
1 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Rumput laut merupakan satu komoditas unggulan sumber daya laut di Indonesia. 

Namun demikian pemanfaatan rumput laut untuk olahan produk pangan fungsional 

sangat terbatas padahal rumput laut mengandung zat gizi dan komponen bioaktif yang 

berkhasiat untuk kesehatan seperti senyawa fenol yang berfungsi sebagai antioksidan. 

Selama ini pengolahan rumput laut belum diolah menjadi produk yang dapat 

meningkatkan nilai nutrisi, sebagian besar rumput laut hanya diproses untuk keperluan 

industri sebagai penghasil utama agar-agar yang digunakan dalam pembuatan jelly, 

keju, es krim, permen, dan sebagainya. Gracilaria verrucosa merupakan salah satu 

rumput laut yang mudah di budidayakan, rumput laut ini termasuk jenis alga merah 

yang masuk ke dalam family Gracilariaceae.  Gracilaria verrucosa belum banyak diolah 

menjadi produk pangan. Di Jepara Gracilaria verrucosa dijadikan sayuran pelengkap 

(Ma’ruf, et al., 2013). Oleh karena itu pembuatan acar dari Gracilaria verrucosa 

merupakan salah satu alternatif pengolahan produk yang dapat meningkatkan nilai 

nutrisi dan memperbaiki cita rasa Gracilaria verrucosa.  

 

Acar merupakan pengawetan bahan pangan dengan cara di fermentasi. Menurut 

Fastawa et al. (2016), fermentasi dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Selain 

meningkatkan aktivitas antioksidan fermentasi juga dapat meningkatkan flavor bahan 

pangan. Menurut Primurdia & Kusnadi (2014) selama proses fermentasi akan 

membentuk senyawa fenol. Hal ini disebabkan karena terjadinya sintesa karbohidrat 

(gula) oleh bakteri asam laktat yang mengakibatkan terbentuknya asam-asam organik 

seperti asam laktat sehingga menimbulkan kondisi asam yang mengakibatkan 

pembentukan senyawa fenol. Banyaknya total fenol berpengaruh terhadap aktivitas 

antioksidan yang dihasilkan. Semakin tinggi total fenol semakin tinggi pula aktivitas 

antioksidannya. 

 

Semakin lama proses fermentasi pH akan semakin menurun karena terbentuknya asam-

asam organik seperti asam laktat dan asam asetat (Hur et al, 2014). Asam-asam organik 

tersebut melepaskan proton (H+) sehingga menurunkan pH. Asam-asam organik seperti 
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asam laktat dan asam asetat merupakan senyawa yang dapat menaikkan dan 

menstabilkan aktivitas antioksidan selama proses fermentasi berlangsung. Kondisi asam 

yang terbentuk menyebabkan peningkatan aktivitas antioksidan karena antioksidan 

lebih stabil pada suasana asam (Giuliana et al, 2015). Selain itu fermentasi 

menyebabkan kerusakan struktural dinding sel sehingga mengeluarkan senyawa 

antioksidan alami yang ada di dalamnya (Hur et al, 2014).  

 

Gracilaria verrucosa  dipilih karena menurut penelitian oleh Yan et al. (1999) dalam 

Lestario et al. (2008) beberapa rumput laut memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi 

sehingga diperkirakan Gracilaria verrucosa juga memiliki aktivitas antioksidan yang 

tinggi. Produk acar dari Gracilaria verrucosa belum dikenal oleh masyarakat tetapi 

dapat dijadikan produk pangan alternatif yang sehat dan bernutrisi oleh karena itu perlu 

adanya penelitian aktivitas antioksidan α-tokoferol, dan total fenol dari acar Gracilaria 

verrucosa.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Gracilaria verrucosa 

 

Menurut Zatnika (1997) dalam Fikri et al. (2018) di Indonesia Gracilaria sp. 

merupakan spesies utama yang dibudidayakan sebagai komoditas penghasil agar. 

Produksi rumput laut untuk jenis Gracilaria sp. di Indonesia telah mencapai 253.619 

ton (Mulatsih & Dharmayanti, 2011 dalam Sugiyatno, 2013). Menurut Ariyanti & 

Nurcahyani (2012) Gracilaria verrucosa merupakan jenis rumput laut yang mudah 

dibudidayakan dan banyak tersebar terutama di daerah tropis. Menurut Aslan (1998) 

dalam Ma’ruf et al. (2013) rumput laut ini mempunyai ciri-ciri thalus berbentuk 

silindris atau gepeng dengan percabangan, di atas percabangan umumnya bentuk thalli 

agak mengecil dengan warna thalli yang beragam mulai dari warna hijau-coklat, merah, 

pirang, dan merah coklat. Menurut Ma’ruf et al. (2013) Gracilaria verrucosa di Jepara 

digunakan sebagai sayuran pelengkap dan makanan bahkan ada beberapa rumah makan 

di Jepara menyediakan menu dari jenis rumput laut tersebut. Gracilaria verrucosa di 

Jepara hanya diolah dengan cara direbus dan ditumis sehingga tidak meningkatkan 

nutrisi yang ada pada Gracilaria verrucosa. 
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1.2.2. Acar 

 

Acar merupakan produk olahan bahan pangan dengan cara fermentasi, biasanya terbuat 

dari buah atau sayur yang ditambahkan larutan cuka, gula, dan garam. Fermentasi pada 

bahan pangan dapat memperpanjang umur simpan bahan pangan. Terdapat tiga cara 

pembuatan acar yaitu fresh packed pickles, refrigerated pickles, dan fermented pickles. 

Fresh packed pickles merupakan cara membuat acar dari buah/sayur yang ditambahkan 

cuka dan rempah-rempah, dikemas, kemudian di pasteurisasi. Sedangkan refrigerated 

pickles dibuat dengan cara buah/sayur ditambahkan cuka atau rempah-rempah, dikemas, 

tetapi tidak melalui pasteurisasi. Fermented pickles memerlukan waktu yang lebih lama, 

dan menghasilkan cita rasa yang berbeda daripada fresh packed pickles dan refrigerated 

pickles. Selain itu fermented pickles memiliki umur simpan hingga 2 tahun.  

 

Pada pembuatan acar digunakan garam, gula, dan jeruk nipis. Kegunaan garam selama 

fermentasi adalah untuk mencegah tumbuhnya mikroba dan memberikan tekstur pada 

acar. Gula berfungsi untuk pertumbuhan bakteri asam laktat sehingga bakteri asam 

laktat dapat melakukan metabolisme dan menghasikan metabolit primer dan sekunder. 

Selain itu gula juga berfungsi untuk menambah rasa pada acar.  

 
1.2.3. Antioksidan, α-Tokoferol, dan Total Fenol 

 

Manfaat lain dari rumput laut yaitu sebagai sumber antioksidan alami. Menurut Pokorný 

et al. (2001) dalam Septiana & Asnani (2013) senyawa fenolik merupakan mayoritas 

antioksidan alami dan kelompok yang paling penting dari antioksidan alami adalah 

asam fenol, tokoferol dan flavonoid.  Antioksidan pada bahan pangan merupakan 

substansi yang dapat menghambat ketengikan pada bahan pangan. Antioksidan dapat 

mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas adalah atom 

atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Untuk 

menjadi stabil, radikal memerlukan elektron dari molekul donor ke molekul radikal agar 

radikal tersebut menjadi stabil. Akibat reaksi tersebut, molekul donor menjadi radikal 

baru yang tidak stabil dan memerlukan elektron dari molekul di sekitarnya untuk 

menjadi stabil, demikian seterusnya sehingga terjadi reaksi berantai perpindahan 

elektron-elektron (Windono, 2001 dalam Nursid et al., 2013). Dapat dikatakan, radikal 
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bebas bersifat tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul di 

sekitarnya, sehingga radikal bebas bersifat toksik terhadap molekul biologi/sel.  

 

Radikal bebas dapat mengganggu produksi DNA, lapisan lipid pada dinding sel, 

mempengaruhi pembuluh darah, produksi prostaglandin, dan protein lain seperti enzim 

yang terdapat dalam tubuh. Radikal bebas yang mengambil elektron dari DNA dapat 

menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga timbullah sel-sel mutan. Bila mutasi 

ini terjadi berlangsung lama dapat menjadi kanker. Selain itu radikal bebas juga dapat 

mengakibatkan hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan aterosklerosis. Oleh karena 

itu untuk diperlukan antioksidan untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan sel. 

Mekanisme antioksidan dalam mencegah proses oksidasi dengan cara memberikan atom 

hidrogen dari gugus hidroksil (-OH) secara cepat kepada radikal bebas sehingga 

menjadi produk yang stabil. Rumput laut diduga memiliki sifat antioksidan kuat karena 

hidup pada habitat yang terpapar cahaya matahari dan oksigen sehingga memiliki 

antioksidan untuk melindungi diri dari kerusakan oksidatif. 

 

Tokoferol merupakan antioksidan yang popular dan banyak digunakan karena terdapat 

dalam semua bahan pangan walaupun dalam jumlah sedikit. Tokoferol mempunyai 

keaktifan vitamin E dan mempunyai banyak ikatan rangkap yang mudah dioksidasi 

sehingga akan melindungi lemak dari oksidasi (Seppanen et al., 2010). Ada delapan 

bentuk alami vitamin E yaitu alfa, beta, gamma dan delta tokoferol dan alfa, beta, 

gamma dan delta tokotrienol. α-tocoferol (Gambar 1.) adalah bentuk vitamin E yang 

paling aktif. Perbedaan antara tokoferol dan tokotrienol adalah karena adanya tiga 

ikatan rangkap pada tokotrienol. Sebagai antioksidan vitamin E berfungsi sebagai donor 

ion hidrogen untuk radikal bebas.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kimia α-tokoferol (Swiglo et al, 2007) 
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Pada proses fermentasi acar terdapat asam laktat yang mempengaruhi total fenol karena 

adanya enzim yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghidrolisis glukosida dan 

memecah dinding sel sehingga membentuk senyawa flavonoid yang mengakibatkan 

meningkatnya total fenol. Enzim-enzim yang dihasilkan dalam fermentasi alami 

ataupun yang diinduksi oleh BAL mampu meningkatkan konsentrasi senyawa fenolik 

dalam produk tanaman yang difermentasi (Rahmi et al, 2016). Pengukuran total fenol 

menggunakan Gallic Acid Equivalent (GAE). Asam galat merupakan asam fenol yang 

paling banyak ditemukan pada bahan alami. Struktur kimia fenol dan polifenol dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur kimia fenol (a) dan polifenol (b).( Rappoport, 2003) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsentrasi larutan serai yang digunakan 

untuk menghilangkan bau amis pada Gracilaria verrucosa, menentukan profil aktivitas 

antioksidan, kandungan α-tokoferol, dan total fenol pada acar Gracilaria verrucosa 

serta mengetahui produk acar Gracilaria verrucosa dengan karakteristik yang disukai. 

 

(a) (b) 


