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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rumput Laut  

Rumput laut atau seaweeds merupakan komoditi hasil laut yang 

melimpah di Indonesia. Pada mulanya orang menggunakan rumput laut hanya 

untuk sayuran tanpa tahu kandungan zat-zat yang terdapat didalamnya. Seiring 

dengan perkembangan pengetahuan dan peradaban yang semakin maju akhirnya 

diketahui kandungan zat-zat yang terdapat didalam rumput laut tersebut sehingga 

pemanfaatannya akan dapat dioptimalkan tidak hanya sebagai bahan pangan yang 

dikonsumsi langsung secara sederhana tetapi juga merupakan bahan dasar 

pembuatan produk pangan rumah tangga maupun industri makanan skala besar 

(Anggadireja dkk., 2008). 

Menurut Sadhori (1992) berdasarkan kandungan pigmennya, rumput laut 

dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu Rhodophyceae (ganggang merah), 

Phaeophyceae (ganggang cokelat), Chlorophyceae (ganggang hijau), 

Cyanophyceae (ganggang biru hijau). 

a. Ganggang Hijau (Chlorophyceae) 

Ganggang ini berwarna hijau karena tidak mempunyai zat warna lain, kecuali 

hanya chlorophyl yang berwarna hijau sebagai satu-satunya sel warna yang ada. 

b. Ganggang Biru-Hijau (Cyanophyceae) 

Kumpulan ganggang ini berwarna biru atau hijau kebiru-biruan, karena di 

samping chlorophyl yang berwarna hijau, juga terdapat phycoyanin yang 

berwarna biru. 
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c. Ganggang Coklat (Phaeophyceae) 

Ganggang coklat dan juga ganggang merah hampir secara ekslusif 

merupakan habitat laut, oleh karena itu ganggang ini sering disebut dengan 

Rumput Laut. Ganggang coklat ada yang batangnya mengeras agar dapat 

menahan riak  gelombang laut, ada pula yang mempunyai alat penempel agar 

dapat menetap dengan kokoh pada tempatnya seperti jenis labi-labi (Turbinari 

conoides), dan ribbon kelp (Laminaria). 

d. Ganggang Merah (Rhodophyceae) 

Banyak sekali jenis dari ganggang merah ini yang menghasilkan agar-

agar dan karagin, diantaranya adalah kelompok penghasil agar-agar (agarophyt) 

contohnya adalah Gracilaria, Gelidium, Ahnfeltia, Pterocladia, Acanthopeltis dan 

kelompok penghasil karaginan (carrageennophyt) contohnya adalah Chondrus, 

Eucheuma,Gigartina,Hypne 

2.2 Rumput Laut Eucheuma cottonii  

Rumput laut dapat menghasilkan devisa serta pendapatan masyarakat 

terutama masyarakat pesisir. Karena rumput laut yang utamanya dari kelas 

rhodophyceae (ganggang merah) selain mengandung karaginan dan agar-agar 

juga mempunyai kandungan gizi yang penting yaitu yodium. Salah satu jenis 

rumput laut merah yang bernilai ekonomis penting yaitu rumput laut Eucheuma 

cottonii. Eucheuma cottonii adalah rumput laut penghasil karaginan 

(carragenophyte). Jenis karaginan yang dihasilkan dari rumput laut ini adalah 

kappa karagenan (Winarno, 2008). 

Ciri-ciri Eucheuma cottonii yaitu thallus silinder, permukaan licin, 

cartilageneus (menyerupai tulang rawan/muda) serta berwarna hijau terang, hijau 
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olive dan cokelat kemerahan. Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, 

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

gametangia. Percabangan bersifat dichotomus (percabangan dua-dua) atau 

trichotomus (sistem percabangan tiga-tiga). Habitat rumput laut Eucheuma 

cottonii memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, 

rumput laut ini hanya mungkin hidup pada lapisan fotik, yaitu kedalaman sejauh 

sinar matahari masih mampu mencapainya Berikut adalah klasifikasi dari 

Eucheuma cottoni (Anggadireja dkk., 2008).   

Divisi : Rhodophyta  

Kelas  : Rhodophyceae  

Ordo  : Gigartinales  

Famili  : Solieriaceae  

Genus  : Eucheuma  

Spesies : Eucheuma cottonii 

 

Gambar  1. Rumput Laut (Eucheuma cottonii) (Anggadireja dkk., 2008) 

 

Sebagian besar rumput laut, mengandung asam aspartat dan asam 

glutamat yang cukup banyak dalam komposisi total asam amino. Kedua asam 
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amino tersebut terdapat sekitar 22-44% dari total asam amino (Munda dalam 

Fleurence, 1999).  Rumput laut sebagai sumber gizi memiliki kandungan 

karbohidrat (gula atau vegetable gum), protein, sedikit lemak dan abu yang 

sebagian besar merupakan senyawa garam natrium dan kalium. Rumput laut juga 

mengandung vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, serta mineral seperti kalium, 

kalsium, fosfor, natrium, zat besi dan yodium (Anggadireja dkk., 2008). 

Komposisi kimia Eucheuma cottonii dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Rumput Laut Eucheuma cottonii 

No Komposisi Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Air 

Protein 

Lemak 

Serat Kasar 

Kalsium (Ca) 

Besi (Fe) 

Tembaga (Cu) 

Tiamin 

Ribovlamin 

Vitamin C 

Karagenan 

Abu 

Kadar Pb 

13,90 % 

  2,69 % 

  0,37 % 

  0,95 % 

22,39 mg 

  0,12 mg 

  2,76 mg 

  0,14 (mg/100 g) 

  2,70 (mg/100 g) 

12,00 (mg/100 g) 

61,52 % 

17,09 % 

  0,04 mg 

Sumber : Istini dkk., 1986 dalam Yani 2006 

2.3 Bayam (Amaranthus hybridus Linnaeus) 

Bayam (Amaranthus hybridus Linnaeus) merupakan tanaman semusim, 

berbentuk perdu (semak), rasanya enak, lunak, disukai oleh hampir setiap 

penduduk dan harganya relatif murah. Bayam jenis ini paling banyak ditanam 

sebagai sayur cabut di Indonesia. Warna daun kebanyakan hijau, baik 

hijau muda maupun hijau tua, tetapi ada pula yang berwarna 

merah/kemerahan (Hadisoeganda, 1996). Bayam dapat disayur bening, 

dibuat gado-gado, pecal, atau direbus untuk lalap. Kadang-kadang, daun 

bayam yang muda dan lebar digunakan pula sebagai bahan rempeyek 
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(Dalimartha, 2005). Keunggulan nilai nutrisi bayam adalah pada kandungan 

vitamin A, vitamin C, riboflavin dan asam folat yang keduanya merupakan 

elemen penting vitamin B kompleks, dan juga asam amino niasin dan thiamin 

Kandungan mineral terpenting adalah kalsium dan zat besi (dapat 

mencegah anemia/kekurangan sel darah merah). Selain itu sayur bayam 

juga kaya akan mineral lain seperti seng (zink), magnesium, fosfor dan 

kalium (Hadisoeganda, 1996). Bayam mentah mengandung serat pangan 

larut sebesar 5,68%, serat pangan larut sebesar 0,56% dan serat pangan total 

sebesar 6,24% (Muchtadi, 2000). Komposisi kimia bayam dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi kimia bayam per 100 g bahan 

Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981) 

dan  Muchtadi (2000) 

 

2.3.1 Pengolahan Bayam 

Proses pengolahan keripik daun bayam beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan pada pembuatan keripik daun bayam yaitu tekstur, warna, dan rasa. 

Semua faktor tersebut selain tergantung pada sifat bahan dasar juga tergantung 

No Komposisi  Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Air    

Protein          

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium 

Fosfor 

Besi 

Vitamin A 

Vitamin B1 

Vitamin C 

Serat pangan tidak larut  

Serat pangan larut 

Serat pangan total 

Energi 

(g) 

(g) 

(g) 

(g) 

(mg) 

(mg) 

(mg) 

(SI) 

(mg) 

(mg) 

(g) 

(g) 

(g) 

(kal) 

86,90 

3,50 

0,50 

6,50 

267 

67 

3,9 

 6090 

0,08 

80,00 

5,68 

0,56 

6,24 

 36,00 
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pada proses pengolahannya (Tursilawati, 1999). Tahap pertama dalam pembuatan 

keripik daun bayam adalah pembuatan adonan tepung berbentuk pasta cair atau 

encer. Pembuatan adonan terdiri dari campuran tepung beras, bumbu seperti 

bawang putih 2%, ketumbar 2%, dan garam halus 2,25%, serta gula secukupnya 

(Sutrisniati dkk., 1995). 

Pati beras dengan adanya sejumlah air dingin dapat membentuk pasta, 

tetapi granulagranula patinya akan segera mengendap secara perlahan dan tidak 

terdispersi terus menerus. Menurut Herlina (1999) granula-granula pati akan 

mengembang karena menyerap air dengan adanya pemanasan, sehingga tahap 

selanjutnya yaitu penggorengan menjadi sangat penting dalam menentukan 

kualitaskeripik daun bayam yang dihasilkan. Suhu penggorengan yang digunakan 

dalam pembuatan keripik daun bayam yaitu 160⁰C dengan waktu penggorengan 

selama 1,5 menit.  Disisi lain bayam juga di olah menjadi mie, bakso dan aneka 

olahan lainnya.  

2.4 Nori Bar 

Nori bar merupakan lembaran rumput laut yang dikeringkan atau 

dipanggang (Korringa 1976). Sedangkan menurut Giury (2006), nori bar adalah 

salah satu produk olahan rumput laut alami yang dikeringkan dan merupakan 

produk olahan dari rumput laut merah (Rhodophyta). Nori bar adalah sediaan 

lembaran rumput laut merah jenis Porphyra yang dikeringkan, akan tetapi 

Porphyra hanya tumbuh di iklim subtropis.. Syarat pembuatan nori bar adalah 

memiliki kandungan serat yang tinggi. Kandungan serat makanan dalam nori bar 

dan wakame dapat mencapai 34 % berat kering (Urbano dan Goni 2002 dalam 

Teddy 2009). 
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Warna tidak dapat dijadikan pegangan kualitas, namun lembaran nori bar 

berkualitas tinggi umumnya berwarna hitam kehijauan karena mengandung 

klorofil a dan phycobilin, sedangkan nori bar  berkualitas lebih rendah berwarna 

hijau hingga hijau muda. Satu lembar nori bar kering memiliki berat 2,5 sampai 3 

g (Korringa, 1976) atau 4 sampai 6 g (FAO 2008). Nori bar dikonsumsi langsung 

sebagai makanan ringan (snack), (Yamamoto 1990), 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. Berikut ini adalah beberapa jenis nori dan 

pemanfaatannya dalam pangan : 

1. Yakinori ukuran standar 

Nori tawar untuk menggulung temakisushi dan makisushi. 

2. Yakinori tipe setengah 

Satu lembar nori ukuran standar dibagi dua, digunakan untuk membungkus 

seluruh bagian onigiri. 

3. Yakinori tipe sepertiga 

Satu lembar nori dibagi tiga, diletakkan di bagian dasar onigiri sehingga 

mudah dipegang dengan tangan. 

4. Ajitsuke nori atau okazunori 

Satu lembar nori standar yang sudah diberi bumbu garam dapur, kecap asin, 

gula atau mirin dipotong menjadi 8 atau 12 potongan kecil. Pada umumnya 

dimakan sebagai teman makan nasi sewaktu sarapan pagi atau dimakan 

begitu saja sebagai makanan ringan. 
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5. Mominori 

Ajitsuke nori yang sudah diberi bumbu garam, kecap asin, gula atau mirin 

dan dicabik-cabik sampai menjadi potongan berukuran kecil yang tidak 

seragam. Digunakan sebagai hiasan pada makanan Jepang seperti donburi 

atau chirashisushi. 

6. Kizaminori 

Yakinori yang dipotong halus-halus dengan ukuran seragam, berfungsi 

sebagai hiasan seperti mominori. 

7. Aonori 

Nori berwarna hijau berbentuk serbuk kasar berukuran 2-3 mm yang 

ditaburkan di atas okonomiyaki, takoyaki dan yakisoba. Berbeda dengan 

bahan baku nori standar, aonori menggunakan alga hijau jenis Monostroma 

dan Enteromorpha yang banyak dibudidayakan di Teluk Ise. 

2.4.1   Teknologi Pengolahan Nori Bar 

  Teknologi pengolahan nori bar di Jepang sudah berkembang. Dahulu 

pengolahan nori bar masih sangat sederhana dan tradisional, namun sekarang 

sudah menggunakan teknologi modern. Komposisi kimia sayur laut (Porphyra) 

terdiri dari kadar air 51,2%; kadar protein 11,35%; kadar lemak 0,42%; kadar abu 

16,46%; serat kasar 8%; karbohidrat 16,46% dan iodium berkisar antara 2,28–

7,32 mg/kg (Radja, 2011). Porphyra sebanyak 35-100 kg yang telah dipanen, 

dibersihkan menggunakan air bersih, lalu Porphyra tersebut dipotong-potong 

dengan menggunakan mesin pemotong. Setelah itu, Porphyra dimasukkan ke 

dalam cetakan, cetakan ini menyerupai cetakan kertas, terbuat dari bambu 

berukuran 20x18 cm
2
, kemudian dikeringkan selama 1 jam pada suhu tidak lebih 
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dari 50
o
C. Rumput laut porphyra memiliki keistimewaan kandungan serat yang 

tinggi lebih baik dari pada Eucheuma cottoni tetapi kedua rumput laut ini  

memiliki kesamaan yaitu memiliki serat yang menjadi syarat pembuatan nori.   

Adapun teknik lain pada proses pembuatan nori bar adalah, rumput laut 

direndam dalam cuka beras (rice vinegar) dengan tujuan agar rumput laut menjadi 

lunak. Rumput laut kemudian dipotong-potong dengan panjang kurang lebih 2 cm 

dan dicuci dengan air panas, direbus pada suhu 90
o
C dalam larutan yang berisi 

bumbu-bumbu seperti kecap, gula, minyak wijen, mirin (cuka beras), MSG dan 

ikan teri selama 3 jam, lalu dikeringkan menjadi lembaran tipis.  Produk akhir 

menyerupai kertas tipis, berwarna gelap, berupa lembaran kering dengan berat 3 g 

dalam berbagai ukuran (Terramoto, 1990). 

Gambar  2. Nori bar (Teddy, 2009) 

 

Metode pembuatan nori bar menurut Tanikawa (1971), setelah rumput 

laut Porphyra dipanen pada bulan November sampai Desember, dicuci dengan 

menggunakan air laut, lalu dicuci kembali dengan air bersih. Sebanyak kurang 

lebih 3,6 kg dimasak dalam 54 liter air sampai menjadi bubur, lalu dicetak dan 

kemudian dikeringkan dengan sinar matahari. Adapun metode pembuatan nori 

secara tradisional di Jepang adalah rumput laut hasil panen ditumbuk sampai 

menjadi bubur, lalu bubur rumput laut tersebut diratakan seperti kertas di atas 
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papan kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Sedangkan 

Teknologi pengolahan nori secara modern adalah rumput laut dicuci bersih dan 

dipotong kecil-kecil secara mekanik. Hasil pemotongan dapat direndam dengan 

cuka beras ataupun tidak. Selanjutnya dimasak sampai menjadi bubur. Dalam 

proses perebusan dapat ditambahkan kecap, gula, minyak wijen, MSG ataupun 

ikan teri. Selanjutnya dicetak dan dikeringkan menjadi lembaran tipis. 

2.4.2 Bahan Pembuatan Nori Bar 

Bahan pembuatan nori bar bermacam-macam dari bahan baku dan bahan 

tambahan sehingga membentuk produk. Bahan baku pembuatan nori bar, antara 

lain rumput laut jenis porphyra, cuka beras berfungsi sebagai perendam agar 

rumput laut menjadi lunak, kecap berfungsi sebegai penyedap alami minyak wijen 

berfungsi sebagai penghilang bau amis pada rumput laut. ikan teri berfungsi 

sebagai penyedap alami pada nori bar (Terramotto,1990). Adapun formulasi 

bumbu pada lembaran rumput laut kering / nori bar ialah garam, lada dan bawang 

putih (Yusuf, 2017). 


