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BAB I. 

PENDAHULUAN` 

 

1.1 LatarlBelakang 

Produksi1rumput laut di Indonesia memberikan kontribusi besar=terhadap 

total produksi perikanan budidaya, secara nasional mampu menyumbangkan 

sebesar 70,47%  total dari produksi perikanan Indonesia (Fadli, Pambudy, & 

Harianto,2017). Rumput laut yang cukup potensial!dan banyak di 

perairan^Indonesia yaitu Eucheuma4sp. (*Eucheuma cottoni6L. dan 

Eucheuma&spinosum L. ). Eucheuma spinosum L. merupakan salah,satu  jenis 

rumput;laut yang dapat diolah sebagai karaginan dan>dimanfaatkan 

dalam<berbagai kegunaan/antara lain sebagai stabilizer, thickener, pembentuk gel, 

dan’pengemulsi (Alamsyah, Lestari, & Hasrini, 2013). 

Jumlah ekspor7rumput laut di Indonesia tahun 2011-sampai?tahun 2015 

mengalamiapeningkatan dengancrata-ratabsetiapdtahunnya811.8075,5 ton (BPS 

2016). Penghasil95rumput laut43.terbesar di Jawa73.Timur74.salah satunya74.yaitu5.di 

Kecamatan6Bluto, Kabupaten7Sumenep,8dengan luas9areal budidaya105.795 ha 

yang20dapat menghasilkan223.224,70 ton23rumput laut24per tahun25(Jailani, 

Herawati, & Semedi, 2015). 

Pemanfaatan9rumput88laut di Indonesia85belum optimal, hal ini86disebabkan 

karena87.sebagian besar88.hasil panen98,rumput laut di eksspor dalamebentukfkering 

dan sekitarg20% hyang idiolah pada jindustri kdalam negri  (Desiana, & 

Hendrawati, 2015). UpayamIndonesia dalamkmengolah bahannbaku 



2 

 

mentahomenjadi produk bernilaipguna belumqdapat dimanfaatkanrsecara 

maksimalssehingga komoditast rumputulaut dapatvhabis termanfaatkanwoleh 

negaraxlainm(Salam, & Larasati, 2014) 

Diversifikasi0produk olahan rumputt laut dapat memaksimalkan 

pemanfaatan rumput laut secara maksimal yangymerupakan salahzsatu| 

upaya’meningkatkan daya{guna dan nilai{ekonomis rumput]laut. Salah[satu usaha 

diversifikasi..tersebut adalah.,dengan cara/.mengolah rumput’.laut jenis.Eucheuma 

spinosum L. menjadi,,.tepung. Rumput..?laut=mengandung.,.karbohidrat, lprotein, 

mineral2, vitamin3dan sedikit4lemak, lebih5banyak vitamin?.,A (beta karoten)5, B1, 

B2,./B6, B125,C6, niacin, dan7mineral yang8penting, seperti1.kalsium9dan zat11besi 

(Wibowo & Fitriyani, 2012). 

Rumput laut kering dapat di olah menjadi12berbagai produk13olahan 

.makanan. Pengembangan produk yang diarahkan diharapkan dapat menciptakan 

produk baru yang memiliki beberapa sifat yang dapat dinikmati oleh berbagai 

kalangane.masyarakat. 

MenurutA.hasil penelitianB.Listyana. D, (2014) Subtitusii.tepung rumputbb.laut 

berpengaruhffsecara bermaknaG.terhadap kadaroo.yodium padaI.pembuatanJ.ekado. 

Hasil penelitian dari Handayani, R. (2011) subtitusiH.tepungccrumputK,laut 

berpengaruhJJnyata terhadapKKkadar llserat danmmorganoleptik,,cake rumput;;laut.  

Berdasakan hasil penelitian terdahulu peneliti berinisiatif untuk 

meningkatkan fareasi subtitusi tepung rumputt16laut menjadi  salah satu jenis 

produk olahan makanan18yang banyak digemari masyarakat yaitu wingko. Wingko 

merupakan salah satu kue nusantara yang dikenal sebagai oleh-oleh khas Kota 



3 

 

Babat, Kecamatan Babat Kabupaten2.Lamongan (Animatus & Nurlaela, 2013). 

Wingko3.umumnya sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat karena 

memiliki cita rasa dan tekstur yang khas’(Winarno, 2014).  

Fakta yang menjadi dasar peneliti memilih jajanan wingko sebagai produk 

olahan hasil subtitusi tepung rumput laut Eucheuma spinosum L. yaitu berdasarkan 

surve wingko20yang 21dijual dikalangan masyarakat masih22menggunakan 

bahan23 dasar tepung24ketan dan belum ada diversifikasi bahan dasar yang lain. 

Diversifikasi tepung rumput laut Eucheuma spinosum L. diharapkan dapat 

meningkatkan nilai gizi, vareasi  wingko dan meningkatkan nilai penjualan rumput 

laut.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif  baru untuk 

masyarakat pamekasan khususnya dalam pengolahan rumput laut menjadi produk 

jajanan wingko. Wingko yang diproduksi di daerah Pamekasan memiliki citarasa 

yang khas dan memiliki kandungan gizi yang lebih kompleks dibandingkan wingko 

dari daerah lain yang pembuatannya berbahan dasar tepung ketan, dengan adanya 

penambahan tepung rumput laut  Euchemua spinosum L. jajanan wingko bisa 

menjadi oleh-oleh khas daerah Pamekasan dan siap bersaing di dunia bisnis olahan 

makanan, serta dapat digunakan sebagai sumber belajar Biologi SMK kelas XI 

materi teknik pengolahan rumput laut  KD 3.7 melakukan diversifikasi olahan 

rumput laut  produk pangan. Salah satu sumber belajar yang digunakan berupa 

lembar kerja pesrta didik (LKPD). 

 Berdasarkan25latar belakang26tersebut, peneliti27tertarik untuk28mengangkat  
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Dalam3.bentuk skripsi4.dengan judul “Pengaruh penabahan tepung rumput laut 

(Eucheuma  spinosum L.) terhadap karakteristik mutu wingko (dimanfaatkan 

sebagai Sumber Belajar Biologi)”.  

1.2 Rumusan5,Masalah 

Dari latar27belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1.2.1 Adakah28pengaruh berbagai konsentrasi penambahan tepung29rumput laut 

Eucheuma spinosum L. terhadap30kadar kimiawi (dilihat dari kadar air, 

kadar abu, kadar lemak, dan kadar serat kasar) ? 

1.2.2 Adakah pengaruh penambahan berbagai konsentrasi penambahan31tepung 

rumput32laut Eucheuma33spinosum L. terhadap34organoleptik (dilihat dari 

warna35bagian .’luar, warna37bagiano.dalam,2.tekstur, 3.aroma dan4.rasa) ? 

1.2.3 Adakah pengaruh berbagai konsentrasi penambahan40tepung rumput41laut 

Eucheuma42spinosum L.7.terhadap waktu penyimpanan wingko? 

1.2.4 Bagaimana43pemanfaatan hasil44penelitian pengaruh berbagai konsentrasi 

penambahan45tepung rumput46laut Eucheuma47spinosum L.48terhadap 

karakteristik mutu49wingko dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Mengetahui berbagai konsentrasi penambahan50tepung rumput51laut 

Eucheuma52spinosum L. terhadap53kadar kimiawi (dilihat dari kadar54air, 

abu,55lemak, serat56kasar) 
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1.3.2 Mengetahui57pengaruh berbagai konsentrasi penambahan tepung58rumput 

laut Eucheuma60spinosum L. terhadap59organoleptik (dilihat dari warna 

bagian luar, warna bagian dalam, tekstur,aroma dan rasa) 

1.3.3 Mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi penambahan62tepung63rumput 

laut64Eucheuma61spinosum L. terhadap65waktu penyimpanan wingko 

1.3.4 Menganalisis pemanfaatan hasil penelitian pengaruh berbagai konsentrasi 

penambahan66tepung rumput67laut Eucheuma68spinosum L.69terhadap 

karakteristik mutu70wingko dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi 

 

1.4 Manfaat71Penelitian 

1.4.1 Manfaat72Bagi Ilmu73Pengetahuan 

Dari74hasil penelitian75ini secara keseluruhan76dapat memberikan informasi 

pengetahuan mengenai pemanfaatan rumput laut sebagai alternatif olahan pangan 

yang memiliki nilai gizi tinggi. 

1.4.2 Manfaat77Bagi78Masyarakat  

Memberikan79informasi kepada80masyarakat alternatif pemanfaatan81tepung 

rumput laut  menjadi  olahan kue wingko. 

1.4.3 Secara Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah menambah khasanah keilmuan 

bagi penulis mengenai pemanfaatan rumput laut Euchemua spinosum L.sebagai 

bahan pembuatan kue wingko dan sekaligus dapat memperluas terapan keilmuan 

peneliti pada mata kuliah Ilmu Gizi, dan  Metodologi Penelitian. 
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1.5 Ruang82Lingkup83Penelitian 

Agar84tidak terjadi85gambaran luas86dalam penelitian87ini, maka88peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:   

1.5.1 Penelitian pembuatan  wingko rumput laut dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Balai Besar Pelatihan  

Pertanian (BPP) Ketindan Malang. 

1.5.2 Penelitian Pengujian kualitas wingko rumput laut  meliputi uji organoleptik, 

uji kimia, dan waktu simpan.  Uji organoleptik  dilaksanakan dengan 

membagikan angket disekitar kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang, uji kimia dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Universitas 

Muhammadiyah Malang dan uji ketahanan wingko dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Balai Besar 

Pelatihan  Pertanian (BPP) Ketindan Malang. Paramater  mutu  wingko 

rumput laut yang diamati adalah melalui uji  organoleptik (warna, rasa, 

aroma, tekstur), dan uji komposisi kimia (kadar abu, kadar air, kadar serat 

kasar, dan kadar lemak) dan uji Ketahanan wingko dengan melihat lama 

waktu penyimpanan wingko hasil eksperimen. 

1.5.3 Lokasi pengambilan sampel rumput laut Eucheuma spinosum L. dilakukan 

di Pantai Jumiang, Desa tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten 

Pamekasan, Madura Jawa Timur. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Diversifikasi pangan adalah dalam rangka memperbaiki mutu gizi makanan 

penduduk sehari-hari agar lebih beragam dan seimbang (Elizabeth, 2011). 
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1.6.2 Fungsi dari stabilizer adalah sebagai pengemulsi yaitu pengikatan globula 

yang berasal dari molekul lemak, air dan udara (Violisa, Nyoto, & Nurjanah, 

2012). 

1.6.3 Thickener adalah berfungsi sebagai pengental yang terkandung didalam 

bahan makanan (Admaja, 2011) 

 

 

 

 




