. I. Young, S. C. Khor dan S. K. Chin.  1989.  

Nutrient Composition of Malaysian Freshwater Fishes.  Proc Nutr Soc Mal. 4 : 63 

-73. 

Triantoro, R. G. N.  2012.  Ekologi Peneluran Dan Intensitas Pemanfaatan Labi-labi 

Moncong Babi (Carettochelys insculpta Ramsay 1886) Di Sungai Vriendschap 

Kabupaten Asmat, Papua [Tesis].  Bogor.  Institut Pertanian Bogor.   

Triantoro, R. G. N. dan Z. L. Rumawak.  2010.  Populasi dan Habitat Labi-Labi 

Moncong Babi Carettochelys insculpta Ramsay (1886) Di Sungai Vriendschap 

Kabupaten Asmat. [Laporan].  Manokwari : Hasil Penelitian Balai Penelitian 

Kehutanan Manokwari. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 

Departemen Kehutanan. 

UNEP-WCMC.  2011. UNEP-WCMC Species Database: CITES-Listed Species.  

Diakses 27 January 2011. 

Williams, P. G.  2007.  Nutritional Composition of Red Meat, Nutrition & Dietetics. 64 

(Suppl 4), S113-S119. Journal of the Dietitians Association 64 (Suppl 4), S 113 – 

S 119. 

http://www.iucnredlist.org/

