
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumput laut adalah makroalga atau organisme serupa tumbuhan yang 

habitatnya melekat pada bebatuan di daerah pesisir pantai (Kılınç et al., 2013). 

(Zailanie & Kartikaningsih, 2016) mengemukakan bahwa rumput laut mampu 

digunakan dalam menjaga kesehatan manusia. Rumput laut juga memiliki potensi 

ekonomis yang dapat dikembangkan, yaitu sebagai bahan baku dalam industri 

makanan dan kesehatan (Suparmi & Sahri, 2009). 

Rumput laut menjadi salah satu komoditas hasil kelautan yang dapat 

dikembangkan di Indonesia. Setiap tahun permintaan dunia terhadap rumput laut 

semakin meningkat. Kenaikan rata-rata sebesar 22,25% setiap tahun. Data ekspor 

menunjukkan bahwa pada tahun 2015 mencapai 11,27 juta ton. Sedangkan pada 

tahun 2016, produksi naik menjadi 11,69 juta ton. Pada tahun 2017 mencapai 

13,39% per tahun (KPP, 2017).  

Berbagai peluang yang ada pada hasil kelautan rumput laut mampu diciptakan 

sebagai produk unggulan ekspor dunia. Namun, tingginya peluang rumput laut 

tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan usaha yang mampu memanfaatkan 

sumber daya rumput laut yang mampu memberikan nilai ekonomi yang maksimal 

bagi semua stakeholder yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam industri budidaya rumput laut. Saat ini, pemanfaatan rumput laut hanya 

berbatas pada ekspor barang mentah sebesar 50% dari jumlah rumput laut yang 
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dihasilkan oleh para petani laut (Kemendag, 2013). Pengendalian ekspor rumput 

laut di Indonesia akan dirancang melalui proses ekspor rumput laut yang banyak 

mengirimkan bahan mentah diganti dan diarahkan kepada rumput laut olahan 

pangan (KKP, 2016).  

Gracilaria sp. merupakan salah satu spesies rumput laut dari kelas 

Rhodophyceae (alga merah) yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan digunakan 

dalam berbagai olahan pangan (Teddy, 2009). Jenis Gracilaria sp. banyak 

ditemukan di daerah yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia dan termasuk 

dalam jenis rumput laut yang mudah dibudidayakan seperti penanaman di area 

tambak (Salim & Ernawati, 2013).  

Teddy (2009) mengemukakan bahwa komposisi kimia yang terkandung 

paling dominan pada Gracilaria sp. adalah phycocolloids sebagai sumber utama 

agar-agar. Phycocolloids ini tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan baku agar-

agar, namun dapat digunakan sebagai alternatif makanan diet sehat. Gracilaria sp. 

juga merupakan rumput laut yang memiliki kandungan kimia berupa garosa dan 

agaropektin yang baik dengan kekuatan gel yang kuat (Drum, 2013). Adanya 

kandungan serat pangan yang mencapai 10-20% pada Gracilaria sp. mampu 

mengatasi penyakit kolesterol dalam darah, memperbaiki penyerapan glukosa pada 

penderita diabetes, kanker usus, dan membantu menurunkan berat badan pada 

manusia (Dwiyitno, 2011). 

Komposisi kimia pada Gracilaria sp. yang baik dikonsumsi tubuh manusia 

berbanding terbalik dengan pemanfaatannya menjadi produk olahan dalam 

berbagai industri makanan. Salim & Ernawati (2013) mengemukakan bahwa 
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pemanfaatan produk olahan rumput laut hanya sebesar 1,14 ton/km yang 

merupakan angka terendah dibanding produktivitas di negara lain yang bisa 

mencapai 4,55 ton/km.  

Berdasarkan data statistik produksi Gracilaria sp. tersebut, maka penting 

untuk dikembangkan teknologi pengolahan yang tepat. Salah satu upaya yang 

sangat tepat dalam memanfaatkan sumber daya Gracilaria sp. adalah dengan cara 

mengolahnya menjadi produk nori. Pengolahan Gracilaria sp. menjadi produk nori 

merupakan suatu inovasi baru dalam penggunaan jenis rumput laut sebagai bahan 

baku pembutan nori.  

Nori merupakan makanan tradisional Jepang yang terbuat dari alga merah 

dengan pasar yang sangat besar (Riyanto et al., 2014). Selain di Negara Jepang, 

nori juga banyak dikonsumsi di Indonesia. Priatni & Fauziati (2015) 

mengemukakan bahwa di Indonesia nori banyak dibutuhkan di restoran cepat saji 

Jepang sebanyak 80%. Persentase kebutuhan nori akan semakin meningkat setiap 

tahunnya. Namun pada kenyataannya dengan peningkatan kebutuhan nori ini, 

restoran Jepang yang ada di Indonesia mengimpor dari negara lain. Hal ini 

dikarenakan sangat sedikitnya produksi olahan rumput laut menjadi nori yang 

hanya mencapai 36% dari total panen (Kementrian Perindustrian, 2015). 

Beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas 

nori adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha di bidang 

rumput laut serta rendahnya dukungan pemerintah terkait dengan infrastruktur dan 

kebijakan, sehingga mutu produk olahan nori kurang diperhatikan (Wahyudin, 

2013). Upaya pengolahan produk makanan nori perlu dilakukan untuk 
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meningkatkan nilai ekonomi rumput laut dan pemenuhan kebutuhan olahan pangan 

berupa nori di Indonesia.   

Selama ini proses pembuatan nori hanya berbatas pada pengolahan bahan 

baku utama yaitu rumput laut dengan bahan campuran rempah-rempah seperti 

bawang putih, bawang merah dan garam (Teddy, 2009). Hal ini menyebabkan 

rendahnya mutu nori dari segi kebutuhan gizi dan fisik nori. Perlu adanya inovasi 

bahan subtitusi untuk menciptakan inovasi baru dengan mutu nori yang semakin 

baik. Penggunaan campuran bahan baku dengan perbandingan dan komposisi yang 

sesuai, akan menghasilkan nori dengan mutu baik dengan cita rasa yang baru. Salah 

satu bahan penambah yang baik digunakan dan sesuai dengan peningkatan mutu 

nori adalah kolang-kaling (Arenga catechu L.).  

Penelitian sebelumnya dari Ihsan (2016), menunjukkan bahwa pembuatan 

nori dengan proses pensubstitusian rumput laut jenis Euchema cottonii dengan 

kolang-kaling (Arenga catechu L.) berpengaruh nyata terhadap ketebalan, kekuatan 

tarik, kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar serat makanan dan kadar kalsium 

tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap ketebalan air, intensitas warna dan aktivitas 

air. Perbedaan pada penelitian ini adalah adanya penggunaan rumput laut yang 

berbeda yaitu Gracilaria sp. Penggunaan Gracilaria sp. memiliki kelamahan yaitu 

kandungan karaginan pada Gracilaria sp. lebih sedikit dibandingkan dengan 

Euchema cottonii. Namun pemilihan Gracilaria sp. sebagai bahan baku pembuatan 

nori karena pemanfaatannya menjadi sumber daya produk olahan pangan masih 

sangat kurang di Indonesia. Selain itu, dengan penambahan kolang-kaling (Arenga 
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catechu L.) mampu membentuk gel yang sangat baik untuk menutupi kelemahan 

dari Gracilaria sp. sehingga mampu menciptakan nori dengan mutu yang baik. 

Kolang-kaling dipilih sebagai bahan subtitusi karena memiliki komposisi 

kimia berupa kadar air mencapai 93,6%, disamping juga mengandung protein 

2,344%, karbohidrat 56,571%, dan serat kasar 10,524%. Komposisi kimia kolang-

kaling (Arenga catechu L.) banyak ditemukan galaktomannan yang merupakan 

bagian dari polisakarida. Komposisi galaktomannan ini yang menyebabkan kolang-

kaling (Arenga catechu L.) memiliki sifat kecenderungan untuk membentuk gel 

lebih baik. Kecenderungan kolang-kaling (Arenga catechu L.) dalam membentuk 

gel yang menyebabkan sifat elastis dan daya lipat nori. Kolang-kaling (Arenga 

catechu L.) sebagai bahan subtitusi nori mampu memberikan sifat elastis sehingga 

nori menjadi tidak mudah putus saat dimakan atau digunakan dalam aplikasi 

makanan. 

Lempang (2012) juga mengemukakan bahwa adanya senyawa 

galaktomannan pada kolang-kaling (Arenga catechu L.) sangat baik dikonsumsi 

bagi kesehatan tubuh manusia. Senyawa galaktomannan mampu mengurangi 

resiko masuknya racun jika digunakan sebagai bahan farmasi dan industri makanan. 

Selain itu, pengkonsumsian kolang-kaling (Arenga catechu L.) mampu menjadi 

makanan bagi penderita nyeri sendi atau Osteoarthritis. Hal imi dikarenakan 

senyawa galaktomannan memiliki fungsi analgesik dan anti-inflamasi untuk pereda 

nyeri sendi (Dian, 2015).  

Penambahan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi 

terhadap nori Gracilaria sp. sebagai bahan utama mampu mempengaruhi mutu nori 
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ditinjau dari segi fisiknya saat dibandingkan dengan nori komersil dari pabrik. 

Selain itu, hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa nori Gracilaria sp. dan 

kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi mampu diterima oleh 

responden dengan tingkat kesukaan paling banyak pada konsentrasi Gracilaria sp. 

70% : kolang-kaling (Arenga catechu L.) 30%. Berdasarkan uji pendahuluan yang 

dilakukan peneliti, maka dapat ditentukan konsentrasi yang digunakan dalam 

penelitian dengan perbandingan konsentrasi antara Gracilaria sp. dan kolang-

kaling (Arenga catechu L.) sebagai berikut  100% : 0% (perlakuan kontrol), 95% : 

5%, 90% : 10%, 85% : 15%, 80% : 20%, 75% : 25%, 70% : 30% untuk 

menghasilkan mutu nori yang baik ditinjau dari proksimat, fisik dan organoleptik. 

Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) merupakan sumber 

daya hayati yang sangat berlimpah di Indonesia. Keduanya berpotensi 

dikembangkan sebagai produk pangan fungsional karena mengandung zat gizi dan 

komponen bioaktif yang berkhasiat untuk kesehatan. Selain itu, produk olahan nori 

dipilih sebagai olahan makanan karena komposisi kimia Gracilaria sp. dan kolang-

kaling (Arenga catechu L.) yang telah dijelaskan sesuai dengan bahan baku untuk 

pembuatan nori dan meningkatkan mutu nori yang mampu bersaing dengan nori 

impor dari luar negeri. Dengan adanya pengolahan nori, diharapkan mampu 

meningkatkan produk pangan fungsional di Indonesia. 

Penelitian pengaruh perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-

kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu nori diharapkan 

bermanfaat sebagai sumber belajar bagi dunia pendidikan, salah satunya melalui 

kajian implementasi sebagai sumber belajar bagi siswa SMK kelas XI Keahlian 
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Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, kompetensi dasar (KD) 4.1 tentang 

Pengolahan Hasil Samping Produk Perikanan dan Rumput Laut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dilakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Perbandingan Konsentrasi Gracilaria sp. dan Kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) sebagai Bahan Subtitusi terhadap Mutu Nori dan Kajian 

Implementasi sebagai Sumber Belajar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan pengaruh perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan 

kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu nori 

dilihat dari parameter organoleptik (warna, aroma, rasa, dan tekstur)? 

2. Adakah perbedaan pengaruh perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan 

kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu nori 

dilihat dari parameter fisik (ketebalan, kuat tarik, dan intensitas warna)? 

3. Adakah perbedaan pengaruh perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan 

kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu nori 

dilihat dari parameter proksimat (kadar air, kadar abu, kadar serat, protein, 

dan karbohidrat)? 

4. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian pengaruh perbandingan konsentrasi 

Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi 
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terhadap mutu nori dapat dimanfaatkan sebagai kajian implementasi untuk 

sumber belajar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan pengaruh perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. 

dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu 

nori dilihat dari parameter organoleptik (warna, aroma, rasa, dan tekstur). 

2. Menganalisis perbedaan pengaruh perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. 

dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu 

nori dilihat dari parameter fisik (ketebalan, kuat tarik, dan intensitas warna). 

3. Menganalisis perbedaan pengaruh perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. 

dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu 

nori dilihat dari parameter uji proksimat (kadar air, kadar abu, kadar serat, 

protein, dan karbohidrat). 

4. Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian pengaruh perbandingan konsentrasi 

Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi 

terhadap mutu nori dimanfaatkan sebagai kajian implementasi untuk sumber 

belajar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang ilmu 

biologi pangan. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan ilmiah 

bagi peneliti selanjutnya atau menjadi acuan penelitian mendalam tentang pengaruh 

perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

sebagai bahan subtitusi terhadap mutu nori.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai inovasi pilihan sumber belajar 

bagi peserta didik SMK kelas XI Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, 

kompetensi dasar (KD) 4.1 tentang Pengolahan Hasil Samping Produk Perikanan 

dan Rumput Laut. 

2 Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan baru bagi 

peserta didik SMK kelas XI kompetensi keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil 

Perikanan terkait dengan materi Produksi Olahan Rumput Laut.  

3 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat 

mengenai pengaruh perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) sebagai bahan subtitusi terhadap mutu nori. Selain itu, 

masyarakat diharapkan mampu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam 

mengolah sumber daya Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu L.) 
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dengan menciptakan pangan fungsional berupa produk olahan nori dengan mutu 

baik dan mampu bersaing dengan nori impor. Selain itu, dengan dimilikinya 

kemampuan dalam mengolah sumber daya Gracilaria sp. dan kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) menjadi produk olahan pangan nori diharapkan mampu 

meningkatkan nilai ekonomis dari Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga 

catechu L.)  dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini juga berguna 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan baru di bidang jasa boga baik bagi kalangan 

akademik maupun masyarakat. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian pembuatan nori ini dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan 

Pertanian, Lawang. Pengujian mutu nori parameter uji proksimat di 

Laboratorium Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Malang. Uji fisik di 

Laboratorium Ilmu Dan Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah 

Malang. Uji organoleptik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.  

2. Perbandingan konsentrasi Gracilaria sp. dan kolang-kaling (Arenga catechu 

L.) sebagai bahan subtitusi diperoleh berdasarkan hasil uji pendahuluan 

penelitian dengan perbandingan konsentrasi yang diujicobakan dalam 

penelitian ini: 

A1K1 = 100% Gracilaria sp. : 0% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A2K2 = 95% Gracilaria sp.   : 5% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A3K3 = 90% Gracilaria sp.   : 10% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A4K4 = 85% Gracilaria sp.   : 15% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 
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A5K5 = 80% Gracilaria sp.   : 20% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A6K6 = 75% Gracilaria sp.   : 25% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

A7K7 = 70% Gracilaria sp.   : 30% kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

3. Parameter yang diamati adalah mutu nori melalui uji organoleptik (warna, 

aroma, rasa dan tekstur), uji fisik (ketebalan, kuat tarik dan intensitas warna), 

dan uji proksimat (kadar air, kadar abu, kadar serat, protein, dan karbohidrat). 

4. Lokasi pengambilan sampel rumput laut Gracilaria sp. dilakukan di desa 

Tanjung Kecamatan Pedemawu Kabupaten Pamekasan Madura. 

5. Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai kajian implementasi sumber belajar 

yang ditujukan untuk peserta didik SMK kelas XI Keahlian Agribisnis 

Pengolahan Hasil Perikanan, kompetensi dasar (KD) 4.1 tentang Pengolahan 

Hasil Samping Produk Perikanan dan Rumput Laut. 

 

1.5 Definisi Istilah 

1. Gracilaria sp. merupakan salah satu jenis rumput laut merah (Rhodophyceae) 

yang mudah untuk dibudidayakan (Sahu & Sahoo, 2013).  

2. Kolang-kaling (Arenga catechu L.) merupakan produk hasil perebusan dari 

endosperm biji buah aren (Arenga pinnata) yang masih muda (Ihsan, 2016). 

3. Mutu nori adalah tingkatan atau standar dari baik atau buruknya nori sesuai 

dengan standar makanan yang berlaku (Teddy, 2009). 




