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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya restoran Cina, Korea dan Jepang yang menyajikan menu 

siap saji di Indonesia berdampak pada perubahan tren konsumsi di masyarakat 

terhadap makanan asal negara tersebut, salah satunya adalah nori. Nori merupakan 

sediaan makanan dari rumput laut yang dikeringkan dan digunakan sebagai 

pembungkus sushi pada umumnya. Produsen nori terbesar saat ini adalah negara 

Jepang, China dan Korea yaitu dengan total produksi mencapai 2 milyar lembar per 

tahun (DKP, 2007). Bahan baku pembuatan nori berasal dari rumput laut merah 

jenis Porphyra sp., namun tumbuhan ini jarang dibudidayakan di Indonesia karena 

jenis ini hanya hidup pada iklim subtropis. Dikarenakan permintaan nori terus 

meningkat sementara pemenuhannya dilakukan melalui impor, maka dinilai perlu 

untuk dilakukan suatu inovasi dalam pembuatan nori sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan sekaligus peningkatan produksi. Upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan memodifkasi bahan baku pembuatan nori yaitu menggunakan rumput laut 

Eucheuma cottonii. 

Produksi rumput laut kering jenis Eucheuma cottonii pada tahun 2014 

mencapai 240.000 ton (Ditjen Industri Agro, 2016) dan meningkat mencapai 

1.033.500 ton pada tahun 2015. Sebagian besar (63%) rumput laut kering diekspor 

dalam bentuk mentah. Hal ini menyebabkan nilai tambah yang diperoleh petani 

rumput laut Indonesia rendah. Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis 

rumput laut merah yang menghasilkan senyawa hidrokoloid yang disebut 

karaginan. Kadar karaginan pada Eucheuma cottonii sekitar 54-73%, yang memiliki 

kemampuan dalam membentuk gel, stabil serta dapat dikonsumsi. Pengembangan 
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produk nori dari rumput laut Indonesia perlu dilakukan mengingat ketersediaan 

rumput laut di Indonesia yang berlimpah namun belum dilakukan pengolahan 

secara maksimal. Besarnya kadar karaginan pada rumput laut jenis Eucheuma 

cottonii memungkinkan pemanfaatannya sebagai bahan baku pembuatan nori.  

Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya bergantung pada beberapa 

faktor di antaranya cita rasa, warna, tekstur dan nilai gizinya, di samping itu ada 

faktor lain misalnya sifat mikrobiologis. Namun secara visual, faktor warna lebih 

menentukan penilaian konsumen terhadap makanan tersebut. Pewarna untuk bahan 

pangan dapat berupa zat pewarna alami maupun buatan. Salah satu sumber pewarna 

alami adalah kenikir. Kandungan daun kenikir dapat digunakan sebagai pewarna 

alami untuk produk nori, karena memiliki warna hijau yang lebih pekat dari klorofil 

dan memiliki kandungan mineral yang baik dan juga kaya antioksidan. Tanaman 

ini juga mengandung saponin, flavonoid, polifenol, minyak atsiri dan senyawa 

bioaktif lainnya. Bahan pewarna alami sebagai pewarna makanan merupakan 

pilihan tepat untuk produk nori karena dapat menyerupai warna nori yang memiliki 

warna khas hijau kehitaman. Oleh karena hal tersebut, peneliti mengangkat 

penelitian ini dengan judul “Karakteristik Fisik dan Kimia Nori dari Rumput Laut 

Merah (Eucheuma cottonii) dengan Penambahan Daun Kenikir (Cosmos 

caudatus)”   

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh rasio bubur rumput laut dan bubur daun kenikir terhadap 

karakter fisik dan kimia nori yang dihasilkan; 
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2. Mengetahui perlakuan terbaik berdasarkan penggunaan rasio bubur rumput 

laut dan bubur daun kenikir pada pembuatan nori kenikir. 

1.3 Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh penambahan bubur rumput laut dan bubur daun kenikir terhadap 

karakter fisik dan kimia nori yang dihasilkan; 

3. Ada perlakuan terbaik berdasarkan penggunaan rasio bubur rumput laut dan 

bubur daun kenikir pada pembuatan nori kenikir. 

 


