
 
 

1 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan nilai pertumbuhan 

penduduk tiap tahunnya sebesar 3%. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di 

Indonesia saat ini tidak diimbangi dengan kualitas kesehatan masyarakatnya. 

Indonesia menduduki peringkat 4 dunia dengan penyandang diabetes terbesar. 

Penyakit diabetes banyak berkembang di Indonesia dikarenakan pola konsumsi 

masyarakat yang menjadikan beras sebagai bahan pokok. Untuk mengatasi hal 

tersebut dibutuhkan perubahan pola konsusmsi masyarakat untuk beralih ke 

makanan yang tinggi akan serat. Salah satu makanan tinggi serat yang melimpah 

di Indonesia adalah rumput laut dan berbagai jenis olahannya. 

Rumput laut dengan teknologi pengolahan dapat diekstrak untuk 

mendapatkan agar, karagenan atau alginat. Hasil laut ini memiliki serat yang 

tinggi namun karbohidrat yang rendah. Salah satu jenis rumput laut yang 

melimpah di Indonesia adalah jenis rumput laut penghasil agar-agar. Sayangnya 

di Indonesia konsumsi agar-agar di kalangan masyarakat Indonesia sangatlah 

rendah. Hal ini dikarenakan karakteristik agar yang keras sehingga tidak banyak 

varian pengolahan yang bisa dilakukan dengan menggunakan agar-agar.  

Riska dkk (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tekstur agar 

yang dihasilkan memiliki nilai rata-rata sebesar 700 g/cm
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Tekstur gel agar yang 

keras dalam bidang pangan digunakan sebagai pembentuk tektur bahan pangan 

padat seperti pada water jelly dan jelly candy (Parwiyanti, 2015). Tekstur gel yang 

keras membuat agar-agar tidak dapat diaplikasikan atau dikombinasikan pada 

produk pangan secara luas. Kekerasan gel yang dihasilkan pada agar disebabkan 
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oleh kuatnya ikatan heliks yang terdapat pada gel hasil ekstraksi rumput laut. 

Rumput laut sebagai bagian dari polisakarida dapat diubah sifat atau karakter 

fisiknya, terutama struktur gel yang keras menjadi pasty, sehingga dapat 

diaplikasikan dalam bahan pangan lebih luas seperti mousse, custard, saus, 

yoghurt dan produk pangan lainnya yang bertekstur pasty.  

Karakteristik polisakarida dapat di ubah dengan cara hidrolisis dengan 

menurunkan berat molekulnya (Ruben, 2012). Penurunan berat molekul akan 

memperendek struktur senyawa. Semakin pendek rantai polisakarida akan 

menurunkan viskositas instrinstik pada pati terhidrolisis. Hidrolisis polisakarida 

dapat dilakukan secara fisik dengan panas, secara kimia menggunakan asam, 

enzim dan kombinasi. Kombinasi teknik kimia menggunakan asam dan fisik 

dalam proses hidrolisis akan memfasilitasi pemutusan polisakarida kompleks 

pembentuk agar menjadi dekstrin agarosa.  

 Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan dengan melakukan hidrolisis 

asam menggunakan teori hidrolisis pati menghasilkan gel agar-agar tidak 

terbentuk akibat dari terlalu tinggi konsentrasi asam yang diberikan. Ikatan 

glikosidik pada molekul penyusun agar-agar lebih lemah dibanding dengan 

molekul penyusun pati. Hal ini memerlukan suatu kajian konsentrasi asam yang 

sesuai untuk melakukan hidrolisis agar-agar untuk membentuk tekstur pasty yang 

diharapkan. Sedangkan hidrolisis menggunakan fisik dengan pemanasan juga 

membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak efesien. Kombinasi perlakuan 

asam dengan pemanasan diharapkan mampu memperpendek waktu hidrolisis 

yang berjalan dan menghasilkan agar-agar hasil hidrolisis dengan baik.  
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Proses hidrolisis agar-agar sangat dipengaruhi oleh kondisi asam atau 

konsentrasi asam yang digunakan serta suhu sebagai katalis proses hidrolisis 

berlangsung. Untuk mengetahui efektifitas proses hidrolisis polisakarida pada 

agar-agar pada penelitian kali ini penulis akan mencoba mengubah sifat fisik agar-

agar menjadi pasty dengan perlakuan konsentrasi Asam HCl ( 0; 0,1; 0,3 dan 0,5 

M) serta perlakuan lama proses hidrolisis (5, 10 dan 15 menit). Dengan perlakuan

yang diberikan akan diidentifikasi karakter fisiknya, serta efektifitas 

pengaplikasian produk sebagai pengganti pati pada pembuatan produk custard.  

1.2 Tujuan 

Manfat dari penelitian ini anatara lain sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi asam dan lama hidrolisis terhadap

karakter fisik agar-agar

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi asam terhadap karakter fisik agar-agar

3. Mengetahui pengaruh lama hidrolisis terhadap karakter fisik agar-agar

4. Mengetahui pengaruh pengaplikasian agar hasil hidrolisis terhadap mutu

custard

1.3 Hipotesis 

Penelitian ini mempunyai hipotesis yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh konsentrasi asam dan suhu lama hidrolisis terhadap

karakter fisik agar-agar

2. Terdapat pengaruh konsentrasi asam terhadap karakter fisik agar-agar

3. Terdapat pengaruh lama hidrolisis terhadap karakter fisik agar-agar

4. Terdapat pengaruh pengaplikasian agar hasil hidrolisis terhadap mutu

custard


