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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini berkembang dengan pesat restoran Jepang yang menyediakan makanan

dengan bahan baku vegetable leather atau yang dikenal dengan sebutan nori sebagai

bahan bakunya. Vegetable leather merupakan lembaran rumput laut yang dikeringkan

sebagai pembungkus sushi. Selain sebagai bahan dalam pembuatan sushi, vegetable

leather juga banyak dipasarkan di Indonesia sebagai makanan pendamping atau camilan

yang memiliki harga cukup mahal. Bahan baku dalam pembuatan vegetable leather

yang beredar di pasaran adalah rumput laut jenis Porphyra (Teddy, 2009), namun

rumput laut ini tidak dibudidayakan di Indonesia karena Porphyra hidup pada iklim

subtropis.

Di Indonesia banyak dibudidayakan rumput laut jenis Eucheuma cottonii dengan harga

yang lebih ekonomis dibanding jenis rumput lainnya. Rumput laut merupakan penghasil

hidrokoloid (agar, karagenan, alginat) yang digunakan sebagai pengental (thickening)

dan pembuat gel (gelling agent) di berbagai industri terutama industri pangan (McHugh,

2003). Eucheuma cottonii memiliki kandungan karagenan dengan jenis kappa yang

mampu berikatan dengan air sehingga menghasilkan gel yang kaku dan keras (Winarno,

1996). Menurut Anggadiredja et al. (2006) dalam Ihsan (2006), kadar karagenan pada

Eucheuma cottonii berkisar antara 54-73% dengan kemampuan membentuk gel yang

stabil dan dapat dikonsumsi. Potensi karagenan yang besar pada Eucheuma cottonii

memungkinkan pemanfaatannya sebagai pengganti Porphyra dalam pembuatan

vegetable leather.

Daun kemangi merupakan sayuran hijau yang sering digunakan sebagai pendamping

makanan (lalapan). Terkadang daun kemangi yang disajikan tidak dikonsumsi karena

aromanya yang khas dan kondisinya yang mentah sehingga dengan terpaksa harus

dibuang. Daun ini mempunyai aroma khas yang berasal dari adanya kandungan minyak

atsiri yang memiliki sifat antioksidan yang mampu melawan radikal bebas yang masuk

dalam tubuh (Small, 1997). Selain itu, daun kemangi juga memiliki manfaat lain seperti

meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu pertumbuhan tulang (Andareto, 2015).
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Daun kemangi dan rumput laut Eucheuma cottoni yang memiliki kandungan nutrisi

yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan vegetable leather.

Produk vegetable leather ini diharapkan dapat diterima di masyarakat dengan harganya

yang murah, bermanfaat untuk kesehatan, serta rasanya yang dapat diterima.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Kemangi

Kemangi dikenal dengan aromanya yang khas yang bersumber dari senyawa sitrat yang

terdapat pada bagian bunga serta daunnya (Andareto, 2015). Pada bagian daun

mengandung minyak atsiri dengan eugenol sebesar 70,5% sebagai komponen yang

utama (Sudarsono et al., 2002). Minyak atsiri berkontribusi terhadap aroma khas dari

daun kemangi. Minyak atsiri dalam daun kemangi mempunyai sifat antioksidan yang

mampu melawan radikal bebas yang masuk dalam tubuh (Small, 1997). Gambar daun

kemangi dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Daun Kemangi
(Sumber : dokumentasi pribadi)

Efek antioksidan yang terdapat daun kemangi berupa senyawa fenolik (tokoferol,

flavonoid, dan asam fenolat), senyawa nitrogen (alkaloid, turunan klorofil, asam amino,

dan amina) serta betakaroten. Senyawa fenol yang berperan sebagai antioksidan pada

daun kemangi sebanyak 234 mg/100 gram dan sekitar 230 mg/100 gram (Charles, 2013).

Antioksidan berupa flavonoid dan eugenol mampu mencegah pertumbuhan bakteri,

virus, dan jamur (Andareto, 2015). Perilaku komponen fenol yang berperan sebagai
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dalam suatu ekstrak tanaman menunjukkan kecenderungan yang berbeda terhadap

perlakuan panas. Peningkatan kandungan polifenol yang berada di dalam vakuola

jaringan sel dengan adanya pemanasan akan menyebabkan vakuola membuka sehingga

memudahkan senyawa polifenol keluar dari sel (Dewi & Dominika, 2008).

1.2.2. Rumput Laut Eucheuma cottonii

Rumput laut memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena merupakan rumput laut

penghasil hidrokoloid (agar, karagenan, alginat) yang digunakan sebagai pengental

(thickening) dan pembuat gel (gelling agent) di berbagai industri terutama industri

pangan (McHugh, 2003). Berikut ini merupakan kandungan kimia rumput laut jenis

Eucheuma cottonii yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi 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/100g) 43
Karagenan (%) 65,75
Sumber: Istini (1985).

Karakteristik fisik dan kimia polimer alami terutama hidrofilik atau hidrofobik sangat

berpengaruh terhadap edible film atau coating yang dihasilkan (Parthiban et al., 2013).

Hidrokoloid alga laut mempunyai muatan negatif yang sangat luar biasa pada gugus

hidroksil pada hidrofiliknya sehingga ikatan hidrogen memiliki peran penting dalam

pembentukan edible film yang dihasilkan (Riyanto et al., 2014). Jenis karagenan yang

dihasilkan oleh Eucheuma cottonii adalah kappa karagenan yang mampu membentuk

gel yang kuat dan kaku (Van de Valve et al., 2002). Rumput laut Eucheuma cottonii

dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Rumput Laut Eucheuma cottonii
(Sumber : dokumentasi pribadi)

Menurut Anggadiredja et al. (2006) dalam Ihsan (2006), kadar karagenan pada

Eucheuma cottonii berkisar antara 54-73%. Karagenan merupakan hidrokoloid yang

memiliki sifat pembentuk gel, stabil serta dapat dikonsumsi sehingga berpotensi dalam

pembuatan vegetable leather. Karagenan mempunyai kemampuan dalam membentuk

gel secara thermoreversible atau larutan kental jika ditambahkan pada larutan garam

sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pembentuk gel, pengental dan bahan stabil

(Diharmi et al., 2011).

1.3. Vegetable Leather

Vegetable leather merupakan salah satu produk makanan ringan yang terbuat dari bubur

sayur, kemudian dikeringkan dalam oven atau dehidrator (Lawalata et al., 2015).

Menurut McHugh (2003), vegetable leather memiliki kadar air berkisar 4-8% yang

umumnya terbuat dari 75% padatan sayuran atau kombinasi dan salah satu bahan

bakunya yang sering digunakan untuk vegetable leather komersial adalah Porphyra

yang merupakan edible algae (Teddy, 2009). Menurut Korringa (1976), lembaran

vegetable leather dengan kualitas yang baik memiliki warna hitam kehijauan,

sedangkan kualitas yang rendah memiliki warna hijau hingga hijau muda. Gambar

rumput laut jenis Porphyra dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Rumput Laut Jenis Porphyra
(Sumber : Teddy, 2009)

Produk vegetable leather memiliki kandungan nutrisi yang tinggi seperti protein 25-

50% berat kering, lemak 2-3% berat kering, serta berbagai macam vitamin, salah

satunya adalah vitamin B12 sebesar 29 µg%. Hal tersebut menjadikan vegetable leather

sebagai salah satu makanan diet oleh masyarakat Jepang (Hiroyuki, 1993). Selain dapat

dikonsumsi secara langsung, vegetable leather juga dapat digunakan sebagai hiasan dan

penyedap berbagai masakan seperti pemberi rasa pada pengolahan mie dan sup oleh

masyarakat Jepang (Yamamoto, 1990). Vegetable leather atau nori dapat dilihat pada

Gambar 4.

Gambar 4. Vegetable Leather atau Nori
(Sumber : Teddy, 2009)

Metode pembuatan vegetable leather secara tradisional dilakukan dengan cara

dihaluskan hingga menjadi bubur, dicetak lalu dikeringkan secara langsung dibawah

sinar matahari hingga kering. Pada pembuatan vegetable leather digunakan suhu yang

berkisar antara 50-60oC (Riyanto et al., 2014). Menurut Winarno (1995), suhu
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pengeringan yang semakin tinggi akan mengalami penguapan lebih cepat sehingga

kandungan air dalam bahan pangan semakin rendah. Sedangkan jika dilihat

pengaruhnya terhadap kadar antioksidan, peningkatan suhu akan berpengaruh terhadap

peningkatan kelarutan solute dalam pelarut sehingga menyebabkan viskositas liquid

menjadi rendah dan meningkatkan difusi yang terjadi di dalam partikel, sehingga

semakin tinggi suhu yang diberikan, maka nilai antioksidan juga akan semakin

meningkat.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi daun kemangi dan

rumput laut Eucheuma cottoni terhadap karakteristik fisik (warna, ketebalan dan daya

tarik), kimia (kadar air dan antioksidan) serta sensori (tekstur, rasa, aroma, warna dan

overall) dari vegetable leather.


