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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Vegetable leather atau lembaran rumput laut mulai populer dan semakin banyak 

dikonsumsi seiring dengan kepopuleran makanan Jepang. Vegetable leather yang berada 

di pasaran sering digunakan sebagai pembungkus sushi atau camilan (Winneke Odilia, 

2014). Vegetable leather komersial terbuat dari rumput laut jenis Porphyra (Teddy, 

2009), dimana rumput laut ini sulit ditemukan pada iklim Indonesia karena tumbuh pada 

iklim subtropis (Muhammad Iqbal, 2017) sehingga memiliki harga jual yang cukup 

mahal. Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar, harusnya mampu memproduksi 

vegetable leather sendiri dengan memanfaatkan rumput laut yang berlimpah. Indonesia 

harus mengembangkan pengolahan rumput laut menjadi suatu produk yang memiliki nilai 

jual lebih di pasar global (Abdi Muhammad, 2016). Salah satu rumput laut yang memiliki 

potensi adalah rumput laut merah (Rhodophyceae) jenis Eucheuma cottonii. Rumput laut 

ini banyak dibudidayakan dan berfungsi sebagai pembentuk gel dalam berbagai industri 

(Distantina, 2009).  

 

Vegetable atau fruit leather biasanya terbuat dari 75% padatan buah, sayur ataupun 

kombinasi hingga memiliki ketebalan sekitar 0,1-0,18 mm dengan kadar air berkisar 4-

8%. Pengeringan vegetable leather dengan oven akan berjalan dengan baik apabila suhu 

oven diatur pada suhu 60- 65.56oC. Vegetable leather merupakan produk alternatif yang 

dapat meningkatkan daya tarik produk makanan yang sehat serta meningkatkan konsumsi 

buah dan sayuran yang tentunya bergizi dan lezat dalam bentuk makanan ringan 

(McHugh et al., 2011). 

 

Vegetable leather merupakan produk yang menyerupai fruit leather hanya saja terjadi 

pengembangan dalam pemilihan bahan baku utama yaitu menggunakan sayuran. Salah 

satu jenis sayuran yang memiliki gizi tinggi tetapi, belum banyak dikonsumsi dan 

dimanfaatkan secara optimal adalah daun kelor (Moringa oleifera). Menurut Satya 

Prakash, (2012), daun kelor dapat dimasak dan dimakan seperti bayam untuk sup atau 

salad serta dapat disimpan dalam bentuk bubuk kering dengan jangka waktu yang lama, 

tanpa kehilangan nilai gizi.  
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Pengolahan daun kelor dan rumput laut menjadi vegetable leather dengan bentuk yang 

lebih menarik, merupakan cara yang tepat untuk mengatasi kurangnya konsumsi sayur 

dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar 

utama, penggunaan daun kelor (Moringa oleifera) dan rumput laut (Eucheuma cottonii) 

sebagai bahan baku karena potensi yang dimiliki oleh kedua bahan tersebut. Daun kelor 

(Moringa oleifera) dapat dikombinasikan dengan rumput laut (Eucheuma cottonii) untuk 

membentuk vegetable leather yang lebih kompak dan tidak mudah sobek karena 

kandungan karagenan sekitar 54-73% nilai fungsional yang tinggi dari daun kelor dengan 

harga yang ekonomis. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Vegetable Leather 

Vegetable leather sama dengan fruit leather, hanya saja terbuat dari sayuran yang 

dihancurkan menjadi bubur (puree) kemudian dituang di tempat datar untuk dikeringkan. 

Vegetable leather dibuat dengan metode pengeringan hingga kadar airnya 10% dan nilai 

aw antara 0,2- 0,6, sehingga sayuran yang mudah rusak dapat diawetkan karena 

mikroorganisme tidak dapat tumbuh. Vegetable leather tidak memerlukan pengkondisian 

seperti fruit leather karena sudah dalam kondisi yang terlalu kering dengan tekstur yang 

crispy dan brittle (Harrison Judi et al., 2004). Fruit atau vegetable leather biasanya 

mengandung 75% buah, sayur atau kombinasi bubur (pure) buah dan sayur yang dihitung 

berdasarkan persen padatan. Lembaran yang dihasilkan memiliki ketipisan, kekuatan, 

kelenturan, dan kerenyahan yang berfungsi sebagai produk alternatif berbasis rumput laut 

seperti nori : yang dapat memberikan rasa, warna dan nutrisi dari buah atau sayur yang 

digunakan sebagai bahan (McHugh et al. 2011).  
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Gambar 1. Vegetable leather komersial 

Sumber : https://makemysushi.com/Sushi-Essentials/nori 

 

1.2.2. Daun Kelor (Moringa oleifera) 

Moringa (Moringa oleifera Lam.) adalah jenis tanaman yang mulai terkenal di negara 

tropis dan subtropis. Nama lain yang digunakan untuk kelor bermacam- macam seperti 

pohon lobak, Mulangay, Mlonge, benzolive, pohon Paha, Sajna, Kelor, Saijihan dan 

Marango. Klasifikasi daun kelor (Moringa oleifera) :  

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan)  

Division  : Magnoliphyta  

Class   : Magnoliopsida 

Order   : Brassicales  

Famili   : Moringaceae  

Genus  : Moringa  

Spesies  : Moringa oleifera 

(Ahmad Faizal et al., 2014). 

 

Tanaman kelor kurang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terbiasa digunakan hanya 

sebagai pohon peneduh, pohon pagar, pakan ternak, sayuran dan tanaman obat. Moringa 

oleifera adalah tanaman obat herbal alternatif yang mengandung banyak nutrisi penting 

misalnya: vitamin, mineral, asam amino, beta-karoten, antioksidan, nutrisi anti inflamasi 

dan asam lemak omega 3 dan 6. Kelor mengandung sumber vitamin C yang tinggi, 

kalsium, β-karoten, kalium serta protein, sumber antioksidan alami seperti flavonoid, 

asam askorbat, karotenoid, dan fenolat (Ahmad Faizal et al., 2014). Kandungan nutrisi 

https://makemysushi.com/Sushi-Essentials/nori
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yang tinggi harusnya mendorong pengkonsumsian daun kelor untuk menjadi makanan 

sehari-hari.  

 

Gambar 2. Daun Kelor  

Sumber : https://sg.theasianparent.com/malunggay-really-improve-breastmilk-supply/ 

 

Kandungan nilai gizi daun kelor segar dan kering dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kandungan nilai gizi daun kelor segar dan kering dalam 100 gram 

Kandungan Gizi 

Daun 

Segar Kering 

Kadar air (%) 94.01 4.09 

Protein (%) 22.7 28.44 

Lemak (%) 4.65 2.74 

Kadar abu - 7.95 

Karbohidrat (%) 51.66 57.01 

Serat (%) 7.92 12.63 

Kalsium (mg) 350-550 1600-2200 

Energi (Kcal/100g) - 307.30 

Syarifah Aminah et. al,. (2015) 

 

1.2.3. Rumput Laut Eucheuma cottonii  

Rumput laut (Eucheuina sp.) merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia. 

Eucheuma cottonii merupakan salah satu jenis rumput laut yang tergolong dalam jenis 

rumput laut merah atau Rhodophyceae. Nama lain Eucheuma cotonii adalah 

https://sg.theasianparent.com/malunggay-really-improve-breastmilk-supply/
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Kappaphycus alvarezii. Penamaan ini digunakan karena Eucheuma cotonii mengandung 

karagenan jenis kappa. Rumput laut jenis ini memiliki beberapa ciri-ciri yaitu thalus yang 

berbentuk silindris, memiliki permukaan yang licin dan mempunyai warna yang tidak 

selalu tetap (Aslan, 1998). Dietary fiber dan nutrisi yang terkandung memiliki manfaat 

sebagai antioksidan, antimutagenic, anti-koagulan, anti tumor, dan metabolisme lemak. 

Rumput laut juga sebagai sumber iodium alami yang terbaik. Rumput laut bermanfaat 

untuk kesehatan karena kandungan zat gizinya antara lain: karbohidrat, protein, mineral, 

vitamin dan sedikit lemak, lebih banyak vitamin A (beta karoten), B1, B2, B6, B12, C 

dan niacin, serta mineral yang penting, seperti kalsium dan zat besi (Wibowo Lukas & 

Fitriyani Evi, 2012). 

 

Eucheuma cottonii merupakan salah satu sumber terbesar dari produksi, beberapa jenis 

karagenan yang dijual secara komersial yaitu karagenan kappa, iota dan lambda. Ketiga 

jenis karagenan, tidak semuanya berada di dalam satu jenis rumput laut. Kappa karagenan 

banyak terdapat dalam rumput laut Eucheuma cotonii, iota karagenan banyak terdapat 

dalam rumput laut Eucheuma spinosum, sedangkan lambda karagenan banyak terdapat 

dalam rumput laut jenis Gigartina dan Chondrus. Iota dan kappa karagenan dapat 

membentuk gel sedangkan lambda karagenan tidak. Lambda tidak dapat membentuk gel 

karena kekurangan 3,6-anhydrobridge sehingga menghalangi terbentuknya struktur yang 

helical. Akan tetapi, lambda karagenan mempunyai kemampuan sebagai thickening 

agent. Perbedaan gel yang terbentuk oleh kappa dan iota karagenan adalah kappa 

karagenan dapat menghasilkan gel yang keras, kuat, dan mudah patah. Sedangkan iota 

karagenan membentuk gel yang lemah dan lembut (Pereira et al., 2013). Kandungan 

kimia rumput laut (Eucheuma cottonii) dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Gambar 3. Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Tabel 2. Kandungan kimia Rumput Laut Jenis Eucheuma cottonii 

Komposisi Jumlah 

Air (%) 12,9 

Protein (%) 5,12 

Lemak (%) 0,13 

Karbohidrat (%) 13,38 

Serat kasar (%) 1,39 

Abu (%) 14,21 

Mineral Ca (ppm) 22,39 

Mineral Fe (ppm) 0,11 

Iodium (µg/g) 282,93 

Riboflavin (mg/100g) 2,26 

Asam askorbat mg/100 mg 43 

Karaginan (%) 65, 75 

(Fikratul Ihsan, 2016) 

 

1.2.4. Pengeringan 

Pengeringan merupakan cara pengawetan yang paling alami, dengan prinsip mengurangi 

kadar air hingga bakteri pembusuk tidak dapat hidup dan kerusakan dapat ditekan. 

Pengeringan dengan oven banyak diaplikasikan dalam industri maupun rumah tangga. 

Kelebihan dari pengeringan menggunakan oven adalah kebersihan dan mutu lebih 

terjamin serta proses pengeringan lebih cepat karena suhu yang tinggi. Waktu yang 

digunakan tidak tentu tergantung pada jenis bahan yang dikeringkan. Secara umum yang 

diperlukan untuk pengeringan dengan oven jauh lebih singkat daripada panas matahari 

yaitu antara 6-16 jam. Untuk pengeringan jenis sayuran bayam dan sayuran hijau lainnya, 

tahapan yang harus dilakukan adalah pencucian, pemblansiran, dikukus selama 1-2 menit 

atau dimasukkan dalam air panas selama 1-2 menit dan tes kekeringan dinilai dengan cara 

kemudahan patah. Umur simpan sayuran hijau yang telah dikeringkan sekitar 6 bulan 

(Novary, 1997). 

 

1.2.5. Antioksidan 

Antioksidan merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan berperan penting 

untuk mempertahankan mutu produk pangan. Manfaat antioksidan dalam produk pangan 

adalah menunda, memperlambat dan mencegah proses oksidasi yang dapat menyebabkan 

kerusakan seperti ketengikan, perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lainnya. 
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Bagi kesehatan dapat digunakan untuk mencegah penyakit kanker dan tumor, 

penyempitan pembuluh darah, dan penuaan dini (Dikron W., 2012). Komponen 

antioksidan yang cukup tinggi sangat berperan dalam memperpanjang masa simpan 

produk (Syarifah Aminah et al., 2015). Kebanyakan senyawa antioksidan alami 

merupakan kelompok senyawa polifenol, terutama tokoferol, asam fenolik dan flavonoid. 

Flavonoid merupakan komponen yang paling banyak terdapat dalam tumbuhan.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kombinasi daun kelor 

(Moringa oleifera) dan rumput laut (Eucheuma cottonii) terhadap karakteristik fisik (daya 

tarik, ketebalan dan warna), sensori serta kimia (kadar air dan antioksidan) produk 

vegetable leather daun kelor. 


