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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara penghasil rumput laut

terbesar di dunia, salah satu jenis yang paling banyak ditemui adalah Eucheuma

cottonii. Menurut Bixler dan Porse (2010), pada tahun 2009 Indonesia

memproduksi 85.000 ton rumput laut jenis Eucheuma cottonii dari total hasil

panen seluruh dunia sebesar 160.000 ton, akan tetapi 70% dari hasil panen rumput

laut Indonesia diekspor ke luar negeri sehingga pemanfaatan rumput laut dalam

negeri masih sangat minim (FAO, 2006).

Eucheuma cottonii dapat diproses menjadi karagenan murni (refined

carrageenan), tepung rumput laut (seaweed flour), dan semi-refined carrageenan

(SRC). Tepung rumput laut dan semi-refined carrageenan masih mengandung

sebagian ikatan selulosa yang dapat memberikan warna keruh jika diaplikasikan

ke dalam produk pangan, sehingga penggunaan keduanya hanya terbatas pada

produk-produk yang tidak memerlukan transparency seperti mochi dan dodol.

Mochi merupakan salah satu jenis kue yang terbuat dari tepung ketan yang

dicampurkan dengan air dan gula kemudian dimasak sambil diaduk hingga

membentuk suatu adonan yang lembut dan lengket, kemudian dibalur dengan

tepung maizena atau tapioka lalu dipotong-potong dan dibentuk menjadi bulat

ataupun persegi (Chuang dan Yeh, 2006; Hadi, 2011). Mochi berasal dari Jepang,

akan tetapi cukup populer di negara-negara lain termasuk Indonesia setelah

 



mengalami proses kulturisasi dan perubahan resep sehingga memiliki ciri khas di

negara masing-masing (Hadi, 2011). Penelitian Purwanto (2006) tentang

penambahan filtrat rumput laut pada mochi menunjukkan bahwa mochi yang

ditambahkan filtrat rumput laut memiliki tekstur yang lebih kenyal dibandingkan

dengan mochi komersial. Pemanfaatan rumput laut dalam bentuk tepung rumput

laut dan semi-refined carrageenan diduga mampu memperbaiki tekstur mochi

karena sifat hidrokoloid dan kemampuan membentuk gelnya, akan tetapi hal ini

perlu diteliti karena mochi yang dihasilkan akan memiliki karakteristik yang

berbeda pula sesuai dengan jenis tepung yang diaplikasikan ke dalam adonannya.

Pembuatan mochi biasa dilakukan dengan memanaskan campuran bahan-

bahan mochi dengan api (kompor) di dalam wadah dan diaduk hingga terjadi

perambatan panas secara konduksi (dari api ke wadah) dan konveksi (dari air yang

digunakan selama pemasakan ke padatan dalam campuran bahan-bahan). Mochi

juga dapat dibuat dengan menggunakan prinsip pindah panas secara radiasi dari

sistem microwave, yaitu dengan memasukkan campuran bahan-bahan mochi ke

dalam microwave kemudian dipanaskan sehingga energi panas radiasi yang

merambat ke campuran bahan-bahan tersebut (Schubert dan Regier, 2005).

Menurut Cao (2012), pemasakan dengan memanfaatkan pindah panas secara

radiasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pindah panas

konduksi-konveksi, antara lain distribusi panas yang lebih merata dan waktu

pemasakan yang lebih singkat sehingga tercipta efisiensi waktu. Pemasakan

adonan dengan radiasi microwave akan menghasilkan produk akhir yang kurang

firm, bertekstur kenyal, dan memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan

dengan adonan yang dimasak dengan kompor sehingga pemasakan dengan

 



memanfaatkan prinsip radiasi microwave dinilai cocok diterapkan untuk produk

mochi yang pada umumnya diharapkan bertekstur lembut dan kenyal.

Mochi merupakan pangan semi basah yang memiliki nilai aw cukup tinggi

sehingga rentan terhadap kerusakan. Menurut Zhao (2012), salah satu cara untuk

memperpanjang umur simpan produk pangan adalah dengan penyimpanan dingin

bersuhu 1-4 oC (chilling) karena sebagian besar mikroorganisme penyebab

kerusakan produk akan memasuki fase dorman pada suhu tersebut. Akan tetapi,

perbedaan suhu penyimpanan diduga dapat menyebabkan perubahan tekstur dan

aw mochi yang disimpan sehingga perlu diteliti.

1.2 Perumusan Masalah

Pemanfaatan rumput laut di Indonesia masih rendah. Rumput laut

Eucheuma cottonii yanag banyak ditemui di Indonesia dapat diproses menjadi

tepung rumput laut dan semi-refined carrageenan agar memiliki umur simpan

yang lebih lama. Keduanya dapat diaplikasikan ke dalam produk mochi untuk

meningkatkan kualitas teksturnya karena kemampuan membentuk gelnya.

Namun, tepung rumput laut ataupun semi-refined carrageenan mengandung

komponen lain yang mungkin dapat mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia

mochi yang dihasilkan.

Selain dengan penambahan tepung rumput laut dan semi-refined

carrageenan, tekstur mochi juga dipengaruhi oleh prinsip pindah panas yang

berbeda. Pembuatan mochi dengan microwave yang memanfaatkan perpindahan

panas secara radiasi diharapkan dapat menghasilkan mochi dengan tekstur yang

lebih lembut karena berlangsung dalam suhu yang relatif lebih rendah dan

kelembaban yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan kompor. Akan

 



tetapi, ada kemungkinan jenis pindah panas yang berbeda dapat mempengaruhi

karakteristik fisik dan kimia mochi yang dihasilkan.

Penyimpanan mochi pada suhu chilling diharapkan dapat memperpanjang

umur simpannya yang hanya berkisar antara 3-4 hari jika disimpan pada suhu

ruang (Purwanto, 2006). Akan tetapi, ada kemungkinan kondisi penyimpanan

yang berbeda akan mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia mochi selama

penyimpanan.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah pemanfaatan tepung rumput laut

dan semi-refined carrageenan dari Eucheuma cottonii untuk meningkatkan tekstur

mochi, serta untuk mengetahui pengaruh dua metode pindah panas yang berbeda,

yaitu konduksi-konveksi (kompor) dan radiasi (microwave) terhadap karakteristik

fisik dan kimia mochi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui karakteristik fisik dan kimia tepung rumput laut dan semi-refined

carrageenan yang diproses dari rumput laut Eucheuma cottonii.

2. Menentukan metode pindah panas (konduksi-konveksi atau radiasi) yang

menghasilkan mochi dengan karakteristik tekstur yang terbaik.

3. Menentukan persentase penambahan tepung rumput laut atau semi-refined

carrageenan yang menghasilkan mochi dengan karakteristik tekstur terbaik.

4. Mengetahui perbedaan dan perubahan-perubahan karakteristik fisik mochi

yang disimpan pada suhu ruang dan suhu chilling.

 


