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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Rumput Laut Jenis Eucheuma cottoni L. 

Rumput laut kini menjadi salah satu komoditi hasil kelautan yang  

berkembangpesat di Indonesia. Setiap tahun permintaan dunia terhadap rumput 

laut semakin meningkat. Terdapat kurang lebih 555 spesies yang diketahui di 

wilayah perairan Indonesia (Wenno, 2009). Berdasarkan data ekspor rumput laut 

Indonesia pada tahun 2008-2012 menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 10,29%. 

Tahun 2012, nilai ekspor rumput laut sebesar US$ 134 juta sedikit lebih rendah 

dibandingkan tahun 2011 mencapai US$ 157 juta. Sedangkan pada tahun 2013 

perubahan nilai ekspor rumput laut mencapai 7,22% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Provinsi Jawa Timur merupakan pengekspor rumput laut terbesar di 

Indonesia yang memiliki peran sebesae 56,02% (Kemendag, 2013). 

Berbagai peluang yang ada pada hasil kelautan rumput laut mampu 

dijadikan sebagai produk unggulan ekspor dunia. Saat ini, pemanfaatan rumput 

laut yang hanya berbatas pada ekspor barang mentah sebesar 50% dari jumlah 

rumput laut yang dihasilkan oleh para petani rumput laut (Kemendag, 2013). 

Melalui program hilirisasi dari kementrian kelautan dan perikanan, Indonesia 

harus menjadi pemeran utama dalam ekspor rumput laut dunia. Untuk 

mewujudkan program tersebut, salah satu program yang dijalankan adalah 

pengendalian ekspor. Dimana dalam pengendalian ekspor, proses ekspor rumput 
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laut yang banyak mengirimkan bahan mentah diganti dan diserahkan kepada 

rumput laut olahan pangan (KKP, 2016). 

Salah satu jenis Spesies rumput laut tropis dari jenis Eucheuma sp yang 

ada di Indonesia merupakan salah satu penyumbang utama pertumbuhan produksi 

tanaman air di dunia. Kebutuhan rumput laut dari tahun ke tahun selalu meningkat 

jumlahnya, hal ini disebabkan karena adanya permintaan luar negeri yang terus 

bertambah akan rumput laut. Selama kurun waktu 2010-2014, produksi rumput 

laut mengalami kenaikan yaitu dari 3,92 juta ton pada tahun 2010 menjadi 10,08 

juta ton pada tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan sebesar 27,29 persen per 

tahun (BPS,2016). Tidak semua jenis rumput laut memiliki nilai ekonomis dalam 

skala industri. Eucheuma sp menjadi salah satu rumput laut yang banyak memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi dalam bidang makanan, namun potensi 

pemanfaatannya yang belum dilakukan secara maksimal. Mengingat rumput laut 

jenis ini adalah penghasil karaginan yang memiliki nilai ekonomis yang sangat 

tinggi (Nyoman, Bambang & Shandira, 2017). 

Jepang mengolah rumput laut menjadi 21 macam sayuran laut yang 

dikonsumsi dalam pengolahan makanan setiap hari salah satunya adalah rumput 

laut alga merah (Loupatty, 2010). Sementara itu, rumput laut di Indonesia banyak 

memanfaatkan sebagai sayuran, terutama oleh masyarakat di daerah tepi pantai. 

Berbagai macam rumput laut di Indonesia yang banyak digunakan adalah rumput 

laut yang mempunyai kandungan karbohidrat yang sangat, 25-35% protein dari 

berat kering, mineral (terutama iodine), lipid, sterol, asam amino, omega-3 dan 



15 
 

 
 

omega-6, anti-oksidan, hormone pertumbuhan, polifenol, dan flavonoid serta 

vitamin C (Dewi, 2012). 

Euchema sp merupakan salah satu jenis rumput laut dari kelas 

Rhodophyceae (alga merah). Nyoman, Bambang & Shandira, 2017 

mengemukakan bahwa  Euchemasp adalah jenis rumput laut penghasil karaginan 

yang digunakan dalam skala industri maupun rumah tangga. Komposisi yang 

paling dominan pada Eucheuma sp adalah kandungan karbohidrat dan sedikit 

lemak (La, Cynthia, Lopulalan & Firat, 2016). 

Menurut Anggadiredja et al. (2006), Eucheuma cottonii L.merupakan salah 

satu jenis rumput laut merah (Rhodophyceae) dan berubah nama menjadi 

Kappaphycus alvarezii karena karaginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa-

karaginan. Nama daerah “cottonii” umumnya lebih dikenal dan biasa dipakai 

dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional yang telah popular 

dalam pasar rumput laut dunia. Klasifikasi Eucheuma cottonii L. menurut 

Anggadiredja et al. (2006) adalah sebagai berikut. 

Divisio   : Rhodophyta 

Kelas   : Rhodophyceae 

Bangsa   : Gigartinales 

Suku   : Solieracea 

Genus   : Eucheuma 

Jenis   : Eucheuma cottonii L. 
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2.1.1 Ciri-Ciri dan Habitat Eucheuma cottoniiL. 

Ciri-ciri Eucheuma cottonii L. yaitu thallus silindris, permukaan licin, 

cartilageneus (menyerupai tulang rawan), serta berwarna hijau terang, hijau olive, 

dan cokelat kemerahan. Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, 

ditumbuhi nodulus (tonjolan-tonjolan), dan duri lunak/tumpul untuk melindungi 

dirinya. Percabangan bersifat alternatus (berseling), tidak teratur, serta dapat 

bersifat dichtomus (percabangan dua-dua) atau trichotomus (sistem percabangan 

tiga-tiga) (Anggadiredja et al., 2006). Rumput laut Eucheuma cottonii L. 

memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, rumput laut 

jenis ini hanya mungkin hidup pada lapisan fotik, yaitu kedalaman sejauh sinar 

matahari masih mampu mencapainya. Umumnya Eucheuma cottoniiL.tumbuh 

dengan baik di daerah pantai terumbu karang. Habitat khasnya adalah daerah yang 

memperoleh aliran air laut yang tetap dengan variasi suhu harian yang kecil dan 

substrat batu karang mati. 

 

2.1.2 Kandungan Kimia RumputLautJenisEucheumacottoni l. 

Eucheuma cottoni L. adalah rumput laut penghasil karaginan yang memiliki 

kemampuan untuk membentuk gel. Kemampuan membentuk gel ini berasal dari 

senyawa polisakarida yang terdapat didalam karaginan. Sifat pembentukan gel 

pada rumput laut ini dibutuhkan dalam berbagai bidang, salah satunya digunakan 

untuk menghasilkan pasta yang baik, karena termasuk kedalam golongan 

Rhodophyta yang menghasilkan florin starch (Peranginangin dkk, 2013). 
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Gambar 1. Eucheumacottoni.L, (DokumentasiPenelitian, 2018) 
 

Komponen utama rumput laut pada umumnya adalah karbohidrat (gula 

atauvegetable gum), protein, lemak dan abu yang merupakan mineral. 

MenurutSoegiarto (1978) dalam Peranginangin et al. (2013), kandungan pigmen 

utamarumput laut merah terdiri dari klorofil a, karoten b, phycoerithrin dan 

phycosianin.Kandungan kimia rumput laut dapat bervariasi tergantung pada jenis, 

tingkatpertumbuhan (umur) dan kondisi tempat tumbuhnya (Peranginangin et al., 

2013).Salah satu bahan baku pangan yang mengandung kadar iodium dan 

serattinggi adalah rumput laut. Menurut Santoso et al. (2013) dalam 

Peranginangin etal. (2013), Rumput laut jenis Eucheuma cottoni L.i memiliki 

kandungan seratpangan larut sebesar 10,7 g/100g dan serat pangan tidak larut 

sebesar 58,6 g/100g. 

Tabel 1. Komposisi Kimia RumputLautJenisEucheumacottoniL. 

Komposisi Jumlah (%) 

Air 
Protein 
Lemak 

Karbohidrat 
Seratkasar 

Abu 

13,90 
2,69 
0,37 

13,38 
0,95 

17,09 

Sumber: (Istini, 1986) 

Komposisi kimia yang tinggi pada Eucheuma cottoniL.berbanding balik 

dengan pemanfaatan yang dilakukan sebagai produk olahan dalam berbagai 
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bidang industri. Pemanfaatan produk olahan hanya mencapai 50% dari hasil 

budidaya yang dilakukan (Kemendag, 2013). Sedangkan sebagian besar sisanya 

hanya dijual mentah dalam bentuk kering dan basah. Berdasarkan data statistik 

produksi Eucheuma cottoniL. tersebut, maka penting untuk dilakukan pengolahan 

produk yang memanfaatkan rumput laut jenis Eucheuma cottoniL. dengan cara 

mengolahnya menjadi produk nori. Dengan adanya pengolahan lebih lanjut, 

diharapkan mampu meningkatkan produksi rumput laut di Indonesia untuk 

meningkatkan nilai ekonomis rumput laut. 

 

2.2 Temulawak 

2.2.1 Klasifikasi 

Kedudukan tanaman temulawak dalam tata nama tumbuhan termasuk ke 

dalam klasifikasi menurut Anand (2007) sebagai berikut. 

Divisi   : Spermatohyta 

Kelas    : Monocotyledonae 

Ordo    : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae 

Genus   : Curcuma 

Spesies    : Curcuma xanthorriza ROXB. 

 

2.2.2 MorfologiRimpangTemulawak 

Temulawak merupakan tanaman tahunan yang memiliki struktur batang 

semu dan habitusnya dapat mencapai 2-2,5 meter. Tanaman ini memiliki 

2-9 helai daun dan terdiri dari beberapa anakan tiap rumpun. Temulawak 

bisa dibudidayakan pada lahan yang luas dan terbuka dengan kesuburan 
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tanah yang baik (Anand, 2007).Temulawak memiliki habitus mencapai 

lebar 30-90 cm, jumlah anakan per rumpun antara 3-9 anak. Memiliki 

rimpang yang berbentuk bulat seperti telur dengan warna rimpang yaitu 

kuning dengan cita rasa pahit namun memiliki banyak khasiat yang 

bermanfaat bagi tubuh (Rukmana, 1994).Tanaman temulawak memiliki 

daun berwarna hijau atau cokelat keungunan terang sampai gelap bergaris 

cokelat serta bunga yang berwarna kuning dan bergerombol menjadi salah 

satu ciri khas yang dimiliki oleh tanaman temulawak (Latief, 2012). 

 

Gambar 2. RimpangTemulawak (DokumentasiPenelitian, 2018) 

 
Temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb.) adalah salah satu tanaman obat 

yang banyak digunakan sebagai bahan baku dalam obat-obatan tradisional di 

Indonesia bahkan seluruh Dunia. Kandungan yang sangat berkhasiat bagi tubuh 

dari temulawak ialah senyawa kurkuminoid yang diketahui memiliki aktivitas 

antioksidan bagi tubuh (Didik et al., 2014).  

Dalam bidang obat-obatan, temulawak dikenal memiliki khasiat yang cukup 

besar. Kandungan zat yang terdapat pada rimpang temulawak terdiri atas pati, 

abu, serat dan minyak atsiri. Komponen utama kandungan temulawak yang sangat 

berepran penting dalam rimpang temulawak adalah za kuning yang disebut 

“kurkumin” dan juga protein, pati, serta zat-zat minyak atsiri (Anand, 2007). 
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Kurkumin berfungsi untuk mengurangi  kerusakan oksidatif dan defisit memori 

yang terkait dengan penuaan. Secara khusus, kurkumin telah terbukti mengurangi 

kerusakan oksidatif dan patologi amiloid pada demensia Alzheimer (Frautschy et 

al., 2001). 

Pengaruh lain dari pemakaian rimpang temulawak telah banyak terbukti 

dalam dunia kesehatan, salah satu diantaranya yaitu memberikan pengaruh atau 

dampak positif terhadap kantung empedu, hati, pankreas. Pengaruhnya terhadap 

kantung empedu antara lain dapat mencegah pembentukan batu empedu dan 

kolesistis. Sementara pengaruh terhadap hati, diantaranya adalah dapat 

merangsang sel hati membuat empedu, hepatitis , anti- hepatoksik, membantu 

menurunkan kadar SGOT dan SGPT, serta berpengaruh baik terhadap pengobatan 

penyakit hati menahun (Rukmana, 1994). 

2.2.3 Kurkuminoid 

Kurkuminoid rimpang temulawak adalah suatu zat yang terdiridari campuran 

komponen senyawa yang bernama kurkumin dandesmetoksi kurkumin, 

mempunyai warna kuning atau kuning jingga,berbentuk serbuk dengan rasa 

sedikit pahit, larut dalam aseton, alkohol,asam asetat glasial, dan alkali 

hidroksida. Kurkumin tidak larut dalamair dan dietileter. Kurkuminoid 

mempunyai aroma khas, tidak bersifattoksik (Kiso, 1985 dalam Kiswanto, 

2009)Kurkumin mempunyai rumus molekul C21H2O6 (Bobotmolekul = 368). 

Senyawa kurkumin ini, seperti juga senyawa kimia lain seperti antibiotik, 

alkaloid, steroid, minyak atsiri, resin, fenol dan lain-lain merupakan hasil 
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metabolit sekunder suatu tanaman (Indrayanto, 1987 dalam Kristina, 2006) Sifat 

kimia kurkuminoid yang menarik adalah sifat perubahan warna akibat perubahan 

pH lingkungan. Dalam susana asam, kurkuminoid berwarna kuning atau kuning 

jingga, sedangkan dalam suasana basa berwarna merah. Keunikan lain terjadi 

pada sifat kurkumin dalam suasana basa, karena selain terjadi proses disosiasi, 

pada suasana basa kurkumin dapat mengalami degradasi membentuk asam ferulat 

dan ferulloilmetan. Degradasi ini terjadi bila kurkumin berada dalam lingkungan 

pH 8,5 – 10,0 dalam waktu yang relatif lama, walaupun hal ini tidak berarti bahwa 

dalam waktu yang relatif singkat tidak terjadidegradasi kurkumin, karena proses 

degradasi sangat dipengaruhi jugaoleh suhu lingkungan. Salah satu hasil 

degradasi, yaitu feruloilmetanmempunyai warna kuning coklat yang akan 

mempengaruhi warnamerah yang seharusnya terjadi. Sifat krukuminoid lain yang 

pentingadalah aktivitasnya terhadap cahaya. Bila kurkumin terkena cahaya,akan 

terjadi dekomposisi struktur berupa siklisasi kurkumin atau terjadidegradasi 

struktur (Tonnesen dan Karsen, 1985 dalam Kiswanto, 2009).Kurkuminoid 

merupakan unsur non zat gizi yang mempunyaisifat atau karakteristik yaitu 

senyawa khas dari kurkumin (flavour) yangberwarna kuning dan bersifat 

aromatik, terdiri dari campuran kurkumin,desmetoksikurkumin, dan 

bidesmetoksikurkumin sehingga apabiladigunakan dalam makanan atau minuman 

dapat berfungsi sebagaipewarna makanan atau minuman yaitu memberikan warna 

kuningsekaligus aroma, bau dan rasa khas pada makanan dan 

minuman.Sedangkan dalam bidang kesehatan, kurkuminoid bermanfaat 

sebagaisenyawa antioksidan yang dapat menangkal atau melokalisir radikalbebas 
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(karsinogenik) akibat mengkonsumsi makanan yang kurang sehat,sehingga 

kurkuminoid mempunyai efek antirematik dalam pengobatansecara tradisional. 

Namun demikian, dimungkinkan penggunaankurkuminoid terlalu banyak pada 

makanan atau minuman akanmenyebabkan warna makanan dan minuman 

semakin tajam yaitukuning seperti warna kuningnya temulawak, aroma dan bau 

yangsemakin tajam yaitu seperti aroma dan baunya temulawak, dan rasa getiratau 

pahit semakin tajam yaitu seperti rasa getir dan pahitnyatemulawak, sehingga 

dapat mengurangi penerimaan masyarakat (Istafid,2006 dalam Kiswanto, 2009). 

Secara kimiawi, kurkuminoid pada rimpang temulawakmerupakan turunan 

dari diferuloilmetan yakni senyawa dimetoksidiferuloilmetan (kurkumin) dan 

monodesmetoksi diferuloilmetan(desmetoksikurkumin). Menurut Sidik, dkk 

(2006) kandungankurkuminoid dalam rimpangtemulawak kering berkisar 3,16 

%.Sedangkan kadar kurkumin dalam kurkuminoid rimpang temulawaksekitar 58 

– 71 % dan desmetoksikurkumin berkisar 29 – 42 %. 

2.3  Nori 

Nori atau yang biasa dikenal dengan lembaran rumput laut, hasil olahan dari 

jenis rumput laut merah (Rhodophyta) yang seringkali digunakan dalam campuran 

masakan masyarakat Jepang, China, maupun Korea. Konsumsi masyarakat Jepang 

terhadap nori sangat tinggi, hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Jepang 

menggunakan nori dalam setiap makanan mereka sebesar 75% dari total produksi 

rumput laut (Teddy, 2009). 

2.3.1 Definisi nori 
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Salah satu produk olahan dari rumput laut merah yang dikeringkan secara 

alami adalah nori. Nori merupakan sediaan berupa rumput laut yang dikeringkan 

berbahan baku rumput laut merah jenis Porphyra yang dapat ditambahkan bumbu 

didalamnya seperti ajitsuke nori. Masyarakat Jepang telah mengkonsumsi nori 

sejak abad ke-8. Sebesar 75% dari total produksi rumput laut di Jepang yang 

diolah sebagai nori (Giury, 2006). 

Negara penghasil nori terbesar saat ini adalah Jepang, China, dan Korea yang 

ditunjukkan oleh data total hasil produksi nori mencapai 2 milyar lembar/tahun. 

Rumput laut Porphyra yang biasanya digunakan adalah jenis Porphyra tenera 

yang disebut dengan susabnori dan amanori, Porphyra tenera yang disebut 

asakusanori. Selain rumput laut merah, penggunaan rumput laut cokelat misalnya 

kayamo-nori dari Scytosiphon lomentaria merupakan nori yang dikonsumsi 

(Kuda, Makiko,Hishi, & Araki, 2004).  

Nori digunakan sebagai pembungkus sushi (makisuzhi) dan bola-bola nasi 

(onigiri) serta makanan khas Jepang lainnya. Selain dapat dikonsumsi langsung 

sebagai makanan ringan (snack), nori juga digunakan sebagai hiasan dan 

penyedap berbagai macam masakan Jepang, misalnya pemberi rasa pada 

pengolahan mie dan sup, serta lauk sewaktu makan nasi dan biasanya 

ditambahkan ke dalam makanan ringan dan renyah seperti senbei. Senbei adalah 

makanan ringan yang renyah atau disebut juga crackers berbentuk bulat dan pipih 

(Teddy, 2009).  

Ukuran standar satu lembar nori di Jepang berbeda-beda tergantung pada 

kegunaannya, yaitu 12x10 cm2 (DKP, 2006) dan 20x18 cm2 (Korringa, 1976). 
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Warna tidak dapat dijadikan pegangan kualitas, namun lembaran nori berkualitas 

tinggi umumnya berwarna hitam kehijauan, sedangkan nori berkualitas rendah 

berwarna hijau hingga hijau muda (Hasanah, 2007). Satu lembar nori kering. 

 

2.3.2 Kandungan Nutrisi nori 

Nori merupakan salah satu makanan yang memiliki kandungan nutrisi 

tinggi. Kandungan protein nori mencapai 25-50 % berat kering, lemak 2-3 % berat 

kering dan berbagai macam vitamin (Kayama et al. 1985). Kandungan protein 

dalam rumput laut berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya iklim dan kondisi lingkungan atau habitatnya. Porphyra tenera 

mengandung protein sebesar 21-47 g protein/100 g berat kering (Ruperez dan 

Saura 2001 dalam Dawezynski et al. 2007). Vitamin B12 dalam nori adalah 

sebesar 29 μg %. Kandungan nutrisi yang cukup tinggi itulah yang menjadikan 

nori salah satu makanan diet oleh masyarakat Jepang (Hiroyuki 1993). Nori juga 

mengandung beberapa asam amino selain kandungan nutrisi yang 

menguntungkan, diantaranya asam glutamat, glicine dan alanin yang berperan 

dalam menciptakan rasa pada nori (Winarno 1996). Serat makanan adalah salah 

satu kandungan terpenting dalam rumput laut. Kandungan serat makanan atau 

dietary fibre dalam nori dan wakame mencapai 34 % berat kering (Urbano dan 

Goni 2002). 

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.  
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Fauziati et al., (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 

bioktif sehingga memberikan manfaat bagi kesehatn tubuh (Sajida et al., 2017). 

Selain kandungan nutrisi yang menguntungkan, nori juga mengandung 

beberapa asam amino, diantaranya adalah glutamate, glicine, dan alanin (Fauziati 

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

free amino acid (alanine, asam glutamate, taurin, asam aspartate). Nori kaya akan 

vitamin, mineral dan serat pangan, mengandung iodium, asam lemak tidak jenuh 

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

2.3.3 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 perbandingan 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 Sajida, Erniati, Priosoeryanto, & Zakaria 

(2017) adalah dimulai dengan tahapan pembersihan rumput laut dan perendaman 



26 
 

 
 

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.  

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). 

2.4 Mutu Nori 

Nori merupakan salah satu makanan yang memiliki kandungan nutrisi cukup 

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

pembuatan nori dapat mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia dari nori yang 

dihasilkan dan dapat mempengaruhi mutu nori. 

 Selain berdasarkan karakteristik fisik dan kimia pada nori, karakteristik 

nori dapat dilihat melalui uji organoleptik yang terdiri dari warna, rasa, aroma, 

dan tekstur (Priatni & Fauziati, 2015). Warna  adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi karakteristik suatu makanan. Makanan dapat dinilai memiliki gizi 

yang tinggi tidak akan dimakan jika tidak memiliki warna yang menarik atau 

bagus. Warna yang dominan dan identik digunakan dalam makanan nori adalah 



27 
 

 
 

warna hijau tua. Warna hijau tua akan menarik perhatian konsumen untuk 

mengkonsumsi nori.Aroma pada makanan juga sangat penting, karena dapat 

menentukan kelezatan dari bahan makanan yang digunakan. Aroma nori sangat 

identik dengan aroma dari bahan baku pembuatan nori yaitu rumput laut, selain 

itu juga terdapat aroma rempah seperti bawang maupun perasa pada nori. Tekstur 

pada makanan mempengaruhi cita rasa suatu makanan yang dibuat. Perubahan 

tekstur mampu mempengaruhi kecepatan timbulnya rasa terhadap intensitas rasa, 

bau, dan rasa semakin berkurang. Tekstur pada nori dominan pada tekstur yang 

renyah dan tidak mudah patah, karena nori merupakan suatu makanan dalam 

bentuk camilan.Nori termasuk kedalam jenis makanan ringan ekstrudat, dengan 

standard mutu menurut SNI 2886: 2015 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: 

Tabel 2. 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   
 Proses penggorengan Fraksi  massa. % Maks. 38 
 Tanpa proses penggorengan Fraksi massa. % Maks. 30 
4. Kadar garam Fraksi massa. % Maks. 2,5 
5. Bilangan asam Fraksi  massa,  % Maks. 2 
6. Bilangan peroksida MekPeroksida/1000g Maks. 10 
7. Kadar abu tidak larut dalam 

asam 
Fraksi massa, % Maks. 0,1 

8.  Cemaran logam mg/kg  
 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0.25 
 Kadium (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 Maks1x 104 
 Escherichia coli APM/g <3 
 Salmonella sp - Negat/ 25 g 
 Staphylococcus aureuss Koloni/g Maks 1x 102 
Sumber: (BSN,2015) 
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2.5 Pangan Fungsional 

Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2015), pangan fungsional 

didefinisikan sebagai pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses 

produksi, mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian 

ilmiah dianggap memiliki fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi 

kesehatan. Fenomena pangan fungsional kini telah melahirkan paradigma baru 

bagi perkembangan ilmu dan teknologi pangan, yaitu semakin banyak 

dilakukannya berbagai modifikasi produk olahan pangan yang menuju sifat 

fungsinal, atau memiliki fungsi bagi kesehatan (Eka & Farida, 2014). 

Persyaratan pangan fungsional yang terdiri dari tiga fungsi  dasar pangan 

fungsional yaitu (Astawan, 2011) sebagai berikut. 

1. Sensory (warna dan penampilannya yang menarik dan citarasa yang 

enak) 

2. Nutritional (bernilai gizi tinggi), dan 

3. Physiological (memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan 

bagi tubuh). 

 

2.6 Sumber Belajar  

Pengertian sumber belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III 

yaitu orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan 

(Pusat Bahasa DEPDIKNAS: 1102). Sedangkan AECT dalam buku “Beberapa 

Aspek Pengembangan Sumber Belajar” karya Sudjarwo (1989: 141), menyatakan 

bahwa “sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber baik yang berupa 
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data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar 

baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa 

dalam mencapai tujuan belajarnya. 

Menurut Mulyasa (2002: 48), sumber belajar dirumuskan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik 

dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar-mengajar.Sehingga, sumber belajar dapat 

berupa segala sesuatu yang ada baik manusia, bahan, alat, pesan, teknik, maupun 

lingkungan yang dapat dijadikan tempat untuk mengungkap suatu pengalaman 

belajar dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dengan tujuan untukmeningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap yang lebih baik. 

Sedangkan menurut Marsh (Suhardi, 2010: 2), sumber belajar Biologi adalah 

segala sesuatu, baik benda maupun gejalanya, yang dapat digunakan untuk 

memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan Biologi tertentu. 

Sumber belajar memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar. 

Sumber belajar Biologi dalam proses pembelajaran Biologi dapat diperoleh di 

sekolah atau di luar sekolah. 

 

2.5.1Ciri-Ciri Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Dalam menggunakan sumber belajar hendaknya memperhatikan 
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beberapa aspek. Menurut Musfiqoh (2012), sumber belajar yang baik memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Sumber belajar mampu memberikan kekuatan dalam prose pembelajaran, 

sehingga sebuat tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal.  

2. Sumber belajar harus memiliki nilai instruksionla 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.  

Sementara itu, Nur (2012) mengemukakan ciri-ciri sumber belajar secara 

umum adalah (1) Ekonomis, yaitu murah namun tidak terpatok pada harga yang 

rendah; (2) Praktis dan sederhana, artinya tidak memerlukan pelayanan yang sulit; 

(3) Mudah diperoleh, sumber belajar itu dekat, tersedia dimana-mana dan tidak 

perlu diadakan dan dibeli; (4) Bersifat fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai tujuan pembelajaran; dan (5) Komponen-komponennya sesuai dengan 

tujuan.  

2.7 PemanfaatanLKPD Sebagai Sumber Belajar 

2.6.1 Definisi LKPD 

Bahan ajar berupa lembaran-lembaran yang berisi tugas-tugas yang harus  

dikerjakan oleh siswa selama proses pembelajaran (Depdiknas, 2008). Menurut 

Prastowo (2015), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) lembar-lembar kertas yang 

berisimateri, ringkasan, sertapetunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi yang harus dicapai. 
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2.6.2 Fungsi LKPD 

Fungsi LKPD menurut Prastowo (2015), terdapat sedikitnya 4 fungsi 

LKPD dalam pembelajaran, yaitu: (1) sebagai bahan ajar yang bisa 

meminimalkan peran guru, namun lebih mengaktifkan peran siswa, (2) sebagai 

bahan ajar yang memudahkan siswa untuk memahami materi, (3) sebagai bahan 

ajar yang ringkas dan kaya tugas, (4) memudahkan pelaksanaan pengajaran 

kepada siswa. 

2.6.3 KekurangandanKelebihan LKPD 

a) LKPD dapat digunakan oleh guru dalam pemberian tugas 

b) Harga LKPD murah dan terjangkau sehingga semua peserta didik dapat 

membelinya atau menjangkau harga tersebut 

c) Materi dalam LKPD disampaikan secara singkat dengan bahasan yang 

jelas 

d) LKPD kurang menarik sehingga peserta didik menjadi mudah bosan 

e) Tugas-tugas yang terdapat dalam LKPD hanya berupa soal tanpa ada 

contoh yang jelas. 

f) LKPD masih belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, lalu 

antara materi dan tugas terkadang tidak sesuai dengan yang diberikan. 
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2.7 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesisdalampenelitianiniadalah: 

1.  Terdapat perbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadapMutuNori 

sebagai Pangan Fungional dilihat dari parameter uji organoleptik rasa. 

2.  Terdapat perbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadap Mutu Nori 

sebagai Pangan Fungsional dilihat dari parameter uji organoleptik Tekstur. 

3.  Terdapat perbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadap Mutu Nori 

sebagai Pangan Fungsional dilihat dari parameter uji organoleptik Warna. 

4.  Terdapatperbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadap Mutu Nori 

sebagai Pangan Fungsional dilihat dari parameter uji organoleptik Aroma. 

5.  Terdapat perbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadapMutu Nori 

sebagai Pangan Fungsional dilihat dari parameter uji kandungan kadar air. 

6.  Terdapat perbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadap Mutu Nori 

sebagai Pangan Fungsional dilihat dari parameter uji kandungan kadar abu. 

7.  Terdapat perbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadapMutu Nori 
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sebagai Pangan Fungsional dilihat dari parameter uji kandungan kadar 

protein. 

8.  Terdapat perbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadap Mutu Nori 

sebagai Pangan Fungsional dilihat dari parameter uji kandungan kadar 

karbohidrat. 

9.  Terdapat perbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadap  Mutu Nori 

sebagai Pangan Fungsional dilihat dari parameter uji kandungan kadar 

serat. 

10.  Terdapat perbedaan Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan 

Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadapMutuNori 

sebagai Pangan Fungsional dilihat dari parameter uji kandungan kadar 

kurkumin. 

11. Terdapat pemanfaatan hasil penelitian Pengaruh Konsentrasi Eucheuma 

cottoni L.dan Rimpang Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb). terhadap 

Mutu Nori sebagai Pangan Fungsional dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar. 

 




