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ABSTRACT
The objective of this study is to analyze unfolding factors and adsorption of seaweed
chips which consist of starch and seaweed (Eucheuma cottonii) in various proportion.
Seaweed chips were made from starch, various portions of seaweed, salt, sugar, garlic,
coconut oil, and water. This study was arranged in completely randomized design with
seven treatments (100:0, 100:10, 100:20, 100:30, 100:40, 100:50, 100:100 of seaweed
proportion), each replicated three times. The different data of unfolding and adsorption
chips of various treatments were analyzed using ANOVA followed by Duncan Multiple
Range Test at α of 5%. The results of this study showed that there were significantly
differences of unfolding and adsorption of seaweed chips among treatments. The highest
unfolding of seaweed chips were obtained by treatment of 100:10 and the lowest unfolding
were obtained by treatment of 100:20 (74.59 % and 62.62 % respectively). The highest
adsorption of seaweed chips were obtained by control (100:0) and the lowest absorption
were obtained by treatment of 100:100 (51.35 % and 38.61 % respectively). Adsorption of
seaweed chips decreased significantly as a result of the increase proportion of seaweed.
Keywords : seaweed, chips, unfolding, adsorption

PENDAHULUAN
Potensi produksi rumput laut cukup
melimpah dari tahun ke tahun, namun
tingkat konsumsi masyarakat terhadap
rumput laut sebagai bahan baku olahan
pangan masih sangat terbatas. Di
Kalimantan Timur sendiri khususnya kota
Bontang, produksi komoditas rumput laut
yang dikembangkan diperairan mencapai
30 ton per tahun. Rumput laut tersebut
masih terbatas untuk memenuhi pembuatan
dodol yang bahan bakunya berasal dari
rumput laut (Hasdam, 2005). Oleh karena
itu hal tersebut merupakan peluang yang
sangat potensial bagi pengembangan
teknologi pangan yang memanfaatkan
rumput laut untuk menghasilkan berbagai
jenis makanan yang banyak digemari
masyarakat.
Salah satu jenis makanan yang
cukup banyak digemari masyarakat adalah
kerupuk. Selama ini kerupuk yang kita
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makan sebagai camilan atau teman
menyantap nasi biasanya terbuat dari ikan,
udang, terasi, atau tanpa campuran apapun.
Oleh karena itu, perlu dicoba variasi rasa
yang lain, salah satunya kerupuk yang
dibuat dari campuran tepung tapioka dan
rumput laut. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penelitian untuk mendapatkan
perbandingan tepung tapioka dan rumput
laut yang tepat untuk diketahui daya
kembang dan daya serap terhadap minyak.
Penggorengan menyebabkan bahan makanan bersumber pati mengalami pemekaran
volume. Semakin mekar volume kerupuk,
semakin renyah pula tekstur kerupuk
tersebut (Siswantoro, 2009).
Komposisi utama dari rumput laut
yang dapat digunakan sebagai bahan
pangan adalah karbohidrat yang sebagian
besar terdiri dari senyawa gumi (polisakarida yang berbentuk serat). Selain itu
kandungan gizi rumput laut yang tak kalah
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penting adalah yodium berkisar 0,1 – 0,15
% dari berat keringnya (Winarno, 1996).
Sedangkan menurut Suptijah (2002),
kandungan gizi rumput laut meliputi
karbohidrat 39-51 %, protein 17,2-27,13 %,
lemak 0,08 % dan abu 1,5 %. Berdasarkan
hal tersebut diharapkan rumput laut dapat
menjadi alternatif sebagai bahan campuran
pembuatan kerupuk yang mempunyai daya
kembang serta daya serap yang baik dan
tentunya bergizi tinggi.
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untuk mengetahui besarnya daya kembang
kerupuk. Daya serap kerupuk diukur
dengan membandingkan berat kerupuk
mentah dan berat kerupuk setelah digoreng.
Daya serap kerupuk merupakan kemampuan kerupuk di dalam menyerap minyak
setelah digoreng. Perhitungan daya kembang dan daya serap kerupuk dapat dirumuskan sebagai berikut :

METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan-bahan
yang
digunakan
dalam penelitian ini adalah rumput laut
kering jenis Eucheuma cottonii yang
diperoleh dari Kota Bontang, Kalimantan
Timur dan tepung tapioka dengan merk
“Rose Brand” yang diproduksi oleh PT.
Budi Acid Jaya Tbk. Bahan-bahan
penunjang lain meliputi bawang putih,
garam, gula, natrium bikarbonat, air dan
minyak goreng. Sedangkan alat-alat yang
digunakan dalam pembuatan kerupuk
rumput laut ini terdiri dari food processor,
timbangan digital, plastik, baskom, sendok,
nampan/baki,
panci,
kompor
gas,
benang/tali, penggaris dan alat tulis.
Rancangan Percobaan
Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode eksperimental laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) yang terdiri atas 7 perlakuan dan
dilakukan 3 kali ulangan (Gomez dan
Gomez, 1995; Sugandi dan Sugiarto, 1994).
Perbandingan komposisi tepung tapioka
dan rumput laut pada eksperimen ini
dibatasi dari perbandingan 100:0, 100:10,
100:20, 100:30, 100:40, 100:50, dan
100:100.
Parameter Pengamatan
Daya kembang kerupuk diukur
dengan membandingkan keliling kerupuk
mentah dan kerupuk yang telah digoreng.
Cara mengukur daya kembang kerupuk
adalah dengan menyiapkan alat ukur berupa
benang dan penggaris. Kerupuk yang telah
kering diukur kelilingnya dengan menggunakan benang. Selanjutnya mengukur
kembali keliling kerupuk setelah digoreng

Analisis Data
Pengumpulan
data
dilakukan
dengan mengukur keliling dan berat
kerupuk saat mentah dan setelah digoreng.
Analisis pengaruh perlakuan terhadap daya
kembang dan daya serap kerupuk rumput
laut yang diamati dilakukan dengan
menggunakan analisis keragaman (anova)
dan untuk melihat perbedaan pengaruh
setiap perlakuan menggunakan uji Duncan
dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05)
(Sastrosupadi, 2000).

Prosedur Penelitian
Rumput laut kering direndam
dengan air selama dua hari (sampai
mengembang). Penggantian air dilakukan
setiap pagi dan sore agar terhindar dari bau
amis dan kotoran-kotoran yang masih ada.
Perendaman dihentikan apabila rumput laut
sudah dapat dipatahkan dengan kuku jari.
Selanjutnya rumput laut di cuci kembali
dan ditiriskan kemudian dihaluskan dengan
menggunakan food processor.
Langkah berikutnya adalah menyiapkan bahan-bahan penunjang yang
meliputi bawang putih halus 2,5 %, garam
halus 3 %, gula pasir 1,5 % dan natrium
bikarbonat 1 %. Perbandingan komposisi
tepung tapioka dan rumput laut yang
digunakan pada eksperimen ini dibatasi dari
perbandingan 100:0, 100:10, 100:20,
100:30, 100:40, 100:50 dan 100:100.
Bahan-bahan yang telah disiapkan
sesuai takaran lalu dicampur menjadi satu
dan ditambah air hingga adonan kental dan
bisa dimasukkan ke dalam plastik
selongsongan kemudian diikat kuat.
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Adonan yang sudah dimasukkan ke dalam
plastik kemudian dikukus hingga matang.
Ciri adonan yang telah matang ini apabila
sudah tidak ada warna putih ditengah
adonan (warna adonan berubah menjadi
bening/transparan). Pada saat pengukusan
terjadi proses gelatinisasi pati. Proses ini
penting karena akan menaikkan viskositas
adonan sehingga granula-granula pati saling
melekat dan tidak dapat terpisahkan
(Christianty, 2007).
Adonan yang telah matang
kemudian diangin-anginkan (didinginkan)
selama satu hari agar adonan mengeras dan
mudah dalam proses pemotongan. Jika
pendinginan terlalu lama akan mengakibatkan kerusakan pada adonan. Dalam
hal ini proses kekentalan/kepekatan pati
yang tergelatinisasi akan mengeras
sehingga memudahkan dalam pemotongan.
Potongan-potongan
adonan
kemudian

disusun pada talam/nampan/baki agar
proses pengeringan dapat merata.
Kerupuk yang telah disusun
selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60 oC selama satu
hari (hingga kering). Proses pengeringan
juga bisa dilakukan dibawah sinar matahari
selama kurang lebih dua hingga tiga hari
(tergantung cuaca). Pengeringan merupakan
suatu metode untuk menghilangkan sebagian air dari bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggu-nakan
energi panas. Pengurangan molekul air dari
bahan menyebabkan berat bahan berkurang,
volume lebih kecil dan bahan menjadi awet
(Christianty, 2007). Kerupuk yang sudah
kering selanjutnya dilakukan pengamatan
daya kembang kerupuk dan daya serap
kerupuk terhadap minyak. Diagram alir
proses pembuatan kerupuk tersebut dapat
dilihat pada Gambar 1.

Dry sea weeds

Soaking in water until unfolding

Washing and tapping

Grinding using food processor

Mixing of seaweed powder and tapioca in
portion stated according treatments

Mixing with garlic, salt, sugar, sodium
bicarbonate,and water

Preparation of doough

Steam cooking

Cooling in room temperature

Slicing

Drying in oven at 60 oC for 1 day or by
sun drying for 2-3 days

Frying

Fried sea weeds chip

Figure 1. Flow chart of sea weeds chips processing
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HASIL DAN PEMBAHASAN

konsentrasi rumput laut yang rendah.
Makin banyak kandungan amilopektin pada
pati maka kerupuk akan makin mengembang. Hal ini karena bangunan amilopektin
kurang kompak dan kurang kuat menahan
pengembangan volume massa sebelum
penggorengan (Siswantoro, 2009).
Proses penggorengan menyebabkan
kerupuk mengalami pemekaran /pengembangan. Proses pengembangan tersebut
terdiri dari tiga fase yaitu fase plastisasi,
fase mengembang dan fase tetap. Pada fase
plastisasi kerupuk bersifat lentur dan belum
mengembang. Pada fase mengembang
kerupuk mengalami perubahan bentuk dan
mengembang. Pada fase tetap kerupuk tidak
lagi mengalami pengembangan (Zulviani,
1992). Pada proses penggorengan kerupuk
mentah mengalami pemanasan pada suhu
yang tinggi, sehingga molekul air yang
masih terikat pada struktur kerupuk
menguap dan menghasilkan tekanan uap
yang mengembangkan struktur kerupuk
(Setiawan, 1988). Terjadinya pengembangan dapat disebabkan oleh terbentuknya
rongga-rongga udara pada kerupuk yang
telah digoreng karena pengaruh suhu,
menyebabkan air yang terikat dalam gel
menjadi uap. Tekanan uap yang dihasilkan
mendesak gel pati, hingga membentuk
produk yang mengembang.
Faktor lain yang juga dapat
berpengaruh terhadap daya kembang adalah
pengadukan dan adanya bahan lain di
dalam pembuatan kerupuk. Pengaruh
pengadukan terhadap volume pengembangan adalah selain hubungannya dengan
penggumpalan udara dan gas juga
berpengaruh pada proses gelatinisasi pati.
Pencampuran adonan yang tidak homogen
menyebabkan penurunan gelatinisasi pati
sehingga volume pengembangan akan
menurun dan menghasilkan karakteristik
pengembangan yang jelek. Wurzburg
(1968) mengemukakan bahwa adanya
bahan lain seperti sukrosa, dekstrosa dan
komponen yang mengandung gugus
hidroksil juga berpengaruh terhadap proses
pembentukan gel dan hidratasi pati
akibatnya proses gelatinisasi terganggu.

Daya Kembang Kerupuk Rumput Laut
Tabel 1
menunjukkan
bahwa
persentase daya kembang tertinggi terdapat
pada perlakuan perbandingan tapioka :
rumput laut sebesar 100 : 10 yaitu sebesar
74,59%. Persentase daya kembang terendah
terdapat pada perlakuan K2 (perbandingan
tapioka : rumput laut = 100 : 100) yaitu
sebesar 62,62%. Hal ini menunjukkan
bahwa daya kembang kerupuk bervariasi
dengan adanya penambahan proporsi
rumput laut yang berbeda
Hasil analisa varians one-way
menunjukkan bahwa ada perbedaan yang
signifikan terhadap daya kembang kerupuk
rumput laut yang diuji. Hasil dari uji jarak
Duncan yang dilakukan menunjukkan
bahwa pada perlakuan K2 (100:20) dengan
rata-rata daya kembang sebesar 62,62%
berbeda sangat nyata dengan perlakuan K1
(100:10) dan K5 (100:50) masing masing
dengan daya kembang sebesar 74,59% dan
74,14%. Namun perlakuan K1 (100:10)
dengan daya kembang 74,59% tidak
signifikan dengan K0 (kontrol), K3
(100:30), K4 (100:40), K5 (100:50) dan K6
(100:100) dengan daya kembang berturutturut 70,39%, 60,69%, 72,58%, 74,14% dan
64,33%. Sedangkan perlakuan K2 (100:20)
tidak signifikan dengan perlakuan K0
(kontrol), K3 (100:30), K4 (100:40) dan K6
(100:100). Pengembangan kerupuk dipengaruhi oleh komposisi bahan. Kandungan
protein yang tinggi cenderung menurunkan
daya kembang kerupuk (Purnomo et al.
1984). Rumput laut termasuk bahan pangan
yang mempunyai kandungan protein cukup
tinggi, yaitu sebesar 17,2-27,13% (Suptijah,
2002). Hal tersebut tentunya akan sangat
mempengaruhi daya kembang kerupuk
dimana dengan semakin besar konsentrasi
rumput laut yang ditambahkan maka rantai
protein dapat menurunkan daya kembang.
Daya
kembang
yang
besar
menunjukkan sifat pematangan pada
seluruh bagian kerupuk. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa daya kembang yang
besar dihasilkan pada perlakuan dengan
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Table 1. Characteristics of unfolding and oil adsorption ability of chips
Seaweed powder
addition (%)

Notes :

Unfolding (%)

0 (k0)

70.39 ab

10 (k1)

74.59

b

44.55 ab

20 (k2)

62.62

a

43.77 ab

30 (k3)

69.69 ab

43.26 ab

40 (k4)

72.58 ab

41.64 ab

50 (k5)

74.14

b

39.62

a

100 (k6)

64.33 ab

38.61

a

51.35

b

Value followed by same letter showed no significant differences by Duncan
test at  = 5 %

Daya Serap Minyak Terhadap Kerupuk
Tabel 1
menunjukkan
bahwa
persentase daya serap minyak paling besar
terdapat pada perlakuan K0 (tanpa
penambahan rumput laut) yaitu sebesar
51,15 %. Persentase daya serap minyak
paling kecil terdapat pada perlakuan K6
(perbandingan tapioka : rumput laut = 100 :
100) yaitu sebesar 38,61 %. Hal ini
menunjukkan bahwa daya serap kerupuk
terhadap minyak semakin rendah seiring
dengan penambahan konsentrasi rumput
laut dalam pembuatan kerupuk.
Hasil analisa varians one-way
menunjukkan bahwa ada perbedaan yang
signifikan terhadap daya serap minyak pada
kerupuk yang diuji. Hasil uji jarak Duncan
yang dilakukan menunjukkan bahwa pada
perlakuan K5 (100:50) dengan daya serap
minyak sebesar 39,62% dan K6 (100:100)
dengan daya serap minyak sebesar 38,61%
berbeda signifikan dengan K0 (kontrol)
yang mempunyai daya serap paling tinggi
yaitu sebesar 51,35%. Pada perlakuan K1
(100:10), K2 (100;20), K3 (100:30), K4
(100:40), K5 (100:50) dan K6 (100:100)
dengan daya serap berturut-turut 44,55%,
43,77%, 43,26%, 41,64%, 39,62% dan
38,61% tidak menunjukkan perbedaan yang
signifikan. Sedangkan pada kontrol tidak
berbeda nyata dengan perlakuan K1
(100:10), K2 (100:20), K3 (100:30) dan K4
(100:40).
Daya serap kerupuk merupakan
kemampuan kerupuk di dalam menyerap
minyak setelah digoreng. Daya serap yang
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Oil adsorption (%)

tinggi menunjukkan terjadinya bagian yang
matang dari kerupuk secara menyeluruh
sehingga bagian tersebut menyerap banyak
minyak. Jumlah minyak yang terkandung di
dalam permukaan kerupuk menyebabkan
kondisi kerupuk menjadi sedikit lebih berat
dan kerupuk menjadi matang. Hal ini
tentunya berbeda jika kerupuk memiliki
daya serap minyak yang kecil, selain
memiliki bagian kerupuk yang tidak matang
yang lebih besar, juga akan menyebabkan
kerupuk berada dalam kondisi yang tidak
mengembang.
Bahan pangan yang digoreng
menyebabkan kandungan air dalam bahan
menguap yang ditandai dengan timbulnya
gelembung selama proses penggorengan.
Bersamaan dengan itu bahan pangan
menyerap minyak dengan persentase
penyerapan tergantung pada jenis bahan
yang digoreng (Lawson, 1985).
KESIMPULAN
Proporsi penambahan rumput laut
pada proses pengolahan kerupuk menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap
daya kembang dan daya serap minyak pada
taraf nyata 0,05%.Daya kembang kerupuk
paling tinggi dicapai pada perlakuan K1
(100:10) yaitu sebesar 74,59% dan paling
rendah pada perlakuan K2 (100:20) sebesar
62,62%. Daya serap kerupuk terhadap
minyak paling besar terdapat pada K0
(kontrol/tanpa penambahan rumput laut)
yaitu sebesar 51,35% dan paling kecil

Jurnal Teknologi Pertanian 4(2): 63-68

terdapat pada perlakuan K6 (100:100) yaitu
sebesar 38,61%.

Perlu dilakukan penelitian terhadap tingkat penerimaan konsumen.
Perlu adanya penelitian tentang faktorfaktor lain yang ikut berpengaruh terhadap daya kembang dan daya serap
kerupuk seperti lama pengukusan, jenis
dan konsentrasi bahan pengembang.
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