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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terdiri dari bagian-bagian 

pulau yang dikelilingi lautan. Luasnya lautan yang mengelilingi negara 

menyebabkan Indonesia disebut Negara Maritim. Konsep negara maritim hari ini 

memunculkan sebuah potensi hasil laut. Potensi hasil laut perlu dikembangkan 

dan di kelola secara terpadu. Salah satu potensi hasil laut Indonesia ialah rumput 

laut. Khususnya Pulau Madura memiliki potensi rumput laut yang belum 

dijangkau secara maksimal. Hal ini menarik untuk dimanfaatkan untuk kearah 

produksi seperti diolah sebagai bahan pangan, baik sebagai produk antara 

(intermediate product), seperti karagenan, agar, dan alginat, ataupun sebagai 

produk akhir seperti nori dan agar-agar.  

Rumput laut terdiri atas 4 kelas, yaitu merah, coklat, biru dan hijau. 

Spesies rumput laut yang telah dibudidayakan di Indonesia yang bernilai ekonomi 

tinggi yaitu Euchema sp, Gracilaria, Gelidium, dan Hypnea. Berdasarkan data 

Statistik Perikanan Budidaya Indonesia, peningkatan produksi rumput laut 

nasional dalam kurun waktu 2010-2014 adalah sebesar 460.9% dari produksi 

tahun 2010 yakni 3.399.436 ton menjadi 8.971.463 ton (Direktorat Jenderal 

Perikanan Budidaya, KKP 2015). Rumput laut yang diproduksi di Indonesia, 

hanya 25% dari total produksi yang diserap pasar dalam negeri, sedangkan 75% 

lainnya diekspor dalam bentuk mentah (Kemenperin, 2015).  

Rumput laut yang digunakan dalam penelitian adalah Eucheuma cottonii 

yang mempunyai thallus berbentuk silindris atau pipih, percabangan thallus tidak
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teratur, berujung runcing atau tumpul, cabangnya bersifat dichotomus atau 

trichotomus, berwarna merah, merah merah, hijau biru, serta memiliki nodule dan 

spine (Meiyana dkk., 2001). Rumput laut memiliki kandungan gizi yang beragam, 

Eucheuma cottonii dan Gracilaria sp. memiliki sifat fungsional yang sangat 

beragam. Eucheuma cottoni  merupakan salah satu jenis rumput laut yang 

memiliki gizi beragam, seperti serat, kalsium dan zat besi. 

Pada era ini produk yang cukup familiar dari rumput laut ialah Nori bar / 

snack nori.  Nori bar merupakan makanan tradisional Jepang berupa lembaran 

rumput laut yang dikonsumsi setelah dikeringkan atau dipanggang. Nori bar yang 

berasal dari Jepang dibuat dari rumput laut merah Porphyra (Kuda dkk., 2004). 

Pengembangan teknologi pengolahan rumput laut perlu dilakukan sehingga akan 

meningkatkan nilai jual rumput laut lokal, salah satunya ialah pembuatan produk 

nori bar. Nori bar merupakan produk pangan yang memiliki kandungan gizi dan 

nilai fungsional yang tinggi.  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut dilakukan penelitian mengenai 

pembuatan nori dari berbagai varietas rumput laut jenis (Eucheuma cottonii) 

dengan penambahan bayam. Penambahan bayam bertujuan untuk memperbaiki 

warna pada produk dan menambahkan nilai gizi produk khususnya kalsium (Ca) 

dan besi (Fe), karena nori bar pada umumnya warna yang khas yaitu hijau 

kehitaman dan nilai gizi kalsium (Ca) 10mg dan Besi (Fe) 10mg sumber nori bar 

komersil. Penelitian sebeleumnya oleh Yusuf A (2017) melakukan pembuatan 

lembaran rumput laut kering campuran Gracilaria sp. dan Eucheuma cottonii 

sudah pernah dilakukan, kajian konsentrasi larutan serta lama penmanggangan. 

Dengan mengacu penelitian tersebut pembuatan nori dari berbagai varietas 
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rumput laut jenis (Eucheuma cottonii) dengan penambahan bayam bertujuan 

untuk mengetahui  perbandingan bubur rumput laut dengan penambahan bubur 

bayam yang terbaik serta mendapatkan perlakuan terbaik yang dapat diketahui 

nilai kadar kalsium (Ca) dan besi (Fe). 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis rumput laut Eucheuma cottoni dapat dibuat produk Nori

bar ;

2. Mengetahui pengaruh perbedaan jenis rumput laut dan bubur bayam

terhadap sifat fisiokimia Nori bar ;

3. Mengetahui formulasi terbaik perbedaan jenis rumput laut dan penambahan

bubur bayam pada pembuatan Nori bar ;

4. Mengetahui kadar Kalsium (Ca) dan besi (Fe) dari perlakuan terbaik.

1.3 Hipotesis 

Penelitian ini mempunyai hipotesis yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis rumput rumput laut Eucheuma cottoni dapat dibuat produk Nori bar ;

2. Perbedaan jenis rumput laut dan bubur bayam berpengaruh terhadap sifat

fisiokimia Nori bar ;

3. Di dapat formulasi terbaik perbedaan jenis rumput laut dan penambahan

bubur bayam pada pembuatan Nori bar ;

4. Terdapat kadar Kalsium (Ca) dan besi (Fe) dari perlakuan terbaik.


