
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Gracilaria sp. 

2.1.1 Deskripsi Gracilaria sp. 

Genus gracilaria adalah salah satu kelompok makroalga yang memiliki 300 

spesies. Genus ini terdiri dari alga merah, alga hijau, dan alga coklat kehijauan  

(Almeida, 2011). Salah satunya adalah Gracilaria sp. yang merupakan jenis alga 

merah (Rhodophyceae) yang hidupnya di daerah tropik dan subtropik dan tumbuh 

dominan di perairan laut dangkal (Komarawidjaja & Kurniawan, 2008). Alga 

merah jenis ini yang paling banyak dibudidayakan dengan produksi lebih dari 3,8 

juta ton / tahun. Negara Cina dan Indonesia adalah  negara produsen Gracilaria sp. 

terbesar di dunia (Hendri et al.,s 2017).  

Rumput laut jenis Gracilaria sp. memiliki tingkat produksi yang cepat 

dibandingakan dengan lainnya yaitu sekitar 7-13% dan tingkat pertumbuhannya 

dapat bertambah hingga 20% setiap harisnya (Adini et al., 2015). Sehingga 

Gracilaria sp. adalah jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan di tambak dan 

telah berhasil dibudidayakan di Indonesia (Mulyaningrum et al., 2014).  

Potensi penggunaan rumput laut Gracilaria sp. dalam bidang industri pangan 

sangat besar. (Teddy, 2009) mengemukakan bahwa Gracilaria sp. merupakan 

rumput laut yang masuk dalam kategori rumput laut yang memiliki nilai ekonomi 

cukup tinggi karena menghasilkan hidrokoloid (agar-agar, karagenan, dan alginat)  

yang dapat digunakan sebagai pengental (thickening) dan pembuatan gel (gelling 
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agent). Gracilaria sp. juga banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai makanan 

seperti salad dan sup, sebagai pakan, sebagai abalon, sebagai calon potensial, untuk 

nutrisi removal untuk pengolahan air limbah dan sebagai biomassa (Sahu & Sahoo, 

2013). 

2.1.2 Klasifikasi Gracilaria sp. 

Gracilaria sp. merupakan kelompok alga merah (Rhodophyceae) (Hendri et 

al., 2017). Gambar 1. merupakan gambar dari Gracilaria sp.  

 

Gambar 1. Gracilaria sp. 

(Sumber : (Othman et al., 2015) 

Klasifikasi Gracilaria sp. menurut (Anggadiredja et al., 2006) adalah sebagai 

berikut: 

Divisio  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Bangsa  : Gigartinales 

Suku  : Gracilariaceae 

Marga  : Gracilaria 

Jenis  : Gracilaria sp. 
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2.1.3 Komposisi Kimia Gracilaria sp. 

Komponen utama rumput laut menurut Kılınç et al., (2013) adalah karbohidrat 

(polisakarida) dan  protein yang serupa dengan gandum. Semua rumput laut 

mengandung karbohidrat yang tinggi (gula dan pati) dalam struktur kimia polisakarida 

mengandung gel. Gracilaria sp. memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 70% 

(Hasanah, 2007). Selain itu, Gracilaria sp. dikenal sebagai penghasil fitokimia aktif 

secara biologis yaitu karotenoid, terpenoid, xantofil, phycobilins, asam lemak tak 

jenuh, polisakarida, vitamin, sterol, tecopherol dan phycocyanins (Francavilla et 

al., 2013). Komposisi kimia Gracilaria sp. seperti pada Tabel 1.: 

Tabel 1. Komposisi kimia Gracilaria sp. 
 

Komposisi Hasil Analisis Chaidir (2007) 

Kadar air (%bb) 
Kadar abu (%bk) 
Kadar lemak (%bk) 
Kadar protein (%bk) 
Kadar karbohidrat (%bk) 
Serat kasar (%bk) 
Serat pangan total (%bb) 
Iodium (ppm, bk) 

88,65 
17,09 
3,17 

16,83 
62,91 
1,10 

11,20 
54,27 

89,91 
8,09 

11,05 
0,31 

79,08 
- 

9,76 
29,94 

Keterangan : *bb = basis basah; **bk = basis kering 
(Sumber : (Princestasari & Amalia, 2015) 

Dwiyitno (2011) mengemukakan bahwa berdasarkan kandungan 

polisakaridanya, rumput laut dibedakan menjadi rumput laut penghasil agar-agar 

(agarofit), karaginan (karaginofit), dan alginat (alginofit). Gracilaria sp. 

merupakan rumput laut penghasil agar yang maksimal karena memiliki kandungan 

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

Gracilaria sp. memiliki peran penting dalam bidang industri dan bioteknologi 

karena kandungan phycocolloids sebagai sumber utama pembuatan agar-agar yaitu 

α- (1,4) -3,6-anhidro-L-galaktosa dan β- (1,3) -D-galaktosa (Almeida, 2011). 
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2.1.4 Manfaat Gracilaria sp. 

Peranan penting Gracilaria sp. menurut Francavilla et al., (2013) dalam 

penggunaan industri dan bioteknologi dan merupakan sumber daya yang bernilai 

ekonomis tinggi, karena kemampuannya untuk mencapai hasil yang maksimal 

secara komersial. Gracilaria sp. menjadi sumber metabolik bioaktif penting dengan 

aktivitas antibiotik. Manfaat lain Gsracilaria sp. digunakan dalam industri makanan 

seperti jelly, selai, pengganti pati, stabilizer seperti makanan kaleng dan bahan gel, 

industri tekstil, pembuatan kertas, dan obat-obatan (Gede et al., 2013). 

Produk utama Gracilaria sp. menurut FOA (Food and Agriculture 

Organization) (2018) adalah sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Selain 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar, Gracilaria sp. dapat 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan nori. Banyak Industri makanan 

menggunakan Gracilaria sp. sebagai bahan pengental (thickener), stabilisator 

(stabilizer), dan pengemulsi (emulsifiying agent). Pada bidang kosmetik, 

Gracilaria sp berguna sebagai pembuatan salep, krim, sabun dan pembersih muka. 

Kegunaan dalam industri lainnya adalah sebagai bahan tambahan dalam industri 

kertas tekstil, fotografi, semir, sepatu, odol, pengalengan ikan atau daging (Santika, 

et al., 2014). 

Sementara itu, Rahma (2014) mengemukan bahwa Gracilaria sp. merupakan 

sumber makanan yang kaya akan serat alami, memiliki kandungan kalori yang 

rendah baik digunakan untuk diet. Serat yang terkadung dalam Gracilaria sp. 

mampu mencegah konstipasi, obesitas, ambien, dan kanker saluran pencernaan. 

Serat ini bersifat memperlancar metabolisme tubuh, mengenyangkan, mengurangi 



16 
 

lemak darah, dan menurunkan kadar gula. Selain dalam bidang makanan, 

kandungan galaktan dan selulosa pada Gracilaria sp. mampu menjadi alternatif 

bahan baku penghasil bioetanol (Adini et al., 2015).  

 

2.2 Tinjauan Tentang Kolang-kaling (Arenga catechu L.)  

2.2.1 Definisi Kolang-kaling (Arenga catechu L.)  

Kolang-kaling (Arenga catechu L.) merupakan salah satu jenis makanan yang 

bahan dasarnya dibuat dari buah aren (Arenga pinnata). Aren (Arenga pinnata) 

merupakan jenis suku palma yang terpenting setelah kelapa karena merupakan 

tanaman serba guna (Supriyadi et al., 2014). Kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

adalah hasil olahan dari buah aren. Buah kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

memiliki warna putih, berbentuk oval, lunak dan berlendir, seperti yang disajikan 

dalam Gambar 2. Pada umumnya kolang-kaling (Arenga catechu L.) dimanfaatkan 

menjadi produk makanan seperti kolak, cendol, manisan, dan jelly (Sundari, 2016). 

Gambar 2. merupakan gambar dari kolang-kaling (Arenga catechu L.). 

 

Gambar 2. Kolang-kaling (Arenga catechu L.)  

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 2018) 
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Pemanenan buah aren yang digunakan sebagai kolang-kaling (Arenga 

catechu L.) dilakukan ketika buah belum terlalu tua, namun tidak juga terlalu muda. 

Pada umumnya buah dapat dipanen pada umur satu tahun. Apabila buah aren yang 

dipanen terlalu tua maka kolang-kaling (Arenga catechu L.) yang dihasilkan 

memiliki tekstur keras dan jika buah aren yang dipanen terlalu muda maka kolang-

kaling (Arenga catechu L.) yang dihasilkan memiliki tekstur lembek (Ihsan, 2016).  

Kolang-kaling (Arenga catechu L.) diambil dari bagian buah aren memiliki 2 

atau 3 butir inti biji (endosperma) yang berwarna putih tersalut batok tipis yang 

keras. Buah yang muda intinya masih lunak dan agak bening. Buah muda dibakar 

atau direbus untuk  mengeluarkan intisnya, dan kemudian inti-inti biji itu direndam 

dalam air kapur beberapa hari untuk menghilangkan getahnya yang gatal dan 

beracun (Sarmi et al., 2016). 

2.2.2 Komposisi Kimia dan Karakteristik Kolang-kaling (Arenga catechu L.)  

Komposisi kimia kolang-kaling (Arenga catechu L.) menunjukkan bahwa 

komposisi cadangan makanan yang dikandung kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

berdasarkan berat per 100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi kimia kolang-kaling (Arenga catechu L.) tiap 100 g 

Komposisi Kimia Jumlah 

Energi (kkal) 
Karbohidrat (g) 

Serat (g) 
Protein (g) 
Lemak (g) 

Fosfor (ppm) 
Kalsium (ppm) 
Zat Besi (ppm) 

27 
6 

1,6 
0,4 
0,2 

24,3 
9,1 

0,05 

(Sumber : Ratima dalam Ihsan, 2016) 

 Komposisi kimia lainnya dalam kolang-kaling (Arenga catechu L.) adalah 

mineral seperti kalsium, besi dan fosfor mampu menjaga kesehatan tubuh 
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sedangkan kandungan potasium, besi, kalsium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, 

dan gelatin mampu mensintesa kolagen dalam tubuh. Kolang-kaling (Arenga 

catechu L.) juga mengandung albumin hingga 60% dan memiliki kadar air sangat 

tinggi hingga mencapai 93,8% dalam setiap 100 gramnya, kadar abu sekitar 1 gram 

dan serat kasar 0,95 gram (Simanungkalit, M., & Wiendarlina, 2013). 

Tingginya kandungan karbohidrat yang terdapat pada buah kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) memungkinkan pemanfaatannya sebagai bahan subtitusi 

pembuatan edible film. Komponen utama penyusun pembuatan edible film 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu hidrokoloid, lipida, dan komposit. Dalam 

kolang-kaling (Arenga catechu L.), polisakarida galaktomanan yang banyak 

ditemukan (Sarmi et al., 2016). 

Kolang-kaling (Arenga catechu L.) memiliki cadangan berupa polisakarida 

dalam bentuk galaktomannan. Galaktomanan adalah polimer yang mengandung 

unit mannopiranosa dengan ikatan βeta– (1– 4) dan unit galaktopiranosa dengan 

ikatan αlfa – (1– 6). Kelebihan utama dari galaktomannan dibandingkan dengan 

polisakarida lainnya yaitu galaktomannan memiliki kemampuan untuk membentuk 

larutan yang sangat kental seperti gel dalam konsentrasi yang rendah dan hanya 

sedikit dipengaruhi oleh pH, kekuatan ionik dan pemanasan (Ihsan, 2016). 

Kandungan galaktomannan tiap 100 gram berat kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

  



19 
 

Tabel 3. Kandungan galaktomannan tiap 100 gram berat kolang-kaling (Arenga catechu L.)  

 

Metode Pengeringan Galaktomannan (%) 

Tanpa pengeringan 2,16 ± 0,01 
Oven (bk) 54,45 ± 0,34 
Oven gelombang mikro (bk) 47,71 ± 0,28 
Drum dryer (bk) 64,76 ± 0,18 

(Sumber : (Pratama, 2016) 

2.2.3 Manfaat Kolang-kaling (Arenga catechu L.)  

Pemanfaatan kolang-kaling (Arenga catechu L.) saat ini masih sangat terbatas 

dan tingkat konsumsi masyarakat masih rendah. Kolang-kaling (Arenga catechu L.) 

memiliki nilai gizi sangat rendah, akan tetapi serat yang terkandung dalam kolang-

kaling (Arenga catechu L.) baik sekali untuk kesehatan. Serat kolang-kaling 

(Arenga catechu L.) dan serat dari bahan makanan lain yang masuk ke dalam tubuh 

menyebabkan proses pembuangan air besar teratur sehingga bisa mencegah 

kegemukan (obesitas), penyakit jantung koroner, kanker usus, penurun kolesterol 

darah dan penyakit kencing manis (Simanungkalit et al., 2013). Serat galaktomanan 

berperan dalam menghambat peenyerapan kolestrol sekitar 252 mgldl dapat 

diturunkan sebesar 10% setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung 

galaktomanan seperti kolang-kaling (Arenga catechu L.) (Dameswari, 2017). 

Kolang-kaling (Arenga catechu L.) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan edible film 

kategori hidrokoloid, karena kolang-kaling (Arenga catechu L.) mengandung pati 

sebesar 3,39% dari berat buah (Ihsan, 2016). Menurut Mikkonen et al., (2009) 

galaktomannan pada kolang-kaling (Arenga catechu L.) mampu dimanfaatkan 

sebagai pengental, stabilizer emulsi dan zat aditif pada berbagai industri makanan 

dan industri obat-obatan. Selain itu, galaktomannan pada kolang-kaling (Arenga 



20 
 

catechu L.) memiliki sifat antioksidan dan antimikroba yang baik jika dikonsumsi 

bagi tubuh. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Nori 

2.3.1 Definisi Nori 

Teddy (2009) mengemukakan bahwa istilah lain dari nori adalah edible 

seaweeds. Nori merupakan salah satu makanan tradisional Jepang yang terbuat dari 

alga merah (Rhodophyceae) yang berupa lembaran tipis. Nori menjadi sediaan 

olahan rumput laut alami dengan proses pengeringan (Levine & Sahoo, 2010) dapat 

dilihat pada Gambar 3.s 

 
Gambar 3. Nori 

(Sumber : Teddy, 2009) 

Lembaran nori yang berkualitas maksimum umumnya berwarna hitam 

kehijauan, sedangkan nori yang memiliki kualitas rendah berwarna hijau hingga 

hijau muda (Rahmawati, 2016). Tekstur nori yaitu kering halus, warna cerah dan 

berkilau. Seperti banyak kita jumpai, nori dikemas dalam kantong plastik, botol 

plastik ataupun kaleng kedap udara. Hal ini disebabkan karena nori merupakan 

makanan yang mudah menjadi lembab (Priatni & Fauziati, 2015). 
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Masyarakat Jepang telah mengkonsumsi nori mulai abad ke-8, sehingga 

menjadikan Jepang sebagai negara dengan konsumsi rumput laut terbesar sebanyak 

75% dari total produksi rumput laut. Nori dapat dijumpai di Negara Indonesia 

melalui restoran yang menyediakan makanan cepat saji seperti restoran Jepang dan 

Indonesia (Priatni & Fauziati, 2015). 

2.3.2 Teknologi Pengolahan Nori 

Loupatty (2010) mengemukakan bahwa teknologi pengolahan nori rumput 

laut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tradisional dan cara modern. 

Rumput laut jenis alga merah dibersihkan dari kotoran yang menempel dan dicuci 

hingga bersih. Kemudian rumput laut dipotong kecil-kecil, di blender hingga halus 

dan dimasak dengan air dengan perbandingsan 1:10. Selanjutnya ditambahkan cuka 

beras kedalam adonan rumput laut 1sdm dan diaduk hingga merata. Selanjutnya 

adoanan dicetak berupa lembaran-lembaran tipis. Lembaran nori dikeringkan pada 

suhu 50°C. Setelah dikeringkang kemudian lembaran nori siap dikemas ke dalam 

kantong plastik. 

Proses pengolahan nori menurut Zakaria et al. (2017) adalah dimulai dengan 

tahapan pembersihan rumput laut dan perendaman untuk melunakkan rumput laut. 

Kemudian dilakukan penambahan air pada rumput laut dengan perbandingan 1:1. 

Adonan rumput laut yang telah ditambahkan air selanjutnya akan dimasak hingga 

tekstur berubah menjadi bubur. Ditambahkan bumbu berupa garam, bawang putih 

dan lada sebanyak 0,3%. Setelah adonan masak dan menjadi bubur diratakan pada 

loyang hingga tipis kemudian dipanggang pada suhu 50°C selama 3 jam.  
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Nori yang telah siap untuk dikemas akan dimasukkan ke dalam kantong 

pengemas berupa kantong plastik ataupun kaleng. Pada pengemas nori banyak 

digunakan gel silika untuk menyerap kelembaban udara, karena sifat nori yang 

mudah sekali lembab dan tidak renyah. Sehingga apabila kemasan nori telah dibuka 

maka segera dihabiskan secepatnya sebelum menjadi lembab dan tidak renyah 

(Teddy, 2009).   

2.3.3 Kandungan Nutrisi Nori 

Nori merupakan olahan makanan rumput laut yang memiliki kandungan 

nutrisi yang cukup tinggi. Kandungan nutrisi yang terdapat pada nori diantaranya 

adalah vitamin, protein, mineral dan karbohidrat, seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan nutrisi produk nori 

 
Parameter Nori Panggang Nori Tidak Dipanggang Nori Komersial 

Kadar Air (%) 
Kadar Abu (%) 
Kadar Lemak (%) 
Kadar Protein (%) 
Karbohidrat (%) 

6,39 
8,86 
4,11 

18,22 
62,43 

9,85 
8,83 
0,26 

18,84 
62,31 

4,47 
8,97 
4,76 

40,00 
41,80 

(Sumber : (Zakaria et al., 2017) 

Priatni & Fauziati (2015) menemukan bahwa nori memiliki karakteristik 

kadar air 13,72%, kadar abu 14,20%, kadar serat 4,96%, kadar protein 6,84% dan 

kadar karbohidrat 74,31%. Olahan makanan nori merupakan salah satu makanan 

diet sehat karena mengandung serat dan karbohidrat yang cukup sebagai komponen 

bioaktif sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh (Zakaria et al., 2017). 

Selain kandungan nutrisi yang menguntungkan, nori juga mengandung 

beberapa asam amino, diantaranya adalah glutamate, glicine, dan alanin (Priatni & 

Fauziati, 2015). Rasa lezat olahan makanan nori salah satunya dikarenakan adanya 

free amino acid (alanine, asam glutamate, taurin, asam aspartate). Nori kaya akan 
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vitamin, mineral dan serat pangan, mengandung iodium, asam lemak tidak jenuh 

rantai panjang, dan karotenoid (Riyanto et al., 2014). 

2.3.4 Mutu Nori 

Nori merupakan salah satu makanan yang memiliki kandungan nutrisi cukup 

tinggi. Menurut Ihsan (2016),  bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan 

nori akan mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia dari nori yang dihasilkan dan 

berpengaruh terhadap mutu nori. 

Penelitian sebelumnya tentang pembuatan nori secara tradisional dari rumput 

laut jenis Gracilaria sp. tanpa campuran bahan subtitusi yang dilakukan oleh Teddy 

(2009), menghasilkan nori dengan karakteristik fisik dan kimia berupa kadar air 

(15,20-17,17%), kadar abu (4,36-7,26%), kadar lemak (0,04-0,11%), kadar protein 

(5,91-6,84%), kadar karbohidrat (70,71-73,51%) dan kuat tarik (24,60%) pada 

perlakuan terbaik. 

Selain berdasarkan karakteristik fisik dan kimia pada nori, karakteristik nori 

dapat dilihat melalui uji organoleptik nori yang meliputi warna, rasa, tekstur dan 

aroma (Priatni & Fauziati, 2015). Warna merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi karakteristik suatu makanan. Suatu makanan yang dinilai memiliki 

gizi yang tinggi tidak akan dimakan jika memiliki warna yang tidak menarik dan 

memberikan kesan yang tidak baik bagi konsumen. Warna yang dominan dan 

identik digunakan dalam makanan nori adalah warna hijau tua. Warna hijau tua 

akan menarik perhatian konsumen untuk mengkonsumsi nori. 

Aroma pada makanan merupakan salah satu yang menentukan kelezatan dari 

bahan makanan yang digunakanan. Aroma nori sangat identik dengan aroma dari 
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bahan baku pembuatan nori yaitu rumput laut, selain itu juga terdapat aroma 

rempah-rempah seperti bawang pada nori. Tekstur pada makanan mempengaruhi 

cita rasa suatu makanan yang dibuta. Perubahan tekstur mampu mempengaruhi 

kecepatan timbulnya rasa terhadap intensitas rasa, bau dan rasa semakin berkurang. 

Tekstur pada nori dominan pada teksur yang renyah dan tidak mudah patah, karena 

nori merupakan suatu makanan dalam bentuk cemilan. Nori termasuk dalam 

makanan ringan ekstrudat, dengan standar mutu menurut SNI 2886:2015 dapat 

dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Syarat mutu makanan ringan 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan   
Bau - Normal 
Rasa - Normal 
Warna - Normal 
Tekstur - Normal 

2. Kadar Air Fraksi massa, % Maks.4  
3. Kadar Lemak   
 Prosesn Penggorengan Fraksi massa, % Maks. 38 

Tanpa Proses Penggorengan Fraksi massa, % Maks. 30 
4. Kadar Garam Fraksi massa, % Maks. 2,5 
5. Bilangan Asam mg KOH/g minyak Maks. 2 
6. Bilangan Peroksida Mek peroksida/ 1000 g 

minyak 
Maks. 10 

7. Kadar Abu Tidak Larut Dalam 
Asam 

Fraksi massa, % Maks. 0,1 

8. Cemaran logam   
 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,25 

Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,2 
Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 
Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,03 

9. Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 0,25 
10. Cemaran Mikroba   

Angka Lempeng Total Koloni/g Maks 1x104 
Escherichia coli APM/g < 3 
Salmonella sp - Negat/25 g 

 Staphylococcus aureus Koloni/g Maks 1x102 
Sumber : (BSN, 2015) 
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2.3.5 Manfaat Nori 

Produk olahan nori kaya akan berbagai manfaat. Masyarakat Jepang 

menggunakan nori dalam berbagai makanan yaitu temaki, gunkan, nigiri dan senbei 

(Priatni & Fauziati, 2015). Teddy (2009) mengemukakan bahwa nori dimanfaatkan 

sebagai pembungkus sushi dan bola-bola nasi serta makanan khas Jepang lainnya. 

Selain dapat dikonsumsi langsung sebagai makanan ringan nori juga digunakan 

sebagai hiasan makanan dan penyedap berbagai macam masakan Jepang, misalnya 

pemberi rasa pada pengolahan mie dan sup. Sejarah Cina mencatat produk olahan 

makanan nori telah dimanfaatkan sebagai makanan dan obat-obatan sejak dinasti 

Chi Han, 300 tahun sebelum masehi (Riyanto et al., 2014).  

 

2.4 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang tersedia di lingkungan belajar 

yang berfungsi sebagai optimalisasi hasil pembelajaran (Nur, 2012). Menurut 

Musfiqoh (2012), sumber belajar merupakan segala sumber daya yang meliputi 

materi pembelajaran, manusia, alat, teknik, dan lingkungan yang mampu digunakan 

sebagai pendukung pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. AECT 

(Association for Education and Communication Technology) dalam Musfiqoh 

(2012) menyatakan bahwa sumber belajar (learning resources) adalah semua 

sumber berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan dalam proses 

belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah 

peserta didik dalam mencapai tujuan belajar.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

merupakan segala sesuatu dalam lingkup pembelajaran yang dapat memberikan 
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kemudahan kepada peserta didik dalam mendapatkan sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Musfiqoh (2012), sumber belajar yang baik memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1. Sumber belajar mampu memberikan kekuatan dalam proses pembelajaran, 

sehingga sebuah tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal.  

2. Sumber belajar harus memiliki nilai instruksional edukatif. 

3. Tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam bentuk atau isi, tidak 

memiliki tujuan pembelajaran eksplisit, hanya digunakan saat keadaan dan 

tujuan tertentu, dan dapat digunakan dalam berbagai tujuan pembelajaran. 

4. Sumber belajar digunakan seacara individu maupun kelompok.  

Sumber belajar bermanfaat sebagai pembuka jalan dan pengembangan 

wawasan terhadap proses pembelajaran bagi peserta didik. Dimana sumber belajar 

mampu  memberikan informasi yang dapat memperluas pengetahuan peserta didik, 

memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata sehingga dapat merangsang 

pemikiran siswa menjadi lebih kritis (Anisah & Azizah, 2016). 

Pemanfaatan sumber belajar yang maksimal menurut Sitangggang & 

Hermawati (2015) akan membantu siswa belajar dengan baik, dapat mengakrabkan 

interaksi antara peserta didik maupun guru dengan lingkungan sekitar, 

memungkinkan guru merancang dan melaksanakan program pembelajaran dengan 

baik, mengandung penerapan pendekatan. Pembelajaran siswa aktif dengan 

penggunaan sumber belajar yang sesuai akan memungkinkan partisipasi 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungannya, mampu 
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meningkatkan kerja sama antar guru, dan memungkinkan peserta didik lebih cepat 

dalam memahami materi.  

 

2.5 Pemanfaatan Handout Sebagai Sumber Belajar 

Handout merupakan sumber belajar tertulis yang berisi konsep-konsep 

penting dari suatu materi pembelajaran. Handout menurut Rahmayani, Hindun, & 

Hudha (2013) merupakan salah satu  bentuk media cetak yang mudah 

dikembangkan dan dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran untuk 

memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran yang telah disusun sesuai dengan 

kurikulum. Handout dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu dapat menerapkan materi secara jelas 

dalam proses pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.  

Fungsi handout sebagai salah satu bahan ajar yang dipergunakan oleh guru 

memberikan dampak yang maksimal bagi peserta didik dalam memahami materi 

yang disampaikan oleh guru. Handout mampu melengkapi kelemahan buku teks 

dalam  proses pembelajaran. Dalam proses  pembelajaran akan lebih 

mengedepankan idealitas bagi pendidik sehingga benar-benar akan menghasilkan 

kualitas  pembelajaran yang efektif dan efisien yang sesuai dengan kurikulum 

(Ningtyas & Yunianta, 2017). 

Sebagai salah satu sumber belajar, handout harus memiliki beberapa 

karateristik dalam penyusunannya. Prastowo (2011) mengemukakan mengenai 

struktur isi dari handout, diantaranya adalah : 

a. Identitas Handout  
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Meliputi tujuh bagian, diantaranya adalah nama sekolah, kelas, nama mata 

pelajaran, pertemuan ke-, handout ke-, jumlah halaman, dan mulai berlakunya 

handout. 

b. Materi Handout  

Materi yang terdapat pada handout terdiri atas materi pokok dan materi 

pendukung yang akan disampaikan.  

Selain karateristik di atas, guru mampu melengkapi handout dengan kegiatan 

yang harus dilakukan oleh peserta didik, pertanyaan untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik dan sikap peserta didik serta lembar catatan kosong yang dapat diisi 

oleh peserta didik untuk menuliskan pengalamannya selama proses pembelajaran 

(Millah, 2017). Prastowo (2011) mengemukakan penyusunan handout adalah 

sebagai berikut : 

a. Melakukan analisis kurikulum yang akan digunakan. 

b. Menentukan judul handout dan menyesuaikan dengan kompetensi dasar dan 

materi pokok yang akan dicapai.  

c. Mengumpulkan referensi sebagai bahan pembuatan dan penulisan handout. 

Penggunaan referensi harus terkini dan relevan dengan materi pokok yang 

digunakan. 

d. Menggunakan kalimat yang sederhana sehingga mudah dimengerti.  

e. Mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang. 

f. Memperbaiki handout sesuai kesalahan yang telah dievaluasi sebelumnya. 

g. Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat menambah informasi materi 

handout seperti buku dan internet. 



29 
 

Menurut Mulyasa dalam Sa’adah (2016) kelebihan handout diantaranya 

adalah sebagai berikut (a) berfokus pada kemampuan individu siswa, melalui soal 

evaluasi peserta didik mampu bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab; (b) 

terdapat kontrol hasil pembelajaran penggunaan standar kompetensi yang harus 

dicapai siswa; (c) Relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan 

pembelajaran dan cara mencapai tujuan pembelajaran.  

Sedangkan kekurangan dalam sumber belajar handout antara lain adalah : 

a. Penyusunan handout yang baik harus membutuhkan keahlian tertentu dengan 

kata lain tidak boleh sembarangan. Sukses atau gagalnya suatu handout 

tergantung pada penyusunnya. 

b. Membutuhkan manajemen pendidikan yang berbeda dari pembelajaran 

konvensional, karena peserta didik memiliki waktu berbeda dalam belajar 

tergantung pada kemampuan masing-masing individu. 
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2.6 Kerangka Konseptual 

 

 

  

Rumput Laut 

Kolang-kaling 
(Arenga 
catechu) 
(Arenga 
cateche) 

Pemanfaatan menjadi 
produk olahan pangan 

sangat rendah di Indonesia 

Produk Olahan Nori 
(Pangan fungsional) 

 

Bahan subtutusi pembuatan nori 

Membentuk gel 

Uji Organoleptik 

Warna, Aroma, 
Rasa, dan Tekstur 

 

Uji Fisik 

Ketebalan, Kuat 
Tarik dan 

Intensitas Warna 

Uji Proksimat 

Kadar Air, Kadar Abu, Kadar 
Serat, Protein dan Karbohidrat 

Komoditas hasil kelautan 
yang dapat dikembangkan 
dibidang industri makanan  

Data ekspor semakin 
meningkat 22,25% setiap 

tahun  

Gracilaria sp. 
Pengetahuan  petani 

budidaya dan stakeholder 
rendah serta penggunaan 
Gracilaria sp. berbatas 

pada bahan baku agar-agar 

Kandungan 
senyawa 

dominan adalah 

phycocolloids, 

garosa dan 
agaropektin  

Mutu Nori 

Kandungan galaktomannan 
mampu mempengaruhi 
pembentukan gel dan 

memberikan sifat elastis pada 
nori sehingga meningkatkan 

mutu nori 

Kajian implementasi 
sebagai sumber belajar Handout  

Gambar 4. Kerangka konseptual penelitian 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dapat diperoleh hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan 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. Terdapat 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. Terdapat 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).  




