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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rumput laut 

 Rumput laut secara ilmiah dikenal dengan istilah alga atau ganggang. 

Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan 

berklorofil. Dilihat dari ukurannya, rumput laut terdiri dari jenis mikroskopik dan 

makroskopik. Jenis makroskopik inilah yang sehari-hari kita kenal sebagai rumput 

laut (Poncomulyo, 2006). Rumput laut tergolong tanaman berderajat rendah, 

umumnya tumbuh melekat pada substrat tertentu, tidak mempunyai akar, batang 

maupun daun sejati, tetapi hanya menyerupai batang yang disebut thallus.Bentuk 

thallus ini beragam, ada yang bulat seperti tabung, pipih, gepeng, bulat seperti 

kantong, atau ada juga yang seperti rambut. Rumput laut tumbuh di alam dengan 

melekatkan diri pada karang, lumpur, pasir, batu dan benda keras lainnya. Selain 

benda mati, rumput lautpun dapat melekat pada tumbuhan lain secara epifitik 

(Anggadiredjo, 2006). 

2.1.1 Biologi dan Ekologi Rumput Laut 

Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut sangat tergantung dari faktor 

faktor oseanografi. Rumput laut tumbuh dengan mengambil nutrisi dari sekitarnya 

secara difusi melalui dinding thallusnya. Perkembangbiakan rumput laut 

dilakukan dengan dua cara yaitu secara kawin antara gamet jantan dan gamet 

betina (generatif) serta secara tidak kawin dengan melalui vegetatif dan 

konjugatif. Beberapa jenis rumput laut di Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi 

seperti Eucheuma sp dan Hypnea sp yang juga disebut carrageenophyte 

menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang disebut karagenan 

(Atmadja dkk., 1996). 
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2.1.2 Wilayah Sebaran Rumput Laut di Indonesia 

Berbagai potensi biota laut terkandung didalamnya, diantaranya adalah 

algae (ganggang laut). Gulma laut atau rumput laut merupakan salah satu sumber 

daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Istilah "rumput laut" adalah 

rancu secara botani karena dipakai untuk dua kelompok "tumbuhan" yang 

berbeda. Dimaksud sebagai gulma laut adalah anggota dari kelompok vegetasi 

yang dikenal sebagai alga ("ganggang"). Sumber daya ini biasanya dapat ditemui 

di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang 

(Atmadja dkk., 1996). 

Gulma laut alam biasanya dapat hidup diatas substrat pasir dan karang 

mati. Di beberapa daerah pantai di bagian Selatan Jawa dan pantai Barat 

Sumatera, gulma laut banyak ditemui hidup di atas karang-karang terjal yang 

melindungi pantai dari deburan ombak. Di pantai Selatan Jawa Barat dan Banten 

misalnya, gulma laut dapat ditemui di sekitar pantai Santolo dan Sayang Heulang 

di Kabupaten Garut atau di daerah Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang. 

Sementara di daerah pantai barat Sumatera, gulma laut dapat ditemui di pesisir 

Provinsi Lampung sampai pesisir Sumatera utara dan Nanggroe Aceh Darussalam 

(Atmadja dkk., 1996). 

 Selain hidup bebas di alam, beberapa jenis gulma laut juga banyak 

dibudidayakan oleh sebagian masyarakat pesisir Indonesia. Contoh jenis gulma 

laut yang banyak dibudidayakan diantaranya adalah Euchema cottonii dan 

Gracilaria spp. Beberapa daerah dan pulau di Indonesia yang masyarakat 

pesisirnya banyak melakukan usaha budidaya gulma laut ini diantaranya berada di 

wilayah pesisir Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Kepulauan 
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Riau, Sulawesi, Maluku Pulau Lombok dan Papua. Wilayah sebaran jenis rumput 

laut ekonomis penting di Indonesia, tersebar diseluruh kepulauan. Untuk rumput 

laut yang tumbuh alami (wildstock) terdapat di hampir seluruh perairan dangkal 

Laut Indonesia yang mempunyai rataan terumbu karang. Sedangkan sebaran 

rumput laut komersial yang dibudidayakan hanya terbatas jenis Eucheuma dan 

Glacelaria (Atmadja dkk., 1996). 

Jenis Eucheuma dibudidayakan di laut agak jauh dari sumber air tawar, 

sedang Glacelaria dapat dibudidayakan dilaut dekat dengan muara sungai karena 

untuk jenis ini salinitas yang sesuai berkisar antara 15 – 25 per mil. Lokasi 

budidaya Eucheuma tersebar diperairan pantai di beberapa Kepulauan 

Riau,Bangka Belitung, Lampung Selatan, pulau Panjang (Banten), pulau Seribu, 

Karimun Jawa (Jawa Tengah) Selatan Madura, Nusa dua, Nusa Lembongan dan 

Nusa Penida (Bali), Lombok Barat, Lombok Tengah (Teluk Ekas) Sumbawa, 

Larantuka Teluk Maoumere, Sumba, Alor, Kupang, Pulau Rote, Sulawesi utara, 

Gorontalo, Bualemo, Bone Bolango, Samaringa (Sulawesi Tengah) Sulawesi 

Tenggara, Jeneponto, Takalar, Selayar, Sinjai dan Pangkep (Sulawesi Selatan), 

Seram Ambon, dan Aru (Maluku), Biak serta Sorong. Sementara untuk budidaya 

Glacelaria dalam tambak tersebar luas di daerah daerah serang (Banten) Pantai 

Utara Jawa (Bekasi, Karawang, Subang Cirebon, Indramayu Pemalang, Brebes, 

dan Tegal). Sebagian pantai utara Jawa Timur (Lamongan dan Sidoarjo) untuk 

daerah di luar pulau Jawa hampir di semua perairan tambak Sulawesi Selatan dan 

Lombok Barat serta Sumbawa (Atmadja dkk., 1996). 

Produksi rumput laut nasional tahun 2010 mencapai 3,082 juta ton, di atas 

target yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 2,574 juta 
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ton dan rumput laut sudah menjadi komoditas unggulan dan menjadi penyumbang 

utama produksi perikanan budidaya (KKP, 2010). Untuk menopang salah satu 

produk unggulan ini, maka hal yang harus diketahui adalah pengenalan jenis 

rumput laut yang ada di Indonesia serta penanganan sampai menjadi produk 

setengah jadi atau rumput laut kering. Rumput laut dalam bentuk segar memiliki 

nilai jual yang masih rendah sedangkan bila sudah diolah menjadi produk 

setengan jadi atau produk turunanya harga jualnya akan jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan ketika dijual segar (Campo et al., 2009) 

2.1.3 Klasifikasi Rumput Laut Komersial dan Produk Olahannya 

 Euecheuma 

 Menurut Doty (1985), Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput 

laut merah (Rhadophyceae) dan berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii 

karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-karaginan. Maka jenis ini 

secara taksonomi disebut Kappaphycus alvarezii (Doty, 1985). Nama daerah 

‘cottonii’ umumnya lebih dikenal dan biasa dipakai dalam dunia perdagangan 

nasional maupun internasional. Klasifikasi Eucheuma cottonii menurut Doty 

(1985) adalah sebagai berikut: 

Divisio  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Bangsa  : Gigartinales 

Suku   : Solierisceae 

Marga   : Euecheuma 

Jenis  : E. spinosum dan E cottonii 
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Gambar 1: E.cottonii (Doty, 1985)   Gambar 2: E.spinosum (Doty, 1985) 

Jenis E.cottonii, ciri cirinya yaitu thalus silindris, permukaan yang licin, 

cartilageneus (menyerupai tulang rawan/muda), berwarna hijau terang, hijau olive 

dan coklat kemerahaan. Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, 

ditumbui nodulus (tonjolan tonjolan), duri lunak tumpul untuk melindungi 

gametangia. Percabangan bersifat alternates (selang seling), tidak beraturan, serta 

dapat bersifat dichotomus (percabangan dua dua), atau trichotomus (sistem 

percabangan tiga tiga). Habitat rumput laut ini memerlukan sinar matahari untuk 

proses foto sintesis. Oleh karena itu rumput laut ini hanya hidup didaerah lapisan 

fotik, yaitu kedalaman sejauh sinar matahari masih dapat menembus kedalaman 

air. Faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan jenis ini yaitu cukup arus 

deras dengan salinitas (kadar garam) yang stabil yaitu berkisar 28 -34 per mil. 

Oleh karena itu rumput laut ini baik jika tumbuh jauh dari muara sungai (Atmadja 

dkk., 1996). 

2.1.4 Kandungan Kimia Rumput Laut 

Kandungan rumput laut umumnya adalah mineral esensial (besi, iodin, 

aluminum, mangan, calsium, nitrogen dapat larut, phosphor, sulfur, khlor. silicon, 

rubidium, strontium, barium, titanium, cobalt, boron, copper, kalium, dan unsur-

unsur lainnya), asam nukleat, asam amino, protein, mineral, trace elements, 

tepung, gula dan vitamin A, D, C, D, E, dan K (Anonim, 2014). Kandungan kimia 
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penting lain adalah karbohidrat yang berupa polisakarida seperti agar-agar. 

Karagenan dan alginat (Atmadja, 1999). Rumput laut yang banyak dimanfaatkan 

adalah dari jenis ganggang merah karena mengandung selain agar-agar. 

Karagenan dan alginat, porpiran dan furcelaran. Jenis ganggang coklatpun juga 

sangat potensial seperti Sargassum dan Turbinaria karena mengandung pigmen 

klorofil a dan c, beta carotene, filakoid, violasantin dan fukosantin, pirenoid dan 

cadangam makanan berupa laminarin, dinding sel yang terdapat pada selulosa dan 

algin. Berdasarkan strukturnya karagenan dibagi menjadi tiga jenis yaitu 

kappa,iota dan lambda karagenan. Karagenan pada ganggang merah merupakan 

senyawa polisakarida yang tersusun dari D-galaktosa dan L. -galaktosa 3,6 

anhidrogalaktosa yang dihubungkan yang dihubungkan oleh ikatan 1-4 glikosilik 

(Atmadja et al., 1996). 

Kandungan rumput laut umumnya adalah mineral esensial (besi, iodin, 

aluminum, mangan, calsium, nitrogen dapat larut, phosphor, sulfur, chlor. silicon, 

rubidium, strontium, barium, titanium, cobalt, boron, copper, kalium, dan unsur-

unsur lainnya), asam nukleat, asam amino, protein, mineral, trace elements, 

tepung, gula dan vitamin A, D, C, D E, dan K. Berikut Tabel komposisi kimiawi 

dari beberapa jenis rumput laut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimiawi Beberapa Jenis Rumput Laut 

Jenis Rumput 

laut 

Karbohidrat 

% 

Protein 

% 

Lemak 

% 

Air 

% 

Abu 

% 

Serat kasar 

% 

E. Cottonii       57,52     3,46     0,93  14,96   16,05       7,08 

Sargassum sp       19,06     5,53     0,74  11,71   34,57       28,39 

Turbinaria sp       44,90    4,79     9,73   9,73   33,54       16,38 

Glacelaria sp       41,68    6,59     0,68   9,38   32,76       8,92 

Sumber: Yunizal, 2004 
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Penggunaan jenis rumput laut E.cottonii tidak hanya terbatas sebagai 

makanan utama pada industri karagenan, tetapi juga dapat digunakan sebagai 

bahan utama dalam pembuatan makanan, akan tetapi juga sumber gizi yang baik 

selain itu juga merupakan sumber mineral yang baik (Yunizal, 2004) 

2.2 Dodol 

Dodol merupakan salah satu produk olahan hasil pertanian yang termasuk 

dalam jenis makanan yang mempunyai sifat agak basah sehingga dapat langsung 

dimakan tanpa dibasahi terlebih dahulu dan cukup kering sehingga dapat stabil 

dalam penyimpanan. Dodol yang berkualitas baik adalah dodol dengan tekstur 

yang tidak terlalu lembek, bagian luar mengkilap akibat adanya pelapisan gula 

atau glazing, rasa yang khas dan jika mengandung minyak tidak terasa tengik 

(Rukhanah, 2005). Syarat mutu dodol mengacu pada SNI No. 01-2986-1992 yang 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat Mutu Dodol berdasarkan SNI No. 01-2986-1992 

Kandungan Gizi       Jumlah 

Abu         maks. 1,5% 

Air         maks 20% 

Gula dihitung sebagai sakarosa     min. 40% 

Protein        min. 3% 

Lemak        min.7% 

Seat Kasar       maks. 1,0% 

Pemanis buatan       tidak boleh ada 

Logam-logam berbahaya (Pb, Cu, Hg)    tidak ternyata 

Arsen         tidak ternyata 

Kapang       tidak boleh ada 

Sumber: SNI No. 01-2986-1992 

 

Masing-masing bahan mempengaruhi tekstur, rasa, aroma, daya tahan 

dodol dan kekenyalan. Tepung beras ketan (oriza sativa glutinous) yang 

digunakan terkandung karbohidrat 80% (dalam bentuk amilosa 1% dan 

amilopektin 99%), lemak 4%, protein 6,5% dan air 10%. Santan kelapa 
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(cocosnucifera) berguna untuk memberikan kekenyalan, rasa, serta aroma yang 

umumnya mengandung air 52%, protein 1%, lemak 27%, karbohidrat atau gula 

1%. Gula aren atau gula tebu dapat memberikan aroma, rasa manis, dan berfungsi 

sebagai pengawet, selain itu juga untuk memperbaiki tekstur. Kandungan gula 

dapat membuat lapisan keras dodol. Penambahan glukosa 1% dapat menghambat 

pertumbuhan lapisan keras dodol dan memperbaiki tekstur dodol (Sudarsono, 

1981) 

2.3 Dodol Rumput Laut 

 Dodol rumput laut merupakan salah satu bentuk diversifikasi produk 

pengolahan rumput laut. Dodol rumput laut dibuat dengan menambahkan rumput 

laut guna meningkatkan nilai guna dari rumput laut. Beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas dodol adalah komposisi bahan 

bakunya. Oleh karena itu, perlu diketahui proporsi tepung ketan dan rumput laut 

yang baik (Rukhanah, 2005). 

 Pembuatan dodol rumput laut melalui dua proses, yaitu proses pencucian 

dan perendaman. Sebelum direndam, rumput laut dicuci terlebih dahulu untuk 

menghilangkan kotoran yang melekat pada rumput laut. Setelah itu, rumput laut 

kering direndam dalam air tawar sebanyak 18 kali berat rumput laut (sampai 

rumput laut terendam semua dalam air) dan setiap satu hari sekali air tawar 

tersebut diganti. Penambahan air saat perendaman dilakukan dua atau tiga hari 

sampai tekstur rumput laut menjadi agak lunak, tidak berbau, dan berwarna putih. 

Perendaman kedua dilakukan dengan air tawar atau kapur sirih 1% selain untuk 

menghilangkan bau amis, perendaman dimaksudkan agar rumput laut lebih aseptis 

dan memiliki tekstur lebih mantap. Setelah satu jam, kemudian rumput laut 
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tersebut dicuci sampai bersih (Pusat Riset Pengolahan dan Sosial Ekonomi 

Kelautan dan Perikanan, 2004). 

2.4 Kitosan 

Aplikasi produk-produk perairan guna menggantikan bahan-bahan kimia 

seperti formalin, klorin dan sianida. Salah satu produk tersebut adalah 

kitosan.kitosan merupakan produk turunan dari polimer chitin yaitu produk 

samping (limbah) dari pengolahan industri perikanan, khususnya udang dan 

rajungan. Limbah kepala udang mencapai 35-50% dari total berat udang. Kadar 

chitin dalam berat udang berkisar antara 60-70% dan bila diproses menjadi 

kitosan menghasilkan yield 15-20%. Kitosan merupakan produk turunan dari 

polimer chitin yaitu produk samping (limbah) dari pengolahan industri perikanan, 

khususnya udang dan rajungan. Limbah kepala udang mencapai 35-50% dari total 

berat udang. Kadar chitin dalam berat udang berkisar antara 60-70% dan bila 

diproses menjadi chitosan menghasilkan yield 15-20%. Kitosan merupakan 

produk alamiah yang merupakan turunan dari polisakarida chitin. Kitosan 

mempunyai nama kimia Poly D-glucosamine (beta (1-4) 2-amino-2-deoxy-D-

glucose), bentuk chitosan padatan amorf berwarna putih dengan struktur kristal 

tetap dari bentuk awal chitin murni. Kitosan mempunyai rantai yang lebih pendek 

dari pada rantai chitin. Kelarutan kitosan dalam larutan asam serta viskositas 

larutannya tergantung dari derajat deasetilasi dan derajat degradasi polimer (No et 

al., 2002). 

Kitosan mempunyai nama kimia Poly D-glucosamine (beta (1-4) 2-amino-

2-deoxy-D-glucose), bentuk kitosan padatan amorf bewarna putih dengan struktur 

kristal tetap dari bentuk awal chitin murni. Kitosan mempunyai rantai yang lebih 
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pendek dari pada rantai chitin. Kelarutan kitosan dalam larutan asam serta 

viskositas larutannya tergantung dari derajat deasetilasi dan derajat degradasi 

polimer. Kitosan kering tidak mempunyai titik lebur. Bila kitosan disimpan dalam 

jangka waktu yang relatif lama pada suhu sekitar 100
o
F maka sifat kelarutannya 

dan viskositasnya akan berubah. Bila kitosan disimpan lama dalam keadaan 

terbuka (terjadi kontak dengan udara) maka akan terjadi dekomposisi, warnanya 

menjadi kekuningan dan viskositas larutan menjadi berkurang. Hal ini dapat 

digambarkan seperti kapas atau kertas yang tidak stabil terhadap udara, panas dan 

sebagainya (Rabea et al., 2003) 

Kitosan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang biokimia, obat-obatan atau 

farmakologi, pangan dan gizi, pertanian, mikrobiologi, penanganan air limbah, 

industri-industri kertas, tekstil membran atau film, kosmetik dan lain sebagainya. 

Dalam cangkang udang, chitin terdapat sebagai mukopoli sakarida yang berikatan 

dengan garam-garam anorganik, terutama kalsium karbonat (CaCO3), protein dan 

lipida termasuk pigmen-pigmen. Oleh karena itu untuk memperoleh chitin dari 

cangkang udang melibatkan proses-proses pemisahan protein (deproteinasi) dan 

pemisahan mineral (demineralisasi). Sedangkan untuk mendapatkan kitosan 

dilanjutkan dengan proses deasetilasi. Reaksi pembentukan kitosan dari chitin 

merupakan reaksi hidrolisa suatu amida oleh suatu basa. Chitin bertindak sebagai 

amida dan NaOH sebagai basanya. Mula-mula terjadi reaksi adisi, dimana gugus 

OH- masuk ke dalam gugus NHCOCH3 kemudian terjadi eliminasi gugus 

CH3COO- sehingga dihasilkan suatu amida yaitu chitosan (Rabea et al., 2003). 
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Gambar 3. Reaksi pembentukan kitosan dari kitin (Rabea et al.,2003)  

Gugus aminopolysacharida yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

dan efisiensi daya hambat kitosan terhadap bakteri tergantung dari konsentrasi 

pelarutan kitosan. Kemampuan dalam menekan pertumbuhan bakteri disebabkan 

kitosan memiliki polikation bermuatan positif yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dan kapang. Salah satu mekanisme yang mungkin terjadi 

dalam pengawetan makanan yaitu molekul kitosan memiliki kemampuan untuk 

berinteraksi dengan senyawa pada permukaan sel bakteri kemudian teradsorbsi 

membentuk semacam layer (lapisan) yang menghambat saluran transportasi sel 

sehingga sel mengalami kekurangan substansi untuk berkembang dan 

mengakibatkan matinya sel. Selain telah memenuhi standard secara mikrobiologi 

ditinjau dari segi kimiawi juga aman karena dalam prosesnya kitosan cukup 

dilarutkan dengan asam asetat encer (1%) hingga membentuk larutan kitosan 

homogen yang relatif lebih aman (Rabea et al., 2003). 

Salah satu sifat paling khas dari polimer, termasuk kitosan adalah 

kemampuan untuk membentuk larutan kental, sehingga kitosan dapat berfungsi 

sebagai stabilizer, thickener, atau bahan pengental dan bersifat pseudoplastik serta 

viskoelastik (Cho et al., 2000). Viskositas kitosan dipengaruhi oleh derajat 

deasetilasi, berat molekul, konsentrasi, jenis pelarut, nilai pH larutan yang berlaku 

dan kekuatan ion, dan temperatur (Kumar, 2000). 
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Sifat biologi kitosan yang menguntungkan yaitu alami, (biodegradable) 

mudah diuraikan oleh mikroba, biocompatible artinya sebagai polimer alami 

sifatnya tidak mempunyai akibat samping, dan tidak beracun (Muzzarelli, 1996). 

Di sisi lain, juga telah sifat biologis lainnya seperti analgesik, antitumoregenic, 

hemostatik, hipokolesterolemik dan antioksidan (Tharanathan dan Kittur, 2003). 

Sifat-sifat biologis ini membuat kitosan di satu sisi sebagai pilihan yang sangat 

baik untuk komponen aditif makanan alami dan bahan berharga untuk aplikasi 

farmasi, dan industri biomedis (Rafaat dan Sahal, 2009). Di sisi lain, kitosan 

secara ekonomi lebih murah karena merupakan senyawa alami yang berasal dari 

deasetilasi kitin yang dihasilkan dari limbah udang, kepiting, dan kerang (Knorr, 

1994). 

Kitosan memiliki struktur khusus dengan kelompok amino reaktif. Oleh 

karena itu, kitosan menjadi senyawa bioaktif yang memperlihatkan fungsi 

antimikrobial (Kumar et al., 2004). Karena aktivitas antimikrobanya, kitosan 

dapat menghambat pertumbuhan berbagai mikroorganisme seperti bakteri, jamur, 

dan ragi (Sagoo et al., 2002). Kitosan umumnya memiliki aktivitas antimikroba 

yang kuat terhadap bakteri dibandingkan terhadap jamur (Tsai et al.,2002). 

Namun, kitosan menunjukkan aktivitas antibakteri hanya dalam media asam 

karena kelarutannya rendah di atas pH 6,5 (No et al., 2002). 

2.5 Karagenan 

 Karagenan adalah polisakarida yang diekstraksi dari beberapa spesies 

rumput laut atau alga merah (rhodophyceae). Karagenan adalah galaktan 

tersulfatasi linear hidrofilik. Polimer ini merupakan pengulangan unit disakarida. 

Galaktan tersulfatasi ini diklasifikasi menurut adanya unit 3,6-anhydro galactose 
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(DA) dan posisi gugus sulfat. Tiga jenis karagenan komersial yang paling penting 

adalah karagenan iota, kappa dan lambda. Sedangkan karagenan mu adalah 

prekursor karagenan kappa, karagenan nu adalah prekursor iota.Jenis karagenan 

yang berbeda ini diperoleh dari spesies rhodophyta yang berbeda.Secara alami, 

jenis iota dan kappa dibentuk secara enzimatis dari prekursornya oleh 

sulfohydrolase, sedangkan secara komersial, jenis ini diproduksi menggunakan 

perlakuan alkali atau ekstraksi dengan alkali (Chapman., 1980). 

Karagenan komersial memiliki berat molekul massa rerata berkisar 

400.000 sampai 600.000 Da. Selain galaktosa dan sulfat, beberapa karbohidrat 

juga ditemui, seperti xylose, glucose, uronic acids, dan substituen seperti methyl 

esters dan grup pyruvate (Van De Velde, 2002). Saat ini jenis karagenan kappa 

didominasi dipungut dari rumput laut tropis Kappaphycus alvarezii, yang di dunia 

perdagangan dikenal sebagai Eucheuma cottonii. Eucheuma denticulatum (dengan 

nama dagang Eucheuma spinosum) adalah spesies utama untuk menghasilkan 

jenis karagenan iota. Karagenan lamda diproduksi dari spesies Gigartina dan 

Condrus (Van de Velde et al., 2002). 

Polimer alam ini memiliki kemampuan untuk membentuk gel secara 

thermo-reversible atau larutan kental jika ditambahkan ke dalam larutan garam 

sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pembentuk gel, pengental, dan bahan 

penstabil di berbagai industri seperti pangan, farmasi, kosmetik, percetakan, dan 

tekstil (Van de Velde et al., 2002; Campo et al., 2009).  

Pembentukan DA atau pengurangan sulfat merupakan reaksi penting dan 

dikenal sebagai reaksi karagenan, serta digunakan untuk meningkatkan sifat gelasi 

(Campo et al., 2009). Studi kecepatan reaksi pembentukan DA yang pernah 
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dilakukan (Ciancia et al., 1993; 1997; Navarro et al., 2005; 2007) mereaksikan 

ekstrak karagenan dengan alkali, dan belum meninjau peristiwa ekstraksi dan 

reaksi secara simultan. Dalam prakteknya, penambahan alkali dilakukan saat 

ekstraksi rumput laut. Montolalu et al., (2008) mempelajari pengurangan berat 

molekul dengan meningkatnya suhu (50-70
o
C) dan waktu ekstraksi (1, 3, 5 jam) 

Eucheuma cottonii. 

2.6 Edible Coating 

 Edible coating merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu dari buah-buahan pada 

suhu ruang (Pantastico, 1997). Edible coating adalah lapisan tipis yang bertujuan 

untuk memberikan penahanan yang selektif terhadap perpindahan massa. Edible 

coating dapat dibuat dari tiga jenis bahan yang berbeda yaitu hidrokoloid (protein 

dan polisakarida), lipida, dan komposit (Krochta et al., 1994). Edible coating 

menggunakan bahan dasar polisakarida (karagenan) banyak digunakanterutama 

pada buah dan sayuran, karena memiliki kemampuan bertindak sebagai membran 

permeabel yang selektif terhadap pertukaran gas karbondioksida dan oksigen 

(Budiman, 2011). 

2.7 Kitosan sebagai Edible Coating 

Kitosan termasuk salah satu jenis polisakarida yang dapat bersifat sebagai 

barrier (penghalang) yang baik, karena pelapis polisakarida dapat membentuk 

matriks yang kuat dan kompak (Krochta et al., 1994). Kitosan merupakan polimer 

yang dapat dimakan dan biodegradable berasal dari kitin, kerangka utama bahan 

organik pada exoskeleton arthropoda, termasuk serangga, krustasea, dan beberapa 

jamur. Selain selulosa, kitosan adalah polimer alam yang paling banyak tersedia. 
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Beberapa sifat yang diinginkan dari kitosan adalah bahwa film yang terbentuk 

tanpa penambahan aditif, penetrasi oksigen yang baik, permeabilitas karbon 

dioksida dan sifat mekanik yang baik serta aktivitas antimikroba terhadap bakteri 

ragi, dan jamur (Vartiainen et al., 2004 dalam Ruban, 2009). Namun, satu 

kelemahan dengan kitosan adalah sensitivitas tinggi terhadap kelembaban (Ruban, 

2009). 

Saat ini, sebuah konsep baru sedang dikembangkan dimana pengawet 

sebagai senyawa antimikroba dapat dibuat dalam bentuk lapisan atau film pada 

permukaan makanan untuk menjaga keawetan makanan lebih lama selama 

penyimpanan (Guilbert 2000). Edible coating atau film telah diselidiki mampu 

untuk menghambat kelembaban, oksigen, aroma, dan pengangkutan zat terlarut 

(Ouattara et al., 2000). Selain itu, edible coating atau film adalah salah satu 

metode yang paling efektif untuk menjaga kualitas makanan (Pranoto et al., 

2005), sebagai pengikat warna, flavor, sumber gizi, dan bahan antioksidan 

(Cassariego et al., 2007). Karena masalah lingkungan pula, pelapis dibuat dari 

biopolimer yang dapat dimakan seperti protein, polisakarida, dan lipid yang 

biasanya digunakan sebagai antimikroba (Ouattara et al., 2001). 

Kitosan sebagai polimer alam telah menunjukkan mampu memenuhi 

syarat sebagai bahan utama untuk edible coating atau film karena tidak beracun, 

bersifat biodegradable, biocompatibility, biofunctionality, dan bersifat 

antimikroba (Wang, 1992). Ada beberapa teknik aplikasi edible coating pada 

produk pangan menurut Krochta et al.,(1994), yaitu: 

1. Pencelupan (dipping) 
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Biasanya teknik ini digunakan pada produk yang memiliki permukaan 

kurang rata. Setelah pencelupan kelebihan bahan coating dibiarkan terbuang. 

Produk kemudian dibiarkan dingin hingga edible coating menempel. Teknik ini 

telah diaplikasikan pada daging, ikan, produk ternak, buah dan sayuran. 

2. Penyemprotan (spraying) 

Teknik ini menghasilkan produk dengan lapisan yang lebih tipis atau lebih 

seragam daripada teknik pencelupan. Teknik ini digunakan untuk produk yang 

mempunyai dua sisi permukaan, seperti pizza. 

3. Pembungkusan (casing) 

Teknik ini digunakan untuk membuat film yang berdiri sendiri, terpisah 

dari produk. Teknik ini diadopsi dari teknik yang dikembangkan untuk nonedible 

coating 

4. Pengolesan (brushing) 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengoles edible coating pada produk. 

Pengolesan dilakukan dengan kuas. 


