
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumput laut merupakan tumbuhan berklorofil yang secara ilmiah dikenal 

dengan istilah Alga/Ganggang, sedangkan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai 

seaweed. Di seluruh perairan Indonesia, rumput laut telah tumbuh dan berkembang 

secara alami maupun budidaya, dimana peranannya cukup penting dalam industri 

pangan maupun non pangan yang menyebabkan permintaan pasar terhadap rumput 

laut terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga berperan sebagai salah satu 

sumber devisa negara dan sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir pantai. 

Masyarakat Indonesia mengkomsumsi rata–rata hanya sebesar 254 mg perhari, 

padahal kebutuhan kalsium yang dianjurkan menurut Widyakarya Pangan dan Gizi 

LIPI (2000) adalah 500–800 mg per hari.  

Sebagai usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi rumput laut jenis 

Eucheuma cottonii , maka pengembangan pengolahan pembuatan kerupuk rumput 

laut ini juga pengembangan industri pengolahan rumput laut merupakan salah satu 

alternatief yang perlu diwujudkan. Selain itu pemanfaatan rumput laut dalam industri 

rumah tangga pada saat ini masih sangat terbatas sehingga perlu adanya diversifikasi 

produk dari rumput laut, dan salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan 

membuat kerupuk rumput laut. 

Kerupuk rumput laut dengan kondisi basah dan kering juga pada penambahan 

tepung tapioka pada pembuatanya saat produk sudah jadi perlu pertimbanagan pada 

tahap untuk penjualan mulai dikemas dengan mutu produk yang masih memenuhi 



syarat dikonsumsi. Dimana mutu sangat berpengaruh pada suatu produk, semakin 

baik mutu suatu produk maka semakin memuaskan konsumen. Kerupuk rumput laut 

jenis Eucheuma cottonii, merupakan salah satu produk skala masyarakat kecil dan 

menengah yang belum memiliki umur simpan produk yang ilmiah pada kemasannya, 

padahal dengan adanya umur simpan maka dapat memberikan jaminan pada suatu 

produk terhadap konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.  

1.2 Tujuan         

 Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui interaksi antara kondisi rumput laut dan penambahan tepung 

tapioka terhadap kualitas rumput laut. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi rumput laut terhadap kerupuk rumput laut. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap kerupuk 

rumput laut. 

1.3 Hipotesis         

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga terjadi interaksi antara kondisi rumput laut dan tepung tapioka terhadap 

kualitas kerupuk rumput laut. 

2. Diduga terjadi pengaruh yang nyata pada kondisi rumput laut terhadap kerupuk 

rumput laut. 

3. Diduga terjadi pengaruh yang nyata pada penambahan tepung tapioka terhadap 

kualitas kerupuk rumput laut. 

 


