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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat 

melimpah di perairan Indonesia yaitu sekitar 8,6% dari total biota dilaut (Dahuri, 

1998). Luas wilayah yang menjadi habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 

juta hektar atau terbesar di Dunia (Wawa, 2005). Potensi rumput laut perlu terus 

digali, mengingat tingginya keanekaragaman rumput laut di perairan Indonesia. 

Dibalik peran ekologis dan biologisnya dalam menjaga kestabilan ekosistem laut 

serta sebagai tempat hidup sekaligus perlindungan bagi biota lain, golongan 

makroalga ini memiliki potensi ekonomis yaitu sebagai bahan baku dalam industri 

dan kesehatan. Pemanfaatan rumput laut di Indonesia saat ini masih terbatas 

sebagai bahan makanan bagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir dan belum 

banyak kalangan industri yang mau melirik potensi rumput laut ini. 

Dodol rumput laut merupakan salah satu bentuk diversifikasi produk 

pengolahan rumput laut. Dodol rumput laut dibuat dari tepung ketan dengan 

menambahkan rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dari rumput laut. 

Dodol rumput laut memiliki prospek-prospek yang baik untuk dikembangkan. 

Banyak manfaat yang diperoleh dari dodol rumput laut diantaranya adalah 

mengandung banyak dietary fiber, yaitu serat makanan yang tidak dapat dicerna 

oleh enzim pencernaan manusia. Dodol rumput laut diolah dengan menggunakan 

bahan utama rumput laut jenis Eucheuma cottoni. 

Dodol rumput laut memiliki umur simpan yang relatif singkat yaitu 

berkisar tiga hari bila tanpa bahan pengawet, diperlukan pengawet alami untuk 
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memperpanjang daya simpan dodol rumput laut sehingga pengusaha dodol 

rumput laut tidak banyak mengalami kerugian. 

 Karagenan merupakan polimer alam yang memiliki kemampuan untuk 

membentuk gel dan juga sebagai penstabil di berbagai industri makanan 

sedangkan kitosan memiliki kemampuan membentuk larutan kental, sehingga 

kitosan dapat befungsi sebagai stabilizer, antimikroba dan memliki sifat 

biocompatible artinya polimer alami initidak mempunyai efek samping dan tidak 

beracun. Kedua polimer ini akan sangat baik bila diaplikasikan sebagai edible 

coating pada dodol rumput laut karena memiliki sifat yang saling berkaitan dalam 

mengawetkan dodol rumput laut.  

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian ini untuk 

mengaplikasikan edible coating berbahan dasar karagenan dan kitosan pada dodol 

rumput laut dengan proporsi yang tepat untuk memperpanjang daya simpan dan 

meningkatkan kualitas cita rasa dodol rumput laut. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh edible coating pada proporsi karagenan dan kitosan 

berbeda terhadap kualitas kimia, fisik, dan mikrobiologi dodol rumput laut 

2. Mengetahui pengaruh periode simpan dodol rumput laut yang berpelapis 

edible berbasis karagenan dan kitosan terhadap kualitas kimia, fisik, dan 

mikrobiologi dodol rumput laut. 
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1.3 Hipotesa Penelitian  

Hipotesa penelitian ini adalah: 

1. Diduga edible coating pada proporsi karagenan dan kitosan berbeda 

berpengaruh terhadap kualitas kimia, fisik, dan mikrobiologi dodol rumput 

laut 

2. Diduga periode simpan dodol rumput laut yang berpelapis edible berbasis 

karagenan dan kitosan berpengaruh terhadap kualitas kimia, fisik, dan 

mikrobiologi dodol rumput laut. 

 


