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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Rumput Laut  

Rumput laut disebut juga dengan seaweed, yaitu tanaman tingkat rendah 

yang tidak memiliki perbedaan susunan akar, batang, dan daun. Rumput laut 

termasuk golongan ganggang atau alga yang merupakan bagian terbesar dari 

tanaman laut. Seluruh bagian dari rumput laut merupakan bentuk thalus 

(Berhimpon, 2001; Wonggo, 2010). Thalus pada rumput laut terdiri dari holdfast, 

stipe, dan blade. Holdfast merupakan bagian mirip akar tetapi memiliki struktur 

dan fungsi yang berbeda dengan akar pada tumbuhan tingkat tinggi. Holdfast 

berfungsi untuk melekat pada substrat. Bagian thalus rumput laut yang mirip 

dengan batang pada tumbuhan tingkat tinggi adalah stipe. Stipe berfungsi untuk 

menyerap unsur hara dari air dan sebagai tempat fotosintesis. Blade merupakan 

bagian thalus yang mirip daun pada tumbuhan tingkat tinggi. Balde berfungsi 

untuk fotosintesis, reproduksi, dan menyerap nutrient dari air (Armita, 2011). 

Secara umum, tempat tumbuh rumput laut adalah segala badan perairan 

(hydrosphere) hingga kedalaman yang masih dapat dijangkau oleh sinar matahari. 

Sinar matahari digunakan untuk melakukan fotosintesis yang mempengaruhi 

pertumbuhan rumput laut. Sebagian besar rumput laut hidup sebagai fitobenthos 

yang menempel pada substrat seperti lumpur, pasir, atau benda-benda keras 

lainnya. Sebagian lain, hidup menempel pada tumbuhan lain yang dikenal secara 

epifitik (Nugroho & Kusnendar, 2015). Lebih lanjut dijelaskan oleh Armita 
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(2011) bahwa di dalam ekosistem perairan, rumput laut atau alga memiliki peran 

penting dalam rantai makanan. 

Rumput laut (seaweed) merupakan varietas makroalga laut yang tersedia 

secara komersial. Berdasarkan pada komposisi kimia dan nutrisinya, makroalga 

dapat dibedakan menjadi ganggang merah (Rhodophyta), ganggang coklat 

(Phaeophyta), dan ganggang hijau (Chlorophyta). Terutama golongan ganggang 

merah dan coklat digunakan sebagai bahan makanan bagi manusia (Dawczynski, 

Schubert, & Jahreis, 2007). Lebih lanjut Peranginangin et al. (2013) menjelaskan 

bahwa rumput laut memiliki klorofil atau pigmen warna lain seperti layaknya 

tanaman darat pada umumnya. Adanya pigmen warna yang dimiliki rumput laut 

menjadi dasar penggolongan rumput laut. Terdapat sekitar 555 jenis plasma 

nutfah rumput laut yang ditemukan tahun 1899-1990 di perairan Indonesia. 

Beberapa jenis rumput laut potensial dikembangkan sebagai sumber karaginan, 

agar-agar, dan alginat (Nugroho & Kusnendar, 2015). 

2.1.1 Deskripsi dan Klasifikasi Rumput Laut Eucheuma cottonii Doty. 

Eucheuma cottonii Doty. merupakan salah satu spesies dari rumput laut 

merah (Rhodophyceae) (Peranginangin et al., 2013). Penampakan fisik rumput 

laut Eucheuma cottonii Doty. dapat dilihat pada gambar 1. Eucheuma cottonii 

Doty. merupakan jenis rumput laut yang telah banyak dibudidayakan dan 

memiliki dampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir 

(Peranginangin et al., 2013). Wijayanto et al. (2011) menjelaskan bahwa 

Eucheuma cottonii Doty. banyak dibudidayakan di perairan Indonesia, karena 
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teknologi produksinya relatif murah dan mudah serta penanganan pasca panen 

yang juga relatif mudah dan sederhana. 

 
Gambar 1. Rumput laut Eucheuma cottonii Doty.  

(Sumber: Kurnia, 2017) 

Klasifikasi dari rumput laut Eucheuma cottonii Doty. adalah sebagai 

berikut. 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Ordo  : Gigartinales 

Famili  : Solieraceae 

Genus  : Eucheuma 

Spesies : Eucheuma cottonii Doty. 

  Kappaphycus alvarezii Doty. (Peranginangin et al., 2013) 

Nama daerah ‘cottonii’ merupakan nama yang secara umum dikenal dan 

biasa digunakan di dunia perdagangan nasional dan iternasional. Eucheuma 

cottonii Doty. adalah salah satu jenis rumput laut yang komersial karena 

menghasilkan karaginan. Karaginan adalah senyawa yang termasuk kelompok 

polisakarida hasil ekstraksi rumput laut. Berdasarkan jenis karaginan yang 
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dihasilkan, Eucheuma cottonii Doty. disebut juga dengan Kappaphycus alvarezii 

Doty. Hal tersebut dikarenakan jenis rumput laut ini menghasilkan karaginan yang 

termasuk fraksi kappa-karaginan (Peranginangin et al., 2013). 

Eucheuma cottonii Doty. secara umum tumbuh dengan baik pada daerah 

pantai terumbu karang. Daerah dengan aliran air laut yang tetap, memiliki variasi 

suhu harian yang kecil, dan substrat berupa batu karang yang telah mati 

merupakan habitat khas dari rumput laut ini (Peranginangin et al., 2013). Daerah 

pantai terumbu karang merupakan tempat Eucheuma cottonii Doty. dapat tumbuh 

dengan baik dikarenakan pada tempat tersebut beberapa persyaratan tumbuh 

rumput laut terpenuhi. Persyaratan pertumbuhan tersebut antara lain adalah faktor 

kedalaman perairan, cahaya, serta substrat dengan pergerakan air (Hamid, 2009). 

Pertumbuhan dan kelangsungan hidup Eucheuma cottonii Doty. dipengaruhi 

oleh cahaya. Cahaya dibutuhkan rumput laut untuk melakukan fotosintesis. Hal 

tersebut menyebabkan cahaya menjadi kebutuhan primer dalam pertumbuhan 

rumput laut. Selain itu, suhu perairan juga berperan penting dalam proses 

fotosintesis. Suhu yang berkisar antara 25-30oC merupakan suhu optimal bagi 

pertumbuhan rumput laut Eucheuma cottonii Doty. Rumput laut ini mempunyai 

toleransi terhadap suhu 24-36oC dengan fluktuasi harian 4oC (Hamid, 2009). 

 

2.1.2 Morfologi Rumput Laut Eucheuma cottonii Doty. 

Eucheuma cottonii Doty. memiliki bentuk thalus silindris, permukaan licin, 

cartilageneus (lunak seperti tulang rawan) (Khasanah, 2013). Secara morfologi 

permukaan kulit luar dari rumput laut Eucheuma cottonii Doty. agak kasar yang 

disebabkan adanya gerigi dan bintik-bintik kasar. Berwarna coklat tua, hijau 
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coklat, hijau kuning, merah ungu dengan permukaan licin. Tinggi dari rumput laut 

ini dapat mencapai 30 cm. Tumbuh dengan cara melekat pada substrat dengan alat 

perekat berupa cakram. Bentuk dari setiap percabangan thalus ada yang runcing 

dan tumpul tanduk. Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuh membentuk 

rumpun yang rimbun dengan ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar 

matahari. Cabang-cabang tersebut ada yang memanjang atau melengkung seperti 

rumpun terbentuk oleh berbagai sistem percabangan, ada yang tampak sederhana 

berupa filamen, dan ada juga yang berupa percabangan kompleks (Peranginangin 

et al., 2013). 

2.1.3 Kandungan Rumput Laut Eucheuma cottonii Doty. 

Eucheuma cottonii Doty. mengandung karaginan. Karaginan dalam industri 

pangan digunakan karena memiliki kemampuan yang dapat membentuk gel 

(Peranginangin et al., 2013). Menurut Dewi et al. (2010) gel yang terbentuk dari 

karaginan cenderung elastis. Lebih lanjut Anggadiredja et al. (2006) dalam Dewi 

et al. (2010) menyatakan bahwa rumput laut merupakan suatu bahan yang bersifat 

hidrokoloid sehingga mampu membentuk cairan kental. Hidrokoloid merupakan 

produk dasar (hasil metabolisme primer) dari rumput laut. Senyawa hidrokoloid 

dari Eucheuma cottonii Doty. adalah ester sulfat larut air yaitu karaginan 

(Loupatty, 2010). Kandungan rumput laut Eucheuma cottonii Doty. dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan rumput laut Eucheuma cottonii Doty. 

Komponen Jumlah 

Kadar air* 21,90 % 

Protein* 5,12 % 

Lemak* 0,13 % 

Karbohidrat* 13,38 % 

Serat kasar* 1,39 % 

Abu* 14,21 % 

Mineral* 52,85 ppm 

Ca* 0,180 ppm 

Fe* 0,768 ppm 

Pb* 0,21 mg/100 g 

Vit. B1 (Thiamin)* 2,26 mg/100g 

Vit. B2 (Riboflavin)* 43 mg/100g 

Karaginan* 65,75% 

Serat pangan total** 78,94% 

Iodium** 282,93% 

(Sumber: *Anggadiredja et al., 2006; Alim, 2010) 

(Sumber: **Astawan et al., 2004; Handayani & Aminah, 2011) 
 

2.2 Selai 

Menurut BSN (2008) selai merupakan makanan semi basah yang dapat 

dioleskan, dibuat dari pengolahan buah-buahan, gula, dengan atau tanpa 

penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diijinkan. 

Selai tidak dimakan begitu saja, melainkan digunkaan sebagai makanan pelengkap 

yang dimakan dengan dioleskan pada roti. Selain itu, selai juga dapat digunakan 

sebagai bahan pengisi pada roti. Berdasarkan Food and Drug Administration 

(FDA) dijelaskan bahwa selai merupakan produk olahan yang berasal dari buah, 

baik berupa buah segar, beku, buah kaleng atau campuran ketiganya dalam 

proporsi tertentu terhadap gula (sukrosa) dengan atau tanpa penambahan air. 

Proporsi yang digunakan terdiri dari 45% berat buah dibanding 55% berat gula, 

tetapi dapat dirubah disesuaikan dengan selera dan cita rasa yang diinginkan. 

Campuran tersebut dipekatkan sehingga menghasilkan hasil akhir yang 

mengandung total padatan terlarut minimum 65% (Fachruddin, 2008). 
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Secara umum selai dibuat dengan menggunakan bahan dasar dari buah, 

karena kandungan pektin buah yang dapat membentuk gel jika bereaksi dengan 

gula dan asam (Wismanto, 2014). Penelitian terdahulu melaporkan bahwa rumput 

laut dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan selai, karena 

mempunyai sifat seperti pektin pada buah. Selain itu, rumput laut merupakan 

salah satu bahan yang bersifat hidrokoloid sehingga mampu membentuk cairan 

kental (Anggadiredja et al., 2006; Dewi et al., 2010). Senyawa hidrokoloid dari 

Eucheuma cottonii Doty. adalah ester sulfat larut air yaitu karaginan (Loupatty, 

2010). Sifat gel dari karaginan cenderung elastis (Dewi et al., 2010).  

Sejauh ini, belum terdapat standar pengolahan dan komposisi selai dari 

rumput laut karena bahan baku yang berbeda dengan bahan baku pembuatan selai 

pada umumnya. Pengolahan selai berbahan dasar rumput laut masih mengacu 

pada sifat selai buah sesuai dengan standar mutu selai menurut SNI (Dewi et al., 

2010). Standar mutu selai menurut SNI 3746:2008 dan Standar Industri Indonesia 

(SII) untuk selai dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 2. Syarat mutu selai menurut SNI 3746:2008 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Keadaan 

Aroma 

Warna 

Rasa 

 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

2 Serat buah - Positif 

3 Padatan terlarut % fraksi massa Min. 65 

4 

4.1 

Cemaran 

Timah (Sn)* 

 

mg/kg 

 

Maks 250,0* 

5 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 1,0 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Cemaran mikroba 

Angka lempeng total 

Bakteri coliform 

Staphylococcus aureus 

Clostridium sp. 

Kapang/Khamir 

 

Koloni/g 

AMP/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

Koloni/g 

 

Maks. 1 × 103 

<3 

Maks. 2 × 101 

<10 

Maks. 5 × 103 

(Sumber: BSN, 2008) 
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Tabel 3. Standar Industri Indonesia (SII) untuk selai 

No Syarat Mutu Satuan Standar 

1 Kadar air maksimum % 35 

2 Kadar gula minimum % 55 

3 Kadar pektin maksimum % 0,7 

4 Padatan tak terlarut minimum % 0,5 

5 Serat buah - Positif 

6 Kadar bahan pengawet mg/kg 50 

7 Asam asetat - Negatif 

8 Logam berbahaya (Hg, Pb, As) - Negatif 

9 Rasa - Normal 

10 Bau - Normal 

(Sumber: SII. No. 173, 1978; Marcella, 2016) 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan selai antara lain 

adalah keseimbangan proporsi penambahan gula, asam, pektin, dan pemasakan. 

Penambahan gula mempengaruhi pembentukan gel dalam pembuatan selai. 

Penambahan gula yang terlalu sedikit menghasilkan gel yang terlalu lunak, 

sedangkan penambahan gula yang terlalu banyak menyebabkan terjadinya 

kristalisasi pada permukaan gel (Mutia & Yunus, 2016). Penambahan asam dalam 

proses pembuatan selai berfungsi untuk menurunkan pH. Struktur gel pada pada 

selai terbentuk ketika pH rendah. Penambahan asam yang terlalu banyak pada 

pembuatan selai mengakibatkan pH terlalu rendah sehingga menyebabkan 

terjadinya sinersis (keluarnya air dari gel). Sedangkan kurangnya penambahan 

asam pada pembuatan selai mengakibatkan pH tinggi sehingga menyebabkan gel 

pecah (Ramadhan, 2011). Pemasakan yang berlebihan menyebabkan selai menjadi 

keras dan kelat, sedangkan pemasakan yang kurang menyebabkan selai menjadi 

encer (Anggarasari, 2010). 

2.2.1 Proses Pembuatan Selai Secara Umum 

Menurut Ramadhan (2011) proses pembuatan selai secara umum terdiri dari 

3 tahap utama yaitu:  
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a. Persiapan bahan  

Tahap persiapan bahan dilakukan dengan cara melakukan sortasi bahan 

baku pembuatan selai. Sortasi bahan akan menentukan selai yang dihasilkan. 

Bahan baku selai dengan kualitas yang diinginkan diperoleh dengan melakukan 

sortasi yang baik terhadap bahan baku pembuatan selai. 

b. Pemasakan 

Bahan baku pembuatan selai dihaluskan terlebih dahulu sehingga menjadi 

bubur sebelum dilakukan pemasakan. Tahap pemasakan bertujuan untuk 

mencampur bubur dari bahan baku pembuatan selai dengan bahan tambahan yang 

diperlukan untuk pembuatan selai serta menguapkan sebagian air sehingga 

diperoleh struktur gel. Proses pemasakan yang terlalu lama atau berlebihan akan 

menyebabkan selai yang dihasilkan menjadi keras, sedangkan pemasakan yang 

kurang lama akan menyebabkan selai yang dihasilkan menjadi encer.  

c. Pengisian  

Pengisian produk selai ke dalam wadah merupakan faktor penting yang 

menunjang keawetan produk. Pengisisan selai hendaknya dilakukan dalam 

kondisi yang higienis dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kontaminasi 

produk yang dapat menyebabkan produk mudah berjamur. Selain itu, proses 

penutupan wadah kemasan selai dengan benar juga diperlukan untuk menghindari 

kontaminasi produk. Pengisian selai ke dalam wadah selai dapat dilakukan dengan 

2 cara, yaitu dengan pengisian panas (hot filling) dan pengisian dengan proses 

pasteurisasi. Pengisian panas (hot filling) dilakukan dengan mensterilisasi botol 

selai dan tutupnya terlebih dahulu dengan cara mengukus botol selai dan tutupnya 
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pada suhu 100oC selama 30 menit. Pengisian selai dilakukan pada saat suhu selai 

88oC-93oC. Selai diisikan ke dalam botol selai sampai batas 1 cm dari permukaan 

botol, kemudian botol ditutup rapat dan dibiarkan hingga dingin. Pengisian selai 

dengan proses pasteurisasi dilakukan dengan membersihkan botol dan tutup selai 

tanpa sterilisasi. Pengisian selai juga tidak dilakukan saat selai dalam keadaan 

panas. Selai diisikan ke dalam botol selai sampai batas 1 cm dari permukaan botol 

kemudian botol ditutup rapat dan selanjutnya dilakukan proses pasteurisasi 

dengan mengukus botol yang telah berisis selai sampai suhu 82oC selama 30 

menit. Kelemahan cara pengisisan selai dengan proses pasteurisasi adalah 

terjadinya perubahan aroma dan warna pada selai (Amaliyah, 2008). 

 

2.3 Penambahan Gula dalam Pembuatan Selai 

Penambahan gula dalam pembuatan selai memiliki tujuan untuk 

memperoleh tekstur, tampilan, dan rasa yang ideal pada selai. Selain itu, 

pembentukan gel pada selai juga dipengaruhi oleh penambahan gula. Hal tersebut 

dikarenakan sifat gula yang mampu menyerap air. Penambahan asam dan 

pemanasan dalam proses pembuatan selai menyebabkan terjadinya inversi atau 

pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa (Daniel et al., 2017). 

Keseimbangan penambahan gula dalam pembuatan selai akan mempengaruhi 

kualitas selai yang dihasilkan. Penambahan gula yang terlalu sedikit menghasilkan 

gel yang terlalu lunak, sedangkan penambahan gula yang terlalu banyak 

menyebabkan terjadinya kristalisasi pada permukaan gel (Mutia & Yunus, 2016). 

Menurut Sari (2018) kadar gula yang optimal untuk pembentukan gel pada 
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pembuatan selai adalah sekitar 65-70%. Selain itu, gula juga digunakan sebagai 

zat pemanis dalam pembuatan selai (Ramadhani, Setiani, & Rizqiati, 2017).  

Penambahan gula ke dalam bahan makanan juga dapat berfungsi sebagai 

bahan pengawet. Penambahan gula ke dalam bahan makanan dengan konsentrasi 

tinggi (minimal 40%) dapat mengikat air sehingga mengurangi aktivitas air (AW) 

dari bahan makanan dan menyebabkan sebagian air bebas menjadi tidak tersedia 

untuk pertumbuhan mikroorganisme. Penambahan gula dengan konsentrasi 

mencapai 65% ke dalam bahan makanan dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi 

atau plasmolisis pada sel-sel mikroorganisme. Mekanisme gula sebagai bahan 

pengawet yaitu dengan tingginya tekanan osmosis yang dihasilkan gula 

menyebabkan cairan dari sel mikroorganisme keluar sehingga sel mikroorganisme 

mengalami kematian karena terjadi plasmolisis (Iswara, 2017). 

 

2.4 Gula Aren 

Gula aren adalah gula yang dihasilkan dari pengolahan air nira yang berasal 

dari tandan bunga jantan pohon aren (Arenga pinnata Merr.). Nira tanaman aren 

(Arenga pinnata Merr.) diperoleh dengan cara penyadapan, yang selanjutnya 

dapat diolah menjadi gula aren. Pengolahan gula aren dilakukan dengan 

perebusan hingga nira berubah menjadi cairan kental dan berwarna pekat. 

Penyadapan pohon aren (Arenga pinnata Merr.) dapat dilakukan 2 kali sehari 

dengan jumlah nira yang dihasilkan sebanyak 3-10 liter. Jumlah nira yang 

dihasilkan per musim sebanyak 300-400 liter atau 900-1600 liter nira per tahun. 

Kandungan pada nira aren terdiri dari kadar air 87,66%, kadar gula 12,04%, kadar 

protein 0,36%, kadar lemak 0,02%, kadar abu 0.21%, dan total padatan terlarut 
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15-19% (Heryani, 2016). Penampakan fisik gula aren dapat dilihat pada Gambar 

2. 

 
Gambar 2. Gula aren 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gula aren diolah dari nira aren segar. Gula yang dihasilkan dari pengolahan 

nira secara langsung setelah diturunkan dari pohonnya adalah sebesar 104,8 gram 

per liter nira atau rendeman produksi 10,48% (Lempang, 2000; Heryani, 2016). 

Syarat nila aren dapat diolah menjadi gula aren adalah memiliki pH 6-7 dan kadar 

brix di atas 17%, sehingga dihasilkan gula aren dengan mutu yang baik (Ho, Aida, 

Maskat, & Osman, 2008; Phaichamnan, Posri, & Meenune, 2010). Warna gula 

aren yang dihasilkan dari pengolahan langsung nira adalah coklat kemerahan, 

bersifat lebih solid, dan rasanya lebih manis. Sedangkan pengolahan nira yang 

terlambat menghasilkan gula yang lunak atau tidak mengeras sehingga tidak dapat 

dicetak dan berwarna kekuningan. Gula aren merupakan produk utama dari pohon 

aren (Arenga pinnata Merr.). Gula aren memiliki kekhasan tersendiri jika 

dibandingankan dengan gula lain (gula tebu dan gula bit) yaitu memiliki aroma 

khas, lebih mudah larut, serta keadaanya kering dan bersih (Heryani, 2016). 

Gula aren digunakan sebagai salah satu bahan pemanis alami yang banyak 

dikonsumsi dan aman bagi tubuh. Kandungan yang ada di dalam gula aren 
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berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi tertentu. 

Mikronutrien yang terkandung dalam gula aren antara lain adalah thiamin, 

nicotinic acid, riboflavin, niacin, asorbatic acid, vitamin A, vitamin B12, vitamin 

C, vitamin E, asam folat, protein kasar, dan garam mineral. Proses pembuatan 

gula aren lebih alami, sehingga zat-zat yang terkandung di dalamnya tidak 

mengalami kerusakan dan tidak membutuhkan proses penyulingan berkali-kali 

atau menggunakan bahan tambahan untuk memurnikannya. Kandungan pada gula 

aren terdapat pada Tabel 4. 

Tabel. 4 Kandungan gula aren 

No Kandungan Dalam 100 gram Gula Aren 

1 Kalori 368 kalori 

2 Karbohidrat  95 gram 

3 Kalsium  75 miligram 

4 Fosfor  35 miligram 

5 Besi  3 miligram 

6 Air  4 gram 

(Sumber: Heryani, 2016) 

Kandungan kalori pada gula aren lebih rendah jika dibandingkan dengan 

gula putih. Kandungan kalori gula aren sebesar 368 kalori sedangkan gula putih 

sebesar 396 kalori. Rendahnya kalori pada gula aren menyebabkan gula aren 

dapat digunakan sebagi pemanis yang tidak menyebabkan obesitas (Heryani, 

2016). Gula aren dapat berfungsi untuk melemaskan urat saraf, karena adanya 

kandungan selenium yang cukup tinggi. Gula aren juga mengandung kadar serat 

sebesar 0,02% yang dipengaruhi oleh kandungan sukrosa. Kandungan sukrosa 

yang semakin sedikit pada gula menyebabkan semakin banyak serat pangan yang 

dihasilkan (Choong, Anzian, Che Wan Sapawi, & Meor Hussin, 2016). 

Indeks glikemik gula aren lebih rendah dibandingkan dengan indeks 

glikemik gula pasir. Indeks glikemik gula aren sebesar 35 sedangkan indeks 
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glikemik gula pasir sebesar 58. Gula aren lebih aman dikonsumsi karena memiliki 

indeks glikemik yang rendah. Gula aren tidak menyebabkan lonjakan gula darah 

yang signifikan karena gula tidak secara langsung memecah glukosa dalam darah, 

tetapi melepaskan energi dengan cara perlahan sehingga tidak terjadi kenaikan 

atau penurunan kadar glukosa secara tiba-tiba. Hal tersebut menyebabkan gula 

aren aman dikonsumsi bagi penderita diabetes (Heryani, 2016).  

  

2.5 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan kebutuhan penting yang dapat menjadi sumber 

informasi, sumber alat, sumber peraga, serta kebutuhan lain yang diperlukan 

dalam pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sumber daya (resource) yang 

meliputi materi pelajaran, manusia, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat 

digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sumber belajar 

dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Tersedianya 

bahan pembelajaran menyebabkan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif 

(Musfiqon, 2012). Lebih lanjut Sitepu (2008) menjelaskan bahwa segala sesuatu 

yang mengandung informasi yang dapat memfasilitasi pembelajar dalam 

memperoleh informasi yang diperlukan dalam pembelajaran disebut dengan 

sumber belajar. 

Fungsi sumber belajar adalah untuk mendukung serta mempermudah proses 

belajar dan membelajarkan. Menurut Sitepu (2008) fungsi sumber belajar dalam 

proses belajar dan membelajarkan adalah sebagai berikut. 
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1. Sumber belajar dapat mempercepat laju belajar serta dapat meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar karena sumber belajar membantu pendidik 

dalam menggunakan waktu dengan efisien 

2. Sumber belajar dapat mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi 

sehingga guru dapat lebih banyak membina dan mengembangkan peserta 

didik 

3. Sumber belajar memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar sesuai 

kemampuannya serta memberikan kemungkinan belajar bersifat lebih 

individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional 

4. Sumber belajar memberikan dasar yang lebih ilmiah dengan cara 

merencanakan program pembelajaran yang lebih sistematis  

5. Sumber belajar dapat berfungsi untuk mengembangkan bahan pembelajaran 

yang dilandasi penelitian 

6. Sumber belajar lebih memantapkan pembelajaran dengan meningkatkan 

kemapuan dalam menggunakan berbagai media komunikasi penyajian data 

dan informasi secara lebih kongkrit 

7. Sumber belajar mengurangi jurang pemisah antara pelajaran yang besifat 

verbal dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung sehingga 

memungkinkan belajar secara seketika 

8. Sumber belajar memungkinkan penyajian yang lebih luas 
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2.6 Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka konsep penelitian 

Rumput Laut 

Hasil laut yang keberadaannya 

sangat melimpah di Indonesia 

Eucheuma cottonii Doty. rumput 

laut dari kelas Rhodophycea 

Komoditas ekspor 

utama Indonesia 

Pemanfaatan dan konsumsi 

pada masyarakat Indonesia 

rendah 

Menghasilkan 

senyawa hidrokoloid  

Membentuk gel 

Selai 
Gula aren  

Gula  

 

Mempengaruhi 

pembentukan gel, tekstrur, 

tampilan, dan rasa 

Indeks glikemik (IG) dan 

kalori rendah serta 

memiliki aroma khas 

Pengetahuan petani dan 

nelayan rendah serta 

aroma khas kurang 

disukai konsumen 

Organoleptik (warna, 

aroma, rasa, dan tekstur) 

 

Total padatan 

terlarut 

 

Kualitas selai 

Kadar 

air 

Kadar 

gula total 

Sumber belajar (kajian 

implementasi) 

781 jenis rumput laut di Indoesia (452 Rhodophyceae, 

196 Chlorophyceae, 134 Phaeophyceae) 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoritik yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Ada pengaruh konsentrasi gula aren terhadap kadar air selai rumput laut 

Eucheuma cottonii Doty. 

b. Ada pengaruh konsentrasi gula aren terhadap kadar gula total selai rumput 

laut Eucheuma cottonii Doty. 

c. Ada pengaruh konsentrasi gula aren terhadap total padatan terlarut selai 

rumput laut Eucheuma cottonii Doty. 

d. Ada pengaruh konsentrasi gula aren terhadap warna selai rumput laut 

Eucheuma cottonii Doty. 

e. Ada pengaruh konsentrasi gula aren terhadap aroma selai rumput laut 

Eucheuma cottonii Doty. 

f. Ada pengaruh konsentrasi gula aren terhadap rasa selai rumput laut 

Eucheuma cottonii Doty. 

g. Ada pengaruh konsentrasi gula aren terhadap tekstur selai rumput laut 

Eucheuma cottonii Doty. 

h. Kajian implementasi penelitian pengaruh berbagai konsentrasi gula aren 

terhadap kualitas selai rumput laut Eucheuma cottonii Doty. sebagai sumber 

belajar adalah dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS). 

 


