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ABSTRAK 

Gracilaria sp adalah rumput laut yang termasuk pada kelas alga merah 

(Rhodophyta). Gracilaria sp. umumnya mengandung agar-agar sebagai hasil 

metabolisme primernya. Agar-agar diperoleh dengan melakukan ekstraksi rumput 

laut pada suasana asam setelah diberi perlakuan basa serta diproduksi dan 

dipasarkan dalam berbagai bentuk, yaitu: agar-agar tepung, agar-agar kertas dan 

agar-agar batangan(Angkasa et al, 2008). Pada umumnya bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan jelly drink adalah rumput laut Sargassum sp, namun 

pada penelitian kali ini memanfaatkan rumput laut Gracilaria sp. yang kualitas 

rumput laut ini sulit dijadikan jelly drink. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

melihat potensi rumput laut Gracillaria sp. yang akan dijadikan jelly drink dan 

pemanfaatan yang optimal dari jenis rumput laut tersebut agar dapat memiliki nilai 

komersil. Rumput laut Gracillaria sp. berasal dari Brebes, Jawa Timur hasil 

budidaya tambak. Proses pengolahannya dengan pencucian, perendaman, 

pembilasan, pengeringan, penimbangan(formulasi), sterilisasi, ekstraksi, pengukuran 

viskositas dan gell strength. Hasil penelitian ini didapat dengan membandingkan 

antara komposisi jelly drink Gracillaria dengan jelly drink pembanding yang dilihat 

dari hasil viskositas dan gell strength. Hasil viskositas yang di dapat dari 

pengukuran Jelly Drink pembanding adalah sebesar 4,0. Sedangkan gell strengthnya 

adalah 111 (force) dan 7,917 (distance). Sedangkan hasil jelly drink Gracillaria 

sp.dengan rata-rata viskositas yang didapat sebesar 5,8 dan gell strengtnya yang 

terdiri dari kekuatan sebesar  108,95 (force) dan jarak sebesar 2,453 (distance). 

Pengolahan pada penelitian ini tidaklah mudah, masih diperlukan beberapa tahapan 

dan pengulangan karena hasilnya belum sesuai dengan harapan. 

 

Kata kunci : Gracillaria sp., Jelly Drink, viskositas dan gell streng 
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ABSTRACT 

Gracilaria sp is a seaweed including to the class of red algae (Rhodophyta). 

Gracilaria sp. usually contain gel  as a result of primary metabolism. Gell  is 

obtained with seaweed extract in acid and alkaline treatment after being produced 

and marketed in various forms, namely: jelly powder, jelly gelatin paper and bullion 

(Angkasa et al, 2008). In general, the raw materials used in the manufacture of jelly 

drink is seaweed Sargassum sp, but this time on researchutilizing seaweed Gracilaria 

sp. that quality is hard to be seaweed jelly drinks. The purpose of this study was to 

see the potential of seaweed Gracillaria sp. which will become jelly drinks and 

optimal utilization of this type of seaweed in order to have commercial value. 

Gracillaria sp. Seaweed came from Brebes, East Java, the result of aquaculture. The 

production is begun by washing, soaking, rinsing, drying, weighing (formulation), 

sterilization, extraction, measurement of viscosity and Gell strength. The results of 

this study are obtained by comparing the composition of the jelly drink jellydrink 

Gracillaria comparison with that seen from the results of viscosity and Gellstrength. 

Results of viscosity in the can of Jelly Drink comparative measurements amounted to 

4.0. While Gell strength is a 111 (force) and 7.917 (distance). While the jelly drink 

Gracillaria sp.with  average viscosity obtained by 5.8 and Gell strength consisting of 

the strength of 108.95 (force) and the distance of 2.453(distance). Processing of this 

research is not easy, still required several steps and repetition because the results are 

not in line with expectations. 

 

Keywords: Gracillaria sp., Jelly Drink, viscosity and Gell strength. 
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PENDAHULUAN 

Rumput laut (seaweed) merupakan tumbuhan tingkat rendah berupa thallus 

(batang) yang bercabang-cabang, dah hidup di laut dan tambak dengan kedalaman 

yang masih dapat dicapai oleh cahaya matahari. Potensi rumput laut di Indonesia 

mempunyai prospek yang cukup cerah, karena diperkirakan terdapat 555 species 

rumput laut yang tersebar di perairan Indonesia dengan total luas lahan perairan yang 

dapat dimanfaatkan sebesar 1,2 juta hektar, sehingga seharusnya Indonesia berpotensi 

besr untuk menimba untung dari bisnis ini. (Riske, 2007) 

Rumput laut merupakan bahan baku dari berbagai jenis produk olahan bernilai 

ekonomi tinggi, rumput laut selain digunakan sebagai pewarna makanan dan tekstik, 

juga dapat digunakan sebagai produk pangan maupun non pangan, seperti : agar-agar, 

karaginan, dan alginate. Sebagai sumber gizi, rumput laut memiliki kandungan 

karbohidarat, protein, sedikit lemak, dan abu (natrium, kalium, fosfor, natrium, besi, 

yodium). Tetapi pada saat ini pemanfaatan rumput laut sangat terbatas hanya pada 

jenis-jenis yang telah umum dikenal saja yaitu jenis rumput laut Carrageenophytes, 

yaitu jenis rumput laut penghasil karaginan seperti Euchema cottoni atau 

Kappaphycus alvarezii dan Euchema spinosum serta Gracilaria sp.  

Gracilaria sp adalah rumput laut yang termasuk pada kelas alga merah 

(Rhodophyta). Rumput laut jenis Gracilaria sp jarang sekali dimanfaatkan secara 

langsung karena warnanya yang agak kecoklatan dan sukar larut apabila dipanaskan. 

Tetapi Gracilaria sp  mempunyai sifat yang elastis, mudah dibentuk dan harganya 

juga relatif murah dibandingkan dengan jenis Sargassum sp. Penelitian ini 

memanfaatkan Gracilaria sp dalam pembuatan jelly drink  sehingga pemanfaatan 

Gracilaria sp. akan lebih optimal. Untuk menghasilkan gel yang kuat dan tekstur 

yang kenyal pada pembuatan jelly drink ditambahkan bahan-bahan seperti ATC chip, 

konjac dan citric acid. 
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Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi rumput laut gracillaria sp. yang 

akan dijadikan jelly drink dan pemanfaatan yang optimal dari jenis rumput laut 

tersebut agar dapat memiliki nilai komersil. 

 

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui potensi pembuatan jelly drink dari rumput laut Gracillaria sp. 

2. Mengetahui formulasi terbaik dalam menghasilkan jelly drink dari rumput laut 

Gracillaria sp 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27  juni hingga 17 agustus yang  

dilakukan di Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan 

Perikanan. Bahan yang digunakan adalah rumput laut Gracilaria sp. yang berasal dari 

Brebes, Jawa Timur hasil budidaya tambak dan beberapa bahan formulasi yaitu 

konjac, ATC chip, KCl dan Asam sitrat Dalam pembuatan jelly drink ini dibuat 

dengan 3 perlakuan yaitu air biasa sebagai control, NaOH dan CaCO3, hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam pembuatan jelly drink 

menggunakan rumput laut Gracilaria sp. 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu penelitian tahap I dan penelitian 

tahap II. Penelitian tahap I terdiri dari tahapan penentuan formulasi bahan pembuat 

jelly drink, analisis sensori, analisis kimia: analisis kekuatan dan elastisitas dan 

penentuan produk terbaik dengan menggunakan alat viskometer. Bahan dasar jelly 

drink  yaitu rumput laut dan air 10 : 10 dengan beberapa bahan tambahan formulasi 

dasar yaitu konjac dan ATC Chip sebanyak 1:1, KCl dan Asam Sitrat  dilarutkan 
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dalam air sesuai perlakuan (20 ml, 30ml, dan 40ml) air hingga pHnya berkisar antara 

3-4, serta bahan formulasi pelengkap yaitu gula, essence dan pewarna. Perlakuan 

pada peneliatian ini adalah penambahan air sebanyak 20 ml, 30 ml,dan 40 ml. 

Rumput laut ditambahkan ke dalam masing masing perlakuan air dalam bentuk 

aslinya setelah rumput laut tersebut sebelumnya  melalui perlakuan perendaman 

dengan 3 perlakuan (air (control),  NaOH dan CaCO3), pencucian dan pengeringan. 

Rumput laut disimpan dalam botol yang diberi formulasi dasar (konjac, ATC Chip, 

KCl dan Asam Sitrat) kemudian sterelisasi menggunakan mesin autoclave dengan 

suhu 90
0
C selama kurang lebih 3 jam. Pada suhu sekitar 75

0
C dilakukan analisis 

kimia yaitu kekerasan dan elastisitas menggunakan viscometer, diamkan sampel pada 

suhu chilling 10
0
 C dan selanjutnya analisis sensori yaitu gryze analiyse. 

Penelitian tahap ke II yaitu pembuatan jelly drink tersebut dalam skala lebih 

besar setelah didapatkan hasil terbaik. Pembuatan jelly drink ini menggunakan alat 

panci ukurannya sebesar 40 liter . Ekstraksi rumput laut dan hasilnya ekstraksi 

dipisahkan dengan menggunakan mesin penyaring rumput laut. Filtrat yang 

dihasilkan dipanaskan dan setelah kalis ditambahkan bahan lainnya yaitu: gula, KCl, 

pewarna dan essences sambil diaduk hingga mengental. Kemudian pengemasan ke 

dalam cup sebesar 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian Tahap I 

Dari penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 7 kali percobaan. 

Didapatkan formulasi terbaik  untuk  bahan dasar dalam pembuatan jelly drink adalah 

sebagai berikut :  

Rasio Gracilaria sp (gr) Air (ml) Konjac ATC Chip 

kontrol 5 40 - - 
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Tabel 1. Formulasi rumput laut 

 

Pemberian konjac yaitu mempunyai fungsi untuk menambah kekentalan pada 

ekstraksi tersebut. Dan penambahan ATC Chip dilakukan untuk memperkuat gell 

agar gell dari rumput laut tersebut tidak mudah putus dan kenyal.   

Analisis Viskositas 

Di antara salah satu sifat zat cair adalah kental (viscous) di mana zat cair 

memiliki koefisien kekentalan yang berbeda-beda. Kekentalan merupakan komponen 

penting dalam pembuatan gell karena gell yang baik adalah ketepatan kekentalan 

dengan suatu produk yang dihasilkan. Dalam menciptakan ketepatan tersebut 

ditunjang oleh formulasinya. 

Didapatkan formulasi pada tabel. 1  karena telah dilakukan analisis sensori 

yang meliputi penilaian kekuatan dan elastisitas atau kekentalan, Hasil penelitian 

tahap I seperti terlihat pada gambar 1, 2 dan 3. 

    

Gambar 1. Hasil Analisis sensori elastisitas atau kekentalan gell  pada jelly drink 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Air Kapur NaOH pembanding

kontrol

0,125

0,0625

0.125 5  40  0,25 gr 0,25 gr 

0,0625 5  40 0,125 gr 0,125 



7 

 

Seperti yang terpapar pada gambar.1 hasil terbaik didapat dengan memulai 

perendaman rumput laut menggunakan NaOH karena NaOH berfungsi mengikat 

sulfat yang ada pada rumput laut tersebut dan membuang kotorannya, sehingga hasil 

yang di dapatkan lebih baik dari dua perbandingan tersebut. Kekentalan jelly yang 

hampir mendekati viskositas pembanding adalah dengan menggunakan rasio 

formulasi  0,125%  dimana formulasi tersebut mempunyai hasil viskositasnya yaitu 

5,8, sedangkan viskositas pembanding adalah 4,0. Dari hasil analisis formulasi  

penambahan bahan formulasi seperti konjac, ATC Chip, KCl dan asam sitrat sangat 

mempengaruhi kekentalan gell. Pada penambahan formulasi yang lebih sedikit 

dihasilkan viskositas rata-rata lebih rendah hal ini dikarenakan fungsi dari tiap-tiap 

bahan formulasi. Perlakuan tanpa penambahan formulasi pun menunjukan nilai yang 

lebih kecil lagi dari pemberian formulasi 0.0625%. 

Analisis gell strength 

Sama seperti viskositas, kekuatan gell merupakan salah satu komponen penting 

dalam pembuatan jelly drink. Proses akhir dari percobaan ini adalah dengan 

mengukur kekuatan jelly. sampel yang akan di ukur kekuatan jellynya harus dalam 

keadaan yang padat. Sampel padat ini didapatkan dengan masukkan ke dalam 

pendingin yang bersuhu 10
0
C semalaman dan hasilnya  sampel menjadi padat, kenyal 

dan dingin. 

Pengukuran gell strength ini dilakukan di laboratorium sensori BBRP2B 

dengan menggunakan alat texture analyzer yang menghubungkan dengan program 

computer texture analyzer tersebut. Cara kerja alat ini adalah dengan menekan sampel 

yang akan di uji sampai nilai sampel dalam keadaan kekenyalan yang paling tinggi 

dan hasilnya akan di tampilkan di program computer tersebut. Dan hasil yang 

didapatkan adalah pada gambar 2 dan 3. 



8 

 

          

 Tabel 3. Analisis sensori kekuatan 

gell  (distance) pada jelly drink 

Tabel 4. Analisis sensori kekuatan gell  

(force) pada jelly drink 
  

Pada analisis gell strength ini didapatkan hasil terbaik dimana hasil tersebut 

mendekati dengan nilai kekuatan gell yang dimiliki jelly pembanding. Hasi terbaik 

adalah dengan perendaman menggunakan kapur yang didapatkan forcenya 108,95 

dan distance 2,453. Sementara forcenya dan distance dari jelly drink pembanding 

adalah 111 dan 7,917. 

Pada percobaan ini terlihat perbedaan yang distance (jarak) yang sangat jauh. 

Hal ini dikarenakan kemungkinan ada bahan formulasi yang belum di campurkan 

untuk membuat tekstur gell tersebut tidak mudah pecah. Sehingga diperlukan 

penelitian lanjutan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. 

Penelitian Tahap II 

Setelah di dapat formulasi yang terbaik dari percobaan-percobaan selanjutnya 

sehingga pada tahapan pembuatan jelly drink ini digunakan perendaman 

menggunakan NaOH. Ekstraksi dilakukan di waterbath dengan suhu sekitar 70 
0 

C 

dan pemberian formulasi 0,125% yang terdiri dari rumput laut kering sebanyak 1,5 

kg, air 12 liter, konjac 25 gram, ATC chip 25 gram. Dilanjutkan dengan penyaringan 

hasil ekstraksi ruput laut menggunakan mesin penyaring rumput laut sehinnga didapat 

ekstraknya berupa cairan yang kental. Kemudian proses terakhir adalah pemberian 

gula 1,4 kg sebagai pemberi rasa manis, KCl 40 gram dan Citric Acid 35gram sampai 
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pH berkisar antara 3-4 untuk memberikan rasa asam, segar dan kecut,  flavour 

strawberry 5 sendok makan, melon 5 sendok makan dan anggur 2 ½ sendok makan 

untuk memberikan rasa dan aroma. 

Pada pembuatan jelly drink ini suhu merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi ekstraksi. Suhu yang terlalu panas akan membuat rumput laut hancur 

seluruhnya sehingga sulit untuk di saring dan pada akhirnya limbah rumput laut 

tersebut akan mencampuri ekstrak dan akan mempengaruhi viskositasnya. Selain itu 

pemberian essend pada produk tersebut haruslah tepat agar konsumen menyukainya.  

Hasil akhir yang di dapat adalah rumput laut yang telah diolah melalui 

beberapa proses di hasilkan produk berupa minuman jelly yang cukup kenyal dengan 

berbagai rasa Tetapi dalam pengolahan ini kelemahannya adalah produk minuman 

jelly ini masih terdapat aroma rumput laut. 

Sehingga diperlukan penelitian yang lebih 

baik untuk mendapatkan hasil optimal. 

 

 

 

 Gambar 4. Hasil pengolahan rumput laut Gracillaria sp 

menjadi jelly drink 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penentuan formulasi 

sangat mempengaruhi mutu jelly drink. Hasil viskositas yang di dapat dari 

pengukuran Jelly Drink pembanding adalah sebesar 4,0. Sedangkan gell strengthnya 

adalah 111 (force) dan 7,917 (distance). Sedangkan hasil jelly drink Gracillaria 

sp.dengan rata-rata viskositas yang didapat sebesar 5,8 dan gell strenghtnya yang 

terdiri dari kekuatan sebesar  108,95 (force) dan jarak sebesar 2,453 (distance). 

Sehingga rumput laut Gracillaria berpotensi baik dalam pengolahan menjadi jelly 

drink. 

Selain itu dalam pemberian essence harus diperhatikan kualitasnya agar rasa 

dan warna dapat diterima konsumen. Pengolahan pada penelitian ini tidaklah mudah, 

masih diperlukan beberapa tahapan dan pengulangan karena hasilnya belum sesuai 

dengan harapan. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Ketua Pelaksana 

Nama    : Abrella Qisthy 

NPM    : 230210080035 

Tempat/Tanggal lahir  : Bandung, 13 Desember 1989 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Berat / Tinggi badan  : 55 Kg / 165 cm 

Agama   : Islam 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Status pernikahan : Belum menikah 

Hobi    : Berenang 

Riwayat Pendidikan : 

TK    : TK Tunas Harapan 

SD    : SDN Angkasa 5 2002 

SMP    : SMPN 3 Bandung 2005 

SMA    : SMAN 17 Bandung 2008 

Pengalaman Organisasi : 

- Sekertaris Lembaga Keprofesian Mahasiswa Ilmu Kelautan Unpad 2010-2011 

- Staff Divisi eksternal LK MAHAIKA Unpad 2009-2010 

- Anggota OSIS 2006-2007 
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1. Anggota Satu 

 

Nama    : Firman Setiawan 

NPM    : 230210080057 

Tempat/Tanggal lahir  : Bandung, 26 Mei 1990 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Berat / Tinggi badan  : 60 kg / tinggi 170 

Agama   : Islam 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Status pernikahan : Belum menikah 

Hobi   : Menulis 

Riwayat Pendidikan : 

TK    : TK Melati Mekar 

SD    : SDN 1 Jamika 2002 

SMP    : SMPN 25 2005 

SMA    : SMAN 2 Bandung 

Pengalaman Organisasi : 

- Wakil Ketua Lembaga Keprofesian Mahasiswa Ilmu Kelautan UNPAD 2009-2010  

- Ketua Divisi Internal LK MAHAIKA 2010-2011 

- Anggota aktif Organisasi Selam Perikanan dan Kelautan 
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2. Anggota Dua 

Nama    : Niomi Pridina 

NPM    : 230210100033 

Tempat/Tanggal lahir  : Padang, 19 April 1992 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Berat / Tinggi badan  : 50 Kg / 165 cm 

Agama   : Islam 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Status pernikahan  : Belum menikah 

Hobi    : Membaca 

Riwayat Pendidikan : 

TK    : L’ ecole de la claire fountaine 

SD    : SD Siemens Kayu Putih 09n edith cavell elementary school 

SMP   : Eric Hamber Secondary School  

SMA   : SMAN 1 Padang 
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