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ABSTRAK 

 

Dina Listiyana 

Subsitusi Tepung Rumput Laut (Eucheuma Cottonni) pada Pembuatan 

Ekado  Sebagai Alternatif Makanan Tinggi Yodium pada Anak Sekolah 

VI+ 114 halaman + 19 tabel + 7 gambar + 17 lampiran 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tepung rumput laut 

terhadap kandungan yodium pada pembuatan ekado dan daya terima aspek warna, 

aroma, tekstur dan rasa sebagai alternatif makanan tambahan pada anak sekolah. 

Penelitian menggunakan rancangan percobaan single factor, rancangan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan subtitusi 

tepung rumput laut dengan konsentrasi 0%, 30%, 40% dan 50% kedalam 

pembuatan ekado. Kandungan yodium diuji dengan menggunakan metode 

spektrofotometer. Uji daya terima meliputi aspek warna, aroma, tekstur, dan rasa. 

Uji Anova dan uji Friedman Test untuk menguji pengaruh subtitusi tepung rumput 

laut pada pembuatan ekado terhadap kandungan yodium dan daya terimanya. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh subtitusi tepung rumput laut  

pada pembuatan ekado terhadap kadar yodium dengan p value = 0,000 (<0,05) 

dan daya terima (aspek warna p value = 0,005 (<0,05), aspek aroma p value = 

0,009 (<0,05), aspek tekstur p value = 0,019 (<0,05), dan aspek rasa p value = 

0,000 (<0,05)). Berdasarkan uji daya terima memberikan tingkat kesukaan paling 

baik pada subtitusi tepung rumput laut 30%. 

Saran yang peneliti rekomendasikan adalah diharapkan pada masyarakat 

dapat memanfaatkan tepung rumput laut sebagai salah satu bahan makanan yang 

kaya yodium. 

 

. 

Kata Kunci  : Rumput laut (Eucheuma cottonii), Ikan, Ekado, Yodium, Daya 

terima 

Kepustakaan  : 59 (1990-2013) 
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ABSTRACT 

 

Dina Listiyana 

Substitute Flour Seaweed (Eucheuma Cottonni) On Making Ekadoas An 

Alternative Of High  Iodine Food At Students 

VI + 114 page + 19 table + 7 images + 17 attachments 

 

This research aimed to know the effect of flour to the contain of yodium in 

sea weed, to the making process and the result of ekado color, smell, texture and 

taste as an alternative additional food at student. 

Research using single factor experimental design, the design used was 

Complete Random Design (RAL). Seaweed flour substitution treatment with 

concentrations of 0%, 30%, 40% and 50% into the making of ekado. Iodine 

content was tested using the method of spectrophotometer. Test the power 

received include aspects of color, aroma, texture, and flavor. Test Anova and test 

the Friedman Test to test the effect of substitution on the manufacture of seaweed 

meal ekado of iodine content and the power of received. 

The results showed influence of seaweed flour substitution on the 

development ekado of the levels of iodine with a p value = 0.000 (>0.05) and 

receive (the color aspect of the p value = 0.005 (>0.05), p value = aroma aspect 

0,009 (>0.05), the texture of the p value = 0,019 (>0.05), and aspects of a p value 

= 0.000 (>0.05). Based on test power received  level gives the most favorite flour 

substitution is good on seaweed 30%.  

The suggestion of the researcher is to recommend that people can use 

seaweed flour as a food ingredient that has rich of yodium. 

 

 

Keywords : Seaweed (Eucheuma Cottonii), Fish, Ekado, Iodine, Receive 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      LATAR BELAKANG 

Masalah kesehatan masyarakat yang dapat menghambat peningkatan mutu 

sumber daya manusia, salah satunya adalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium 

(GAKY). Masalah GAKY muncul akibat rendahnya kadar yodium dalam tanah, 

kadar zat kapur dalam air yang terlalu tinggi, zat goiterogen dan faktor genetik. 

Masalah GAKY lebih banyak terjadi di daerah pegunungan, dimana makanan yang 

dikonsumsi sangat tergantung dari produksi makanan yang berasal dari tanaman di 

pegunungan yang tumbuh pada kondisi tanah dengan kadar yodium rendah, makanan 

di daerah pegunungan juga mengandung zat goiterogen dimana zat tersebut dapat 

menyebabkan pembesaran kelenjar gondok dan gangguan lain (Moehji Sjahmien, 

2009: 96). Gangguan lain yang muncul dapat berupa kelambatan perkembangan fisik 

dan gangguan fungsi mental yang mengakibatkan IQ rendah yang berakibat 

penurunan prestasi belajar anak (Adriani M., 2012: 73).  

Masalah GAKY dapat menyerang semua golongan usia. Namun kelompok 

rawan yang perlu menjadi perhatian adalah kelompok anak usia sekolah, dimana 

kelompok ini masih dalam masa pertumbuhan, anak usia sekolah adalah investasi 

bangsa dan anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak usia Sekolah Dasar 

merupakan kelompok usia yang mempunyai aktivitas cukup tinggi baik dalam 
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keadaan belajar maupun disaat istirahat. Tumbuh kembang anak usia sekolah yang 

optimal tergantung pemberian nutrisi dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta 

benar. Tanpa gizi yang memadai dan berkualitas, anak dapat menderita kekurangan 

gizi salah satunya kekurangan yodium yang biasanya mengalami berbagai masalah, 

antara lain gangguan tumbuh kembang, berkurangnya konsentrasi dan perhatian pada 

lingkungan sekelilingnya sehingga dapat menurunkan prestasi belajar anak (Rosso 

JMD., 2010: 16). 

Indikator untuk memantau masalah GAKY saat ini adalah Ekskresi Yodium 

dalam Urine (EYU) atau Ekskresi Iodium dalam Urin (EIU) sebagai refleksi asupan 

yodium, cakupan rumah tangga mengonsumsi garam beryodium serta pencapaian 10 

indikator manajemen kesehatan.  Untuk mengurangi defisiensi yodium, kadar yodium 

dalam urine harus mencapai 100 µg/L atau lebih dan tidak lebih dari 20%. Apabila 

proporsi penduduk dengan EIU kurang dari 100 µg/L dibawah 20% dan cakupan 

garam beryodium 90% diikuti dengan tercapainya indikator manajemen maka 

masalah GAKY di masyarakat tersebut sudah terkendali. Berdasarkan Hasil Studi 

Intensifikasi Penanggulangan GAKY (IP-GAKY) tahun 2003, hasi Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) 2007 dan hasil South East Asia Nutrition Survey (SEANUTS) 

2011 mendapatkan hasil yang konsisten, bahwa rata-rata EIU  sudah tinggi, dan 

proporsi EIU≤100 µg/L telah dibawah 20%. Hasil IP-GAKY 2003 menunjukan rata-

rata EIU pada anak sekolah sebanyak 229 dari batas masalah 100–229 dan proporsi 

EIU≤100 µg/L telah mencapai 16,3%. Sedangkan hasil Riskesdas 2007 rata-rata EIU  

pada anak sekolah adalah 224 dan proporsi EIU≤100 µg/L menjadi 12,9%. 
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Berdasarkan hasil SEANUTS 2011  rata-rata EIU  pada anak sekolah mencapai 224 

dan proporsi EIU≤100 µg/L telah mencapai 11,5%. (IP GAKY, 2003; RISKESDAS, 

2007; SEANUTS 2011 ). Namun cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam 

yodium cukup berdasarkan rata-rata nasional baru mencapai 77,1% belum memenuhi 

rencana cakupan garam yodium 90% Proporsi rumah tangga yang mengonsumsi 

garam (RISKESDAS, 2013: 289). 

Penanggulangan masalah GAKY dapat dilakukan dengan jangka pendek 

ataupun jangka panjang. Jangka pendek dapat dilakukan dengan pemberian kapsul 

yodium ataupun pemberian yodium pada sumber air, sedangkan jangka panjang salah 

satunya dapat dilakukan dengan pemberian PMT kaya yodium untuk pemenuhan 

yodium pada tubuh manusia (RAN GAKY, 2004). Salah satu cara untuk mengurangi 

prevalensi GAKY adalah dengan mengkonsumsi pangan kaya yodium untuk 

memenuhi kebutuhan yodium dalam tubuh. Kebutuhan yodium pada tubuh manusia 

adalah 100-150 µg/hari atau 0,1-0,15 mg/hari (Gibney M J, 2009: 270). 

Winarno, (2002: 67) menyatakan bahan makanan yang cukup banyak 

mengandung yodium adalah yang berasal dari laut. Kandungan yodium hasil laut 

yang tertinggi adalah rumput laut. Rumput laut memiliki berbagai macam jenis, salah 

satunya rumput laut jenis Eucheuma cottonii. Kandungan yodium pada rumput laut 

(Eucheuma cottonii) segar sebelum direndam sebesar 15,28 µg/g sedangkan pada 

rumput laut kering tanpa direndam adalah 12,32 µg/g (Trees, 2003: 50).  

Kandungan yodium rumput laut sekitar 2.400 sampai 155.000 kali lebih 

banyak dibandingkan kandungan yodium dalam sayur-sayuran. Selain rumput laut 
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ikan juga memiliki kandungan yodium tinggi. Ikan tenggiri (Scomberomorus 

commerson) merupakan salah satu jenis ikan yang mengandung yodium tinggi. 

Kandungan yodium ikan tenggiri (Scomberomorus commerson) adalah 45 µg/g, ikan 

tenggiri merupakan makanan yang mudah didapatkan di Indonesia (Murniati, 2010: 

65). Mengingat demikian pentingnya peranan yodium dalam upaya mengatasi 

masalah GAKY maka perlu diupayakan pemanfaatan rumput laut sebagai suatu 

produk makanan tinggi yodium. 

Menurut Astawan M., (2004: 1), Pemanfaatan rumput laut dapat 

dimaksimalkan dengan diversifikasi produk olahan rumput laut yang merupakan 

salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna dan nilai ekonomis dari rumput laut. 

Salah satu usaha diversifikasi tersebut adalah dengan cara mengolah rumput laut jenis 

Eucheuma cottonii menjadi tepung, dimana rumput laut dalam bentuk tepung dapat 

dikembangkan menjadi berbagai produk olahan makanan. Pengembangan produk 

perlu diarahkan untuk menciptakan suatu produk baru yang memiliki beberapa sifat 

yang dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satu jenis produk 

makanan yang saat ini sering dikonsumsi dimasyarakat mulai dari anak-anak hingga 

dewasa adalah makanan yang pengolahannya cepat dan praktis yaitu ekado. Ekado 

merupakan produk yang terbuat dari tepung dan daging ikan cincang dengan 

penambahan bumbu tertentu untuk menambah aroma dan rasa serta perasan jeruk 

nipis untuk menghilangkan rasa amis pada ikan. Ekado merupakan makanan yang 

dibungkus dengan adonan kulit pangsit. Adonan kulit pangsit terbuat dari tepung 

terigu dengan penambahan tepung rumput laut (Saparinto C., 2011: 74). 
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Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan tepung rumput laut (Eucheuma 

cottonii) yang dapat meningkatkan kadar yodium pada ekado. Ekado yang dihasilkan 

diharapkan mengandung tinggi yodium yang dapat dijadikan alternatif inovasi produk 

baru sebagai makanan tambahan anak sekolah yang bertujuan untuk membantu 

mencukupi kebutuhan yodium anak Indonesia sehingga dapat menurunkan angka 

prevalensi Penyakit Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Penambahan tepung 

rumput laut pada pembuatan ekado diharapkan dapat meningkatkan konsumsi gizi 

yang lebih variatif bagi masyarakat luas dan pemenuhan kebutuhan gizi terutama zat 

gizi mikro, salah satunya adalah yodiumnya serta daya terimanya di masyarakat dari 

aspek warna, aroma, tekstur dan rasa (Lubis YM., 2013: 414). 

Menurut Aroni H (2012: 3) proses pemasakan dapat merusak kandungan 

yodium dalam makanan, merebus dalam keadaan terbuka dapat mengahibatkan kadar 

yodium hilang 50%, menggoreng 35%, memanggang 25%, dan pepesan 10%. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sri Purwanti pada tahun 2010 tentang 

subtitusi tepung rumput laut pada pembuatan mie basah sebagai alternatif sumber 

makanan tinggi yodium di daerah endemis GAKY terhadap uji kandungan iodium 

dan daya terima menunjukan bahwa subtitusi tepung rumput laut dengan konsentrasi 

30% memberikan pengaruh yang bernakna terhadap kadar yodium dan tingkat daya 

terima paling baik. Meskipun sudah ada penelitian tentang pemanfaatan tepung 

rumput laut untuk meningkatkan kadar yodium, namun belum ada penelitian tentang 

pemanfaatan penambahan tepung rumput laut untuk meningkatkan kadar yodium 

pada ekado sebagai alternatif produk makanan tambahan pada anak sekolah untuk 
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mengurangi angka prevalensi GAKY. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai subtitusi tepung rumput laut untuk meningkatkan kadar yodium 

pada ekado sehingga dapat dijadikan alternatif makanan tambahan pada anak sekolah. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH  

   Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1.2.1. Adakah pengaruh subtitusi tepung rumput laut pada pembuatan ekado 

terhadap kandungan yodium ? 

1.2.2. Adakah pengaruh subtitusi tepung rumput laut dalam pembuatan ekado 

terhadap daya terima (warna, aroma, tekstur, dan rasa) pada anak sekolah ? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN  

1.3.1. Tujuan Umum 

      Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh subtitusi 

tepung rumput laut pada ekado terhadap kadar yodium dan daya terima anak sekolah. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

1.3.2.1.  Mengetahui pengaruh subtitusi tepung rumput laut terhadap 

kadungan yodium pada pembuatan ekado. 

1.3.2.2.  Mengetahui tingkat daya terima (warna, aroma, tekstur, dan 

rasa) anak sekolah terhadap ekado yang disubtitusi dengan tepung rumput laut 

sebagai alternatif makanan tambahan. 
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1.4.       MANFAAT HASIL PENELITIAN  

1.4.1.  Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan inovasi produk baru dan pengetahuan kepada masyarakat tentang 

pembuatan ekado tinggi yodium berbahan tepung rumput laut sebagai alternatif 

makanan tambahan pada anak sekolah. 

1.4.2. Manfaat Bagi Instansi Terkait 

Memberikan informasi dan inovasi produk baru kepada dinas kesehatan dan 

instansi terkait dengan dihasilkannya subtitusi tepung rumput laut pada pembuatan 

ekado untuk meningkatkan kandungan yodium yang dapat diterima oleh konsumen, 

untuk dapat diterapkan sebagai alternatif makanan tambahan pada anak sekolah. 

1.4.3.  Manfaat Bagi Peneliti dan Perguruan Tinggi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai ekado tinggi yodium berbahan tepung rumput laut sebagai 

alternatif makanan tambahan pada anak sekolah.  
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1.5.  KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1. Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

No Judul 

penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

penelitian 

Hasil  

Penelitian 

 

1.  Studi 

Pembuatan 

Dodol dari 

Rumput Laut 

(Eucheuma 

cottonii) 

dengan 

Penambahan 

Kacang Hijau 

(Phaseolus 

Eureus)  

 

Rachmi 

Hatta 

 

2012,  

Laboratorium 

Teknologi 

Pengolahan 

Pangan dan 

Laboratorium 

Kimia dan 

Analisa 

Pangan, 

Program 

Studi Ilmu 

dan 

Teknologi 

Pangan, 

Jurusan 

Teknologi 

Pertanian,  

Universitas 

Hasanuddin

Makassar 

Eksperimen Variabel 

bebas: 
pembuatan 

dodol dari 

rumput laut  

 

Variabel 

terikat:  
penambahan 

kacang hijau 

1. Hasil 

pengamatan 

diperoleh 

perbandingan 

rumput laut dan 

tepung beras 

ketan 80%:20% 

menghasilkan 

dodol dengan 

tekstur yang 

sangat keras, 

perlakuan 

50%:50% 

menghasilkan 

dodol dengan 

tekstur keras dan 

perlakuan 

20%:80% 

menghasilkan 

dodol dengan 

tekstur kenyal. 

penilaian panelis 

perbandingan 

50%:50% 

merupakan 

faktor pembatas 

penerimaan 

tekstur dodol 

oleh panelis. 
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      Pengamatan 

dengan 

perlakuan 

penambahan 

kacang hijau 

yaitu 10%, 20% 

dan 30% 

menghasilkan 

dodol dengan 

tekstur kenyal, 

dan perlakuan 

penambahan 

40% dan 50% 

menghasilkan 

tekstur dodol 

yang agak 

keras. 

Berdasarkan 

penilaian 

panelis 

penambahan  

30% dan 50% 

merupakan 

faktor pembatas 

penerimaan 

tekstur dodol 

oleh panelis. 

 

2.  Pengolahan 

Mie yang 

Difortifikasi 

dengan Ikan 

dan Rumput 

Laut sebagai 

Sumber 

Protein, 

Serat Kasar, 

dan Iodium 

Murniyati 2010,  

Laboratorium 

BBRP2B 

Muara Baru 

 

Eksperimen Variabel bebas: 

Pengolahan 

mie   yang 

difortifikasi 

dengan ikan 

dan rumput laut 

 

Variabel 

terikat: 

Sumber 

protein, serat 

kasar, dan 

iodium 

1. Hasil penelitian 

menunjukkanba

hwa perlakuan 

yang terbaik 

adalah mie 

dengan 

penambahan 

ikan 30% dan 

rumput laut 

20%. 

2. Produk akhir 

mie ikan rumput 

laut  
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      kering 

mengandung 

protein 16,64%; 

kadar air 9,04%; 

kadar serat 

kasar sebanyak 

0,20%; dan 

kadar iodium 

6,29 ppm. 

 

3. Subtitusi 

Tepung 

Rumput Laut 

pada 

Pembuatan 

Mie Basah 

Sebagai 

Alternatif 

Sumber 

Makanan 

Tinggi 

Iodium di 

Daerah 

Endemis 

GAKY (Uji 

Kandungan 

Iodium dan 

Daya Terima) 

 

Sri 

Purwanti 

 

2010, 

Semarang  

Eksperimen

-tal 

 

Variabel 

bebas: 
Prosentase 

penambahan 

rumput laut dan 

cara 

pemasakan  

 

Variabel 

terikat: 
Kandungan 

yodium dan 

daya terima 

Ada pengaruh 

subtitusi tepung 

rumput laut 

terhadap 

kandungan iodium 

yaitu p value 0,001 

(<0,05), dan daya 

terima (aspek 

aroma, rasa dan 

tekstur 0,001 

(<0,05) sedangkan 

Aspek warna tidak 

ada pengaruh 0,084 

(>0,05). 

Berdasarkan uji 

daya terima, 

tingkat kesukaan 

paling baik pada 

subtitusi tepung 

rumput laut 30% 

dengan sumbangan 

yodium 113, 69 

mg/100g. 
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4. Pengaruh 

Penambahan 

Tepung 

Rumput Laut 

(Kappaphycu

s alvaressi) 

untuk 

Peningkatan 

Kadar Iodium 

dan Serat 

Pangan pada  

Rizal N.H 2008, 

Laboratorium 

kimia pangan 

departemen 

teknologi 

pangan dan 

gizi, institute 

pertanian 

bogor dan  

Eksperimen Variabel 

bebas: 

Pengaruh 

penambahan 

tepung rumput 

laut dengan 

berbagai 

prosentase 

 

Tepung rumput laut 

yang ditambahkan 

pada tahu untuk 

memperoleh tahu 

dengan nilai terbaik 

dari segi kekuatan 

gel adalah dengan 

tingkat konsentrasi 

0,25% dan 0,5%. 

 Tahu 

Sumedang 

 pabrik tahu 

H.Amir di 

sumedang 

 Variabel 

terikat: 
Kandungan 

iodium dan 

serat pangan 

pada tahu 

sumedang 

 

5. Pemanfaatan 

Rumput Laut 

(Eucheuma 

cottonii) 

untuk 

Meningkat-

kan Kadar 

Iodium dan 

Serat Pangan  

Makanan 

Jajanan 

Tradisional 

Trees 2003, 

Laboratorium 

kimia dan 

makanan 

pusat 

penelitian 

dan 

pengembang-

an gizi bogor 

Eksperime-

tal 
Variabel 

bebas: 

Pemanfaatan 

rumput laut 

Eucheuma 

cottonil 

Variabel 

terikat: 
Peningkatan 

kadar yodium 

dan serat 

pangan pada 

makanan 

jajanan 

tradisional 

 

1. Penambahan 

rumput laut 

sebesar 60% 

pada semua 

jenis makanan 

jajanan dapat 

diterima oleh 

anak SD dengan 

sekor 

penerimaan 

panelis (skor 3-

4=agak suka-

suka) mencapai 

80%. 

2. Kadar yodium 

makanan 

jajanan yang 

ditambah 

rumput laut ini 

cukup tinggi 

berkisar 2,02-

5,93. 
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut:  

1) Penelitian mengenai Pemanfaatan Rumput Laut (Eucheuma cottonii) untuk 

meningkatkan Kandungan Yodium pada Ekado sebagai Alternatif Makanan 

Tambahan pada Anak Sekolah belum pernah dilakukan. 

2) Perbedaan terdapat pada bahan makanan yang diteliti dan lokasi penelitian 

terhadap daya terima ekado dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

yaitu pada penelitian ini bahan makanan yang diteliti adalah ekado sebagai 

alternatif makanan tambahan pada anak sekolah, serta lokasi yang dijadikan 

sebagai tempat penelitian mengenai daya terima ekado adalah daerah pegunungan 

yaitu SD Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 

 

1.6.      RUANG LINGKUP 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat  

Kandungan yodium pada ekado diuji di Laboratorium Kimia FMIPA 

Universitas Negeri Semarang. Sedangkan Uji daya terima dilaksanakan di SD 

Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2014. 

1.6.3. Ruang Lingkup Materi  

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu kesehatan masyarakat khususnya 

pada bidang gizi kesehatan masyarakat dan teknologi pangan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  LANDASAN TEORI 

2.1.1. Rumput Laut 

2.1.1.1. Pengertian rumput laut 

Rumput laut atau sea weeds merupakan komoditi hasil laut yang melimpah di 

Indonesia. Pada mulanya orang menggunakan rumput laut hanya untuk sayuran. 

Waktu itu tidak terbayang zat apa yang ada di dalam rumput laut. Dengan berjalannya 

waktu pengetahuan berkembang, kini kandungan dari rumput laut digunakan agar 

bermanfaat seoptimal mungkin tidak hanya sebagai bahan pangan yang dikonsumsi 

langsung secara sederhana tetapi juga merupakan bahan dasar pembuatan produk 

pangan rumah tangga maupun industri makanan skala besar (Anggadireja JT, 2006: 

1). 

2.1.1.2. Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

Saat ini pemanfaatan rumput laut (Eucheuma cottonii) telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Selain digunakan untuk pengobatan langsung, olahan 

rumput laut kini juga dapat dijadikan agar-agar, alganin, karangginan (carrageenan), 

dan fulselaran (furcellarn) yang merupakan bahan baku penting dalam industri 

makanan seperti tepung, farmasi, kosmestik, dan lain-lain. Rumput laut jenis 

Eucheum cottonii memiliki banyak jenis, diantaranya Caulerpa, Hypnea, Turbibaria, 

Pandina, Gracilaria, dan Gelidium. E. Cottonii (Ghufran M, 2010: 63). 
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   Gambar 2.1. Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

   (Sumber : Rochimin R, Budidaya Rumput Laut 2014) 

 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Rhodophyta 

Kelas : Rhodophyceae 

Ordo : Gigartinales 

Famili : Solieraceae 

Marga : Eucheuma 

Spesies : Eucheuma cottonii 

(Anggadiredja JT, 2011: 7) 

 

Rumput laut jenis ini tumbuh dengan memerlukan sinar matahari untuk proses 

fotosintetis. Rumput laut (Eucheuma cottonii) hidup pada lapisan fotik, yaitu 

kedalaman sejauh sinar matahari masih mampu mencapainya. Di alam, jenis ini 

biasanya hidup berkumpul dalam satu komunitas. Rumput laut memiliki kandungan 

karbohidrat, protein, sedikit lemak, dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa 
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garam natrium dan kalium. Rumput laut juga mengandung vitamin-vitamin seperti 

vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, dan K, betakaroten, serta mineral; seperti 

kalium, fosfor, natrium, zat besi, dan yodium. Beberapa jenis rumput laut 

mengandung lebih banyak vitamin dan mineral penting, seperti kalium dan zat besi 

yang bila dibandingkan dengan sayuran dan buah-buahan (Anggadiredja JT, 2011: 9). 

Ciri-ciri dari Eucheuma cottonii antara lain : 

1) Thallus berbentuk silindris berujung runcing dan tumpul. 

2) Permukaan licin 

3) Berwarna hijau terang, hijau olive, dan coklat kemerahan. 

2.1.1.3.  Komposisi Kimia Rumput Laut  

Pemanfaatan rumput laut dapat dimaksimalkan dengan diversifikasi produk 

olahan rumput laut yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya guna 

dan nilai ekonomis dari rumput laut yang dapat membantu dalam pemenuhan gizi 

pada tubuh manusia. Rumput laut memiliki kandungan gizi yang tinggi terutama 

vitamin, mineral dan serat (Lubis YM, 2013: 414).  

Menurut Winarno (2002: 67) dalam Murniati (2010: 65), bahwa kandungan 

gizi rumput laut yang terpenting adalah trace element, khususnya kandungan 

yodiumnya, kandungan yodium pada rumput laut (Eucheuma cottonii) berkisar 0,1– 

0,15% dari bobot keringnya serta kandungan seratnya yang tinggi. Kandungan 

yodium pada rumput laut sekitar 2.400 sampai 155.000 kali lebih banyak 

dibandingkan kandungan yodium pada sayur-sayuran yang tumbuh di daratan. 

Rumput laut sering dimasak untuk hidangan rasa atau sup sebelum dikonsumsi. 
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Ketika direbus rumput laut dalam air selama 15 menit dapat kehilangan kandungan 

yodium hingga 99%, sedangkan yodium dalam Sargassum, rumput laut coklat yang 

sama, kehilangan sekitar 40% kandungan yodium (Zava TT, 2011: 14). Menurut 

Pereira Leonel (2011), kandungan yodium pada rumput laut dibedakan menjadi 3 

macam yaitu rumput laut hijau kandungan yodiumnya < 1 µg/100g, rumput laut 

cokelat 40,11 µg/100g dan rumput laut merah 9,05 µg/100g. Eucheuma cottonii 

termasuk dalam rumput laut coklat yang memiliki kandungan yodium ± 40,11 

µg/100g. 

Tabel 2.1. Komposisi Kimia Rumput Laut kering (g/100g bahan kering) 

Unsur Ganggang Merah Ganggang coklat 

Klor 1.5-3.5 9.8-15.0 

Kalium 1.0-2.2 6.4-7.8 

Natrium 1.0-7.9 2.9-3.8 

Magnesium 0.3-1.0 1.0-1.9 

Sulfur 0.5-1.8 0.7-2.1 

Silikon 0.2-0.3 0.5-0.6 

Fosfor 0.2-0.3 0.3-0.6 

Kalsium 0.4-1.5 0.2-0.3 

Besi 0.1-0.15 0.1-0.2 

Yodium 0.1-0.15 0.1-0.8 

Brom Diatas 0.005 0.03-0.14 

Sumber : F.G. Wirnano (2002) dalam BPPT (2011).  

 

            Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kandungan yodium pada 100 gram 

rumput laut kering adalah 0,1-0,15%, artinya setiap 1 gram rumput laut kering 

mengandung 0,001 gram yodium.  

Pengolahan rumput laut di Indonesia hingga kini belum optimal. Di perairan 

Indonesia terdapat sekitar 555 jenis rumput laut, akan tetapi dari jumlah tersebut, 

hanya 58 spesies yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, makanan 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zava%20TT%5Bauth%5D
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tambahan, sayuran dan bahan obat – obatan. Diversivikasi makanan berbahan baku 

rumput laut kini mulai mendapatkan perhatian, salah satunya adalah pengolahan ke 

dalam bentuk tepung rumput laut. Suatu produk makanan yang akan ditawarkan ke 

pasaran tidaklah cukup hanya mengandalkan komposisi dan kandungan gizi yang 

baik. Faktor lain yang tidak kalah penting bagi konsumen adalah sifat fisik dan 

inderawi produk, kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi tinggi rendahnya daya 

terima konsumen terhadap produk yang dihasilkan (Purwanto Rachmawaty O, 2013: 

2). 

2.1.1.4. Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

2.1.1.4.1. Proses Pembuatan Tepung Rumput Laut  

Secara umum proses pembuatan tepung meliputi pembersihan dan pencucian, 

perendaman, pengecilan ukuran, pengeringan, penggilingan, dan pengayakan.  

Langkah-langkah dalam pembuatan tepung rumput laut (Eucheuma cottonii) adalah 

sebagai berikut : 

1) Pembersihan dan pencucian 

Pencucian rumput laut dilakukan dengan menggunakan air tawar, pencucian 

ini berfungsi menghilangkan kotoran seperti pasir, kerikil, lumpur dan rumput laut 

lain atau ganggang. Setelah dicuci, rumput laut dikeringkan hingga kandungan airnya 

berkurang. Pencucian atau pembersihan dilakukan untuk mencegah penurunan mutu 

dan kandungan dalam rumput laut. 
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2) Perendaman 

Perendaman atau pemucatan dilakukan untuk melanjutkan proses 

pembersihan yang masih melekat dan mengurangi bau amis. Pemucatan bertujuan 

untuk mengoksidasi sebagian pigmen agar berwarna keputih-putihan dan lunak. 

3) Pengecilan ukuran 

Pengecilan ukuran rumput laut dengan menggunakan alat grinder atau 

blender. Grinder digunakan untuk pemotongan rumput laut yang digunakan dalam 

jumlah banyak sedangkan untuk blender digunakan untuk pemotongan rumput laut 

yang digunakan dalam jumlah sedikit. Pengecilan ukuran rumput laut bertujuan untuk 

mempermudah dalam pengeringan. Selain itu masa dan volume lebih kecil sehingga 

tidak memerlukan ruang yang luas untuk penyimpanan. 

4) Pengeringan 

Pengeringan merupakan metode mengeluarkan atau menghilangkan kadar air 

dalam rumput laut dari suatu bahan dengan cara menguapkan sehingga kadar air 

seimbang dengan kondisi udara normal atau kadar air setimpal dengan aktifitas air 

(aw) yang aman dari kerusakan mikrobiologi, enzimatis dan kimiawi. Pengeringan 

bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air rumput laut sampai batas 

dimana perkembangan mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan akan 

hilang. Pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran dibawah sinar matahari atau  

sun drying atau dengan menggunakan pengeringan drum atau drum dryer untuk 

mendapatkan proses pengeringan yang lebih cepat. 
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5) Penggilingan 

Proses penggilingan dilakukan untuk menghaluskan rumput laut. 

Penggilingan dilakukan dengan menggunakan blender dan mesin penghancur beras. 

Pembuatan tepung tidak dilakukan dengan menggambil sari pati rumput laut dengan 

tujuan agar serat dalam rumput laut tersebut tidak hilang sepenuhnya. 

6) Pengayakan  

Pengayakan merupakan tahap untuk memisahkan butiran kasar dan butiran halus. 

Untuk mendapatkan tepung halus menggunakan ayakan ukuran 60 mesh. Pengayakan 

dilakukan 2 kali untuk memastikan keseragaman ukuran butiran tepung (Afriwanti 

Megi D, 2008: 17-18). 

2.1.1.4.2. Komposisis Kimia Tepung Rumput Laut 

Table 2.2. Kandungan Kimia Tepung Rumput Laut 

Parameter 

 

Nilai 

Kadar air (%)  1,42 ± 0,01 

Kadar abu (%)                                4,67 ± 0,02 

Kadar protrein (%)                          2,15 ± 0,03 

Kadar lemak (%)                             0,16 ± 0,02 

Kadar karbohidrat (%)                    91,61 ± 0,06 

Serat pangan tidak larut (%)           27,58 ± 0,13 

Serat pangan larut (%)                    40,60 ± 0,33 

Serat pangan total(%)                   68,18 ±0,46 

Yodium (µg/g)                                 3,86 ± 0,01 

Sumber : Rahayu, 2005 dalam Pramita EA, 2012 

 

Produk olahan tepung rumput laut dapat dijadikan berbagai bahan makanan 

jajanan diantaranya es krim, siomay, dan ikan gulungan. Kandungan pada setiap 125 
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gram tepung rumput  laut mengandung 80% yodium 4% kalsium, 6 gram zat besi, 2 

gram karbohidrat , dan 40 mg sodium (Junio, 2013: 183). 

 

2.1.2. Yodium  

Yodium merupakan komponen struktural dari hormon tiroksin yang 

dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yodidat yang terdapat dalam bahan makanan dan 

dikonsumsi oleh manusia, didalam kelenjar tiroksin akan diubah menjadi tiroksin. 

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) merupakan rangkaian efek 

kekurangan yodium pada tumbuh kembang manusia (Adriani M., 2012: 66). 

2.1.2.1. Pengertian Yodium  

Menurut Almatsier S (2002: 261), yodium adalah mineral yang diperlukan 

tubuh dalam jumlah kecil. Kadar zat yodium dalam tubuh adalah 15-20 mg hanya 

sekitar 0,00004 % dari berat badan total. Sekitar 75 % dari yodium ada dalam 

kelenjar tiroid yang digunakan untuk mensintesis hormon Tiroksin atau 

Tetraiodotironin (T4) dan Triiodotironin (T3). Sisa yodium pada tubuh ada dijaringan 

lain terutama kelenjar ludah, payudara dan lambung serta ginjal. 

2.1.2.2. Fungsi Yodium 

Sebagian yodium dicerna masuk ke dalam kelenjar tiroid, yang kadarnya 25 

kali lebih tinggi dari yodium yang ada didalam darah. Dalam kelenjar tiroid yodium 

bergabung dengan molekul tiroksin (tetraiodotironin) dan triiodotironin, kemudian 

bergabung dengan molekul protein menjadi tiroglobulin dan merupakan bentuk 

yodium simpanan. Fungsi utama hormon tiroid adalah untuk merangsang produksi 
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panas dengan peningkatan penggunaan oksigen, untuk mempertahankan suhu tubuh 

konstan. Hormon ini mempengaruhi sintesis protein selama janin dan anak-anak, 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental (Sarlan, 2009: 19). 

 Kecepatan normal untuk sintesis dan sekresi hormon tiroid diperlukan waktu 

120 µg/hari. Kelenjar tiroid mengeluarkan 80 µg/hari sebagai yodium di difusi masuk 

melalui cairan ekstraseluler kemudian triiodotironin dan tiroksin akan dimetabolisir 

dalam hati dan jaringan lain, dan selanjutnya akan dilepaskan 60 µg yodium kedalam 

cairan ekstraseluler. Sebagian derivate hormon tiroid dikeluarkan dari empedu dan 

sebagian yodium lagi diserap kembali. Akan tetapi ada sejumlah yodium yang 

dibuang melalui tinja, yaitu 20 µg/hari dan melalui urin 480 µg/hari (Adriani M, 

2012: 75). 

2.1.2.3. Angka Kecukupan Yodium 

Menurut Adriani M, (2012: 82) Kebutuhan yodium pada manusia adalah 100-

150 µg/hari atau 0,1-0,15 mg/hari, karena itu yodium disebut trace element atau unsur 

kebutuhan yang sangat kecil akan tetapi harus ada dalam konsumsi sehari-hari. 

Angka kecukupan yodium yang dianjurkan adalah sebagai berikut : 

1) Bayi    : 50 – 70 µg 

2) Balita dan anak sekolah  : 70 -120 µg 

3) Remaja dan dewasa : 150 µg 

4) Ibu hamil   : + 25 µg 

5) Ibu menyusui  : + 50 µg. 
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2.1.2.4. Defisiensi yodium 

Menurut Supariasa I Dewa N (2002: 134) mengatakan Kekurangan yodium 

dapat menyebabkan hypothyroidism, sehingga tubuh akan mengkompensasinya 

dengan menambah jaringan kelenjar gondok yang akan mengakibatkan terjadinya 

hyperthophi. Defisiensi yodium dapat diperiksa melalui pemeriksaan rabaan kelenjar 

tiroid. Kekurangan yodium pada anak sekolah ditandai dengan pembesaran gondok, 

selain itu juga ditandai dengan terganggunya pertumbuhan fisik dan gangguan fungsi 

mental yang dapat menurunkan prestasi belajar anak. Kebutuhan yodium yang 

dianjurkan per hari adalah 90 µg untuk anak prasekolah (usia 0-59 bulan), 120 µg 

untuk anak usia sekolah (usia 6-12 tahun), 150µg untuk orang dewasa (usia >12 

tahun), dan 200 µg untuk ibu hamil dan menyusui (Gibney M J, 2009: 264-265). 

2.1.2.5. Bahan Pangan Sumber Yodium 

Makanan adalah sumber utama dari asupan yodium oleh  manusia, dengan air 

dan minuman berkontribusi dalam jumlah kecil. Kandungan yodium dalam makanan, 

menunjukkan bahwa rata-rata geometrik dari kandungan yodium tertinggi yaitu ikan 

laut (1.456µg / kg) diikuti oleh ikan air tawar (106µg / kg),  sayuran berdaun (89µg / 

kg),  susu (84µg / kg), sayuran lainnya (80µg / kg), daging (68µg / kg), sereal (56 µg 

/ kg), buah segar (31µg / kg) dan roti (17 µg / kg). Secara umum tanaman biji-bijian 

adalah sumber miskin yodium dari sayuran dan beberapa sayuran berdaun 

mengandung konsentrasi yodium lebih tinggi dari sayuran lainnya. Isi yodium dari 

makanan juga bervariasi dengan berbeda lokasi geografis. Oleh karena itu, rata-rata 

kandungan yodium dari makanan dari satu negara tidak dapat digunakan secara 
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universal untuk memperkirakan asupan yodium untuk populasi lain (Longvah T, 

2012: 384). 

Menurut Arisman (2004: 142), bahwa yodium yang terdapat dalam makanan 

sangat sedikit. Sumber pangan yang kaya akan sumber yodium adalah pangan yang 

berasal dari laut yaitu sekitar 100 µg, yodium terdapat dengan konsentrasi yang 

rendah tetapi organisme yang hidup di laut memiliki kemampuan untuk 

menghimpunnya. Sedangkan sumber yodium lain terdapat dalam beberapa makanan 

dibawah ini. 

Tabel 2.3. Kandungan Yodium dalam Makanan  

Jenis makanan Keadaan segar (µg/gram) 

 

Keadaan kering 

Ikan air tawar 

Ikan air laut 

Kerang 

Daging hewan 

Susu 

Telur 

Serealia biji 

Buah 

Tumbuhan polong 

Sayuran 

17-40 

163-3180 

3081300 

27-97 

35-56 

(93) 

22-72 

10-29 

23-36 

12-201 

68-194 

471-4591 

1292-4987 

- 

- 

- 

34-92 

62-277 

223-245 

204-1636 

Sumber : Arisman (2004 :142) 

 

Dalam penelitian Astawan Made (2004: 7), bahan makanan yang paling 

banyak mengandung yodium adalah seafood dengan kandungan yodium 660 µ/g 

bahan, produk susu dan serealia sekitar 100 µ/g bahan, dan buah-buahan 40 µ/g 

bahan angka tersebut tergantung pada keadaan tanah dan pengolahan bahan pangan. 

Dalam air laut, yodium terdapat dengan konsentrasi yang rendah tetapi organisme 
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yang hidup di laut memiliki kemampuan untuk menghimpunnya. Makanan laut 

seperti ikan adalah sumber yodium yang sangat baikm dan rumput laut adalah sumber 

makanan yang sangat kaya yodium (Beck ME., 2011: 42). 

 

2.1.3. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

2.1.3.1. Pengertian 

Gangguan akibat kekurangan yodium merupakan rangkaian efek kekurangan 

yodium pada tumbuh kembang manusia. Semakin berat kekurangan yodium yang 

dialami, semakin banyak komplikasi yang ditimbulkan. GAKY adalah suatu kelainan 

penyakit yang dapat timbul pada janin, bayi, balita, anak-anak, maupun orang 

dewasa. Gejala GAKY pada anak sekolah tidak hanya ditandai dengan gondok akan 

tetapi juga gangguan pertumbuhan fisik, gangguan fungsi mental, dan hipotiroidisme 

otak yang akan menyebabkan bodoh dan lesu, sehingga dapat menurunkan prestasi 

belajar anak usia sekolah (Adriani M, 2012: 66).  

2.1.3.2. Penyebab Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)  

 Kekurangan yodium di akibat karena rendahnya kadar yodium dalam tanah 

sehingga air dan tumbuh-tumbuhan yang hidup didaerah itu juga rendah kadar 

yodiumnya. Disamping itu, beberapa jenis bahan makanan mengandung zat yang 

dapat menyebabkan terjadinya pembesaran kelenjar gondok yang disebut zat 

goiterogen. Dimana zat tersebut merupakan faktor lain yang ikut mempengaruhi 

terjadinya GAKY disuatu daerah biasanya daerah pegunungan dengan hasil pertanian 
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sayuran seperti kubis, kol kembang, kacang kedelai dan kacang tanah. Kandungan 

yodium pada produk hasil pertanian tergantung pada jumlah yodium di tanah pada 

wilayah pertanian tersebut, semakin dekat suatu wilayah dengan laut maka 

kandungan yodium di tanah semakin tinggi, sebaliknya semakin jauh suatu wilayah 

dari laut maka kandungan yodiumnya semakin sedikit (Moehji S, 2009: 96). 

2.1.3.3. Pencegahan dan Penanggulangan GAKY  

Pencegahan dan penanggulangan masalah GAKY di masyarakat, selain 

melalui suplementasi langsung dengan larutan minyak beryodium dengan cara 

melalui suntikan maupun secara oral, juga dilakukan dengan upaya secara tidak 

langsung, yaitu melalui fortifikasi konsumsi garam dengan yodium, yang dikenal 

dengan garam beryodium. Dengan konsumsi garam beryodium diharapkan 

masyarakat Indonesia dapat terhindar dari masalah GAKY (Arisman, 2007: 141). 

Fortifikasi konsumsi garam dengan yodium di Indonesia sudah diwajibkan, 

karena dengan konsumsi garam yodium dianggap sebagai cara yang paling dapat 

diterima masyarakat, dengan asumsi semua orang setiap hari menggunakan dan 

mengkonsumsi garam.untuk memenuhi kecukupan yodium, masyarakat dianjurkan 

mengkonsumsi garam beryodium 6-10 gram/hari (Almatsier S, 2006). 

 

2.1.4. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 

2.1.4.1. Definisi Pemberian Makanan Tambahan 

Pemberian Makanan Tambahan merupakan salah satu komponen penting. 

Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan program yang dirancang oleh 
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pemerintah. PMT sebagai sarana pemulihan gizi dalam arti kuratif, rehabilitatif dan 

sebagai sarana untuk penyuluhan merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberian 

gizi berupa makanan dari luar keluarga, dalam rangka program UPGK. Program PMT  

perlu dilanjutkan mengingat masih banyak balita dan anak-anak yang mengalami 

kurang gizi dan lainnya (Ramadhan, 2009: 1). 

2.1.4.2. Makanan Anak Usia Prasekolah 

Makanan anak sekolah perlu mendapat perhatian mengingat masih dalam 

masa tumbuh kembang, maka keseimbangan gizinya harus dipertahankan supaya 

tetap sehat. Anak usia sekolah 3-12 tahun merupakan usia dimana seorang anak akan 

mengalami tumbuh kembang dan aktivitas yang sangat pesat dibandingkan dengan 

ketika ia masih bayi. Kebutuhan zat gizi akan meningkat, sementara pemberian 

makanan juga akan lebih sering. Pada usia ini, anak sudah mempunyai sifat 

konsumen aktif, yaitu mereka sudah bisa memilih makanan yang disukainya. Seorang 

ibu yang telah menanamkan kebiasaan makan dengan gizi yang baik pada usia dini 

tentunya sangat mudah mengarahkan makanan anak, karena anak telah mengenal 

makanan yang baik pada usia sebelumnya. Oleh karena itu, pola pemberian makanan 

sangat penting diperhatikan (Ramadhan, 2009: 1). 

2.1.4.3. Prinsip Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

1) PMT Pemulihan diberikan dalam bentuk makanan atau bahan makanan lokal dan 

tidak diberikan dalam bentuk uang.  

2) PMT Pemulihan hanya sebagai tambahan terhadap makanan yang dikonsumsi 

oleh balita sasaran sehari-hari, bukan sebagai pengganti makanan utama.  
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3) PMT Pemulihan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sasaran 

sekaligus sebagai proses pembelajaran dan sarana komunikasi antara ibu dan 

balitanya. 

4) PMT pemulihan merupakan kegiatan di luar gedung puskesmas dengan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan 

lintas program dan sektor terkait lainnya. 

5) PMT Pemulihan dibiayai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 

Selain itu PMT pemulihan dapat dibiayai dari bantuan lainnya seperti partisipasi 

masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah. 

 

2.1.5. Ekado  

2.1.5.1. Pengertian Ekado  

Sumber protein hewani yang cukup baik dapat kita peroleh dari ikan. Aneka 

produk olahan ikan seperti siomay dan empek-empek sudah menjadi makanan sehari-

hari. Selain siomay dan empek-emplek produk olahan ikan lainnya adalah ekado. 

Ekado adalah produk olahan hasil perikanan yang dibuat dari daging cincang dengan 

penambahan tepung dan bumbu. Spesifikasi produk ini adalah adonan dibungkus 

dengan kulit pangsit dan dibentuk seperti kantong yang bagian atasnya di ikat dengan 

daun kucai. Ekado merupakan produk yang siap untuk dihidangkan (ready to serve 

product) (Saparinto C, 2011: 74). 
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2.1.5.2. Bahan Baku dan Bahan Tambahan 

Bahan baku ekado adalah daging ikan tenggiri sedangkan bahan tambahan 

yang digunakan yaitu tepung tapioka dengan penambahan tepung rumput laut. 

Tepung rumput laut digunakan untuk membuat kulit pangsit yang berfungsi sebagai 

pembungkus kulit luar ekado.  Bumbu-bumbu yang digunakan adalah garam, gula, 

bumbu masak, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, minyak wijen, merica 

halus dan daun kucai sebagai pengikat ekado (Saparinto C, 2011: 74). 

2.1.5.3. Proses pembuatan ekado  

Proses pembuatan Ekado terdiri dari tiga tahap yaitu pengadonan, 

pembungkusan dan proses pemasakan dengan cara dikukus dan digoreng. 

1) Pengadonan  

Proses pengadonan diawali dengan mencampurkan surimi (Surimi adalah 

produk olahan, daging ikan cincang yang diproses menjadi pelumeran, pengepresan, 

penambahan bahan tambahan, pengepakan) dengan bawang putih, garam, merica, 

gula, putih telur, tepung tapioka dan minyak wijen, selanjutnya yang terakhir 

ditambahkan tepung rumput laut. Dalam pengadonan harus diperhatikan tingkat 

homogenitasnya karena akan mempengaruhi penampakan maupun tekstur dari 

produk akhir. 

2) Pembungkusan 

Pembungkusan adonan ekado dengan menggunakan lembar kulit pangsit. 

Didalam kulit pangsit diletakkan daging ikan tenggiri cincang kasar-kasar yang 

sebelumnya sudah direbus. 

http://anekamesin.com/produk-mesin/mesin-pengolah-makanan/penepung-dengan-penggerak.html
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3) Pengukusan atau pengorengan 

Proses pengukusan ekado dilakukan selama 20 menit dengan suhu 90 0 C 

menggunakan kukusan alumunium. Proses penggorengan dilakukan sampai ekado 

berwarna kecoklatan. 

Bahan Ekado:  

1) Daging ikan cincang  1 kg (1000 gram) 

2) Tepung tapioca 5 % ( 50 gram ) 

3) Garam 1,5 % ( ½ sdt ) 

4) Gula  2,5 % ( 1 sdm ) 

5) Bumbu masak 2%  (1/2 sdm) 

6) Minyak wijen 3% ( 2 sdm ) 

7) Bawang putih 3% ( 1 bh ) 

8) Bawang bombay 3% ( 1 bh ) 

9) Merica halus 1,5 % ( ½ sdt ) 

10) Telur  1 btr 

11) Daun kucai Secukupnya 

12) Kulit pangsit  50 lbr ( untuk 500gram daging ikan ) 

  Sumber : Suparianto C, 2011. 

Cara Membuat : 

1) Fillet ikan tenggiri dan direndam air selama 5-10 menit, buang kulitnya. 

2) Potong daging ikan kasar-kasar (tidak terlalu halus). 

3) Daging ikan diperas dengan menggunakan kain saring atau alat pengepres. 
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4) Campur daging ikan tenggiri cincang dengan tepung tapioka dan tepung 

rumput laut, campur bumbu seperti garam, gula, merica halus, minyak wijen, 

bumbu masak dan telur. Bawang putih, bawang bombay cincang, dan daun 

bawang lalu aduk sampai merata.  

5) Ambil selembar kulit pangsit yang terbuat dari tepung rumput laut kemudian 

letakan satu sendok makan adonan daging ikan tenggiri cincang diatasnya. 

Bungkus dengan berbentuk kantong (sebelum digunakan daun kuncai dilayukan 

terlebih dahulu) 

6) Ekado siap dimasak, proses pemasakan dapat digoreng dan dikukus, selain itu 

ekado juga dapat disimpan dalam suhu rendah atau dibekukan. Ekado yang sudah 

digoreng atau direbus dapat disajikan dengan sambal dan saus tomat. (Suparinto C, 

2011: 75 ). 

2.1.5.4. Proses Pembuat Kulit Pangsit 

Bahan : 

1) Tepung terigu 100 gram 

2) Tepung tapioka  25 gram 

3) Air dingin 50 ml 

4) Garam  1 sdt 

5) Margarin  

6) Telur 

2 sdm 

1 butir 
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Cara Membuat : 

1) Pencampuran  

  Campur bahan dan bumbu pada adonan kulit pangsit. 

2) Pencetakan  

Cetak adonan menggunakan gilingan mie taburi adonan yang digiling dengan 

sedikit tapioka agar tidak lengket. 

3) Pemotongan 

Adonan pangsit yang sudah digiling dipotong segi empat dan isi adonan ikan 

tenggiri (Putri D, 2012). 

 

 
Gambar 2.2. Ekado siap saji 

(Sumber : dinomarket.com, 2010 ) 

 

2.1.5.5 Kriteria Ekado 

Produk pangan mempunyai nilai mutu subyektif dan sifat mutu obyektif. Sifat 

subyektif lebih umum disebut organoleptik atau sifat inderawi. Mutu organoleptik 

seperti warna, aroma, rasa dan tekstur. Ekado yang baik mempunyai mutu yang tinggi 

dan kriteria seperti terlihat pada tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Kriteria Ekado Berdasar Teknologi Pangan dan Gizi 

No Parameter 

 

Ekado Daging ikan dan kulit pangsit dari tepung terigu 

1 Penampakan Bentuk sesuai selera, berukuran seragam, bersih, tidak 

kusam, tidak berjamur dan tidak berlendir. 

2 Warna Kuning kecoklatan dan warna merata tanpa warna lain 

yang menyertai. 

3 Aroma Aroma khas daging ikan , tanpa bau tengik, tanpa bau 

busuk, aroma bumbu cukup tajam. 

4 Rasa Rasa lezat khas daging ikan dan rasa bumbu menonjol 

tetapi tidak berlebihan. 

5 Tekstur Tekstur kompak, padat, tidak liat, tidak lembek dan 

tidak rapuh. 

Sumber: Teknologi Pangan dan Gizi, IPB, 2002. 

 

 

2.1.6. Ikan  

2.1.6.1. Kandungan Gizi dalam Ikan dan Manfaatnya 

Ikan pada umumnya dan ikan laut pada khususnya merupakan bahan pangan 

yang kaya akan yodium. Zat ini diperlukan oleh tubuh untuk dapat membentuk 

hormon tiroksin. Kandungan yodium yang terkandung dalam ikan mencapai 83 

mikogram per 100 gram ikan. Sementara daging hanya mengandung 5 mikrogram per 

100 gram. Dengan demikian konsumsi ikan laut yang tinggi dapat mencegah penyakit 

gangguan akibat kurangnya konsumsi yodium (GAKY). Selain mengandung protein, 

ikan yang kaya akan mineral seperti kalsium, phospor yang diperlukan untuk 

pembentukan tulang, serta zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin 

darah. Sementara kandungan lemak pada ikan sebesar 70% terdiri dari asam lemak 

tak jenuh, sedangkan pada daging sebagian besar terdiri dari asam lemak jenuh 

(Kartasapoetra G, 2004). 
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Ikan laut adalah bahan pangan yang kaya yodium tinggi, yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia karena selain mudah dicerna, juga mengandung asam amino 

dengan pola hampir sama dengan asam amino yang terdapat dalam tubuh manusia, 

sehingga mengkonsumsi pangan kaya yodium seperti ikan dapat menekan dan bahkan 

mengurangi besarnya prevalensi gondok. Rata-rata kandungan yodium pada ikan 

antara lain ikan tawar 30 µg, ikan laut 832 µg, dan kerang 798 µg (Adriani M, 2012: 

82).  

Berdasarkan hasil penelitian, daging ikan memiliki komposisi kimia, yaitu : 

Tabel 2.5. Komposisi Kimia Daging Ikan 

Komposisi 
 

Jumlah Kandungan (%) 
 

Air 60-84 

Protein 18-30 

Lemak 0,1- 0,2 

Karbohidrat 0,0-1,0 

Vitamin dan Mineral Sisanya 

 

Sumber : Suhartini dan Hidayat (2005) 

 

2.1.6.2. Sumber Yodium pada Ikan 

 

Rata-rata kandungan yodium dalam ikan laut mencapai 66 µg/100 gram. Jenis 

ikan leumuru memiliki kandungan yodium sekita 28 µg/100 gram, sedangkan jenis 

ikan Tenggiri memiliki kandungan yodium sekitar 45 µg/100 gram. Beberapa jenis 

ikan laut ternyata memiliki kandungan yodium yang sangat tinggi. Ikan Haddock dan 

Cod yang hidup di laut atlantik memiliki kandungan yodium sekitar 146 dan 318 

µg/100 gram. Jumlah kandungan yodium tersebut sudah melebihi jumlah minimal 

yodium yang diperlukan oleh tubuh kita. Lobster dan udang yang banyak ditemukan 
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dan dibudidayakan diperairan kita memiliki kandungan yodium sekitar 100 dan 130 

µg/100 gram (Teknologi Pangan, 2012). 

 
             Gambar 2.3.  Ikan Tenggiri 

(sumber: Sarwing Suryanto,2013). 

 

 

2.1.7. Uji Daya Terima 

2.1.7.1. Pengertian  

Uji daya terima dilakukan untuk mengetahui rasa suka seseorang pada suatu 

bahan. Uji daya terima pada makanan dilakukan dengan melihat rasa, tekstur, warna, 

maupun aroma makanan tersebut. Dimana dalam uji ini diperlukan panel sebagai 

instrument atau alat. Panel terdiri dari sekelompok orang yang bertujuan menilai sifat 

atau mutu secara subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi uji organoleptik antara lain kondisi 

sampel, kondisi lingkungan dan kondisi panelis (Anisa Tridiyanis, 2011). 

Pada uji penerimaan tidak ada contoh pembanding atau contoh baku. 

Tanggapan senang atau suka bersifat pribadi, karena itu sifat seseorang tidak dapat 

digunakan sebagai petunjuk tentang penerimaan suatu komoditi. Tujuan uji 
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penerimaan adalah untuk mengetahui apakah suatu komoditi atau sifat sensorik 

tertentu dapat diterima. 

2.1.7.2. Jenis Panelis  

Menurut Kartika B(1988: 15) dalam Puji Astuti (2010: 23), macam-macam 

panelis antara lain : 

1) Panel perseorangan  

Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik 

sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan intensif. Panel 

perorangan sangat mengenal sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan 

dinilai serta menguasai metode-metode analisis organoleptik sangat baik. 

Keuntungannya adalah kepekaan tinggi, menghindari bias, penilaian cepat dan 

efisien. 

2) Panel terbatas 

Panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi 

sehingga bias dapat dihindari. Panelis dapat mengenali dengan baik faktor-faktor 

dalam penilaian organoleptik dan dapat mengetahui cara pengolahan dan pengaruh 

bahan baku terhadap hasil akhir. Panel terbatas mengambil keputusan setelah 

berdiskusi diantara anggota-anggotanya. 

3) Panel terlatih 

Panel terlatih terdiri dari 8-25 orang yang mempunyai kepekaan yang cukup 

baik. Syarat menjadi panelis terlatih harus didahului dengan seleksi atau latihan. 
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panel ini tidak terlampau spesifik karena dapat menilai beberapa sifat rangsangan. 

Keputusan diambil setelah data dianalisis secara statistik. 

4) Panel agak terlatih 

Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk 

mengetahui sifat sensorik tertentu. Panel agak terlatih dipilih dari kalangan terbatas 

dengan menguji kepekaannya lebih dahulu. Data dari panel agak terlatih yang sangat 

menyimpang dapat tidak digunakan. 

5) Panel tidak terlatih 

Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan 

jenis kelamin, suku, tingkat, sosial dan pendidikan. Panel tidak terlatih biasanya 

terdiri dari orang dewasa dengan jumlah panelis pria sama dengan panelis wanita. 

Panelis tidak terlatih hanya diperbolehkan menilai sifat-sifat organoleptik yang 

sederhana seperti sifat kesukaan dan tidak boleh digunakan sebagai ujian pembeda. 

6) Panel konsumen 

Panel konsumen terdiri dari 30 hingga 100 orang, tergantung pada target 

pemasaran suatu komoditi. Panel konsumen sangat umum dan dapat ditentukan 

berdasarkan daerah berdasarkan daerah atau kelompok tertentu. 

7) Panel anak-anak 

Panel anak-anak biasanya  menggunakan anak-anak berusia 3-10 tahun. Panel 

anak-anak biasanya diabil dari kelompok anak usia sekolah yang sudah mampu 

membedakan dan menyatakan rasa, warna, aroma, dan tekstur. Panelis anak-anak ini 

dilakukan secara bertahap, yaitu dengan pemberian atau undangan bermain bersama, 
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kemudian diambil untuk diminta responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat 

bantu gambar seperti boneka yang sedang biasa, sedih, atau tertawa (Tridiyanis A, 

2011). 

2.1.7.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Terima 

Adapun faktor yang mempengaruhi daya terima masyarakat  meliputi: 

2.1.7.3.1. Sensifitas panelis 

Sensifitas seorang yang akan dijadikan panelis dalam uji daya terima suatu 

produk pangan harus dalam keadaan normal. Sensitifitas panelis dapat diukur melalui 

tanggapan seseorang akan suatu produk yang akan diujikan. Sensitifitas panelis yang 

meliputi pengindraan harus dalam keadaan normal. Apabila salah satu dari aspek 

tersebut dalam keadaan tidak normal maka akan mempengaruhi uji daya terima pada 

suatu produk dan hasil yang didapat tidak maksimal (Soekarto ST, 1990: 67). 

2.1.7.3.2. Umur 

Umur merupakan variabel yang selalu diperhatikan pada setiap penelitian. 

Umur menurut tingkat kedewasaan yaitu usia 0-14 tahun termasuk bayi dan anak-

anak, usia 15-49 tahun termasuk orang muda dan dewasa, dan usia 50 tahun keatas 

termasuk orang tua. Secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa 

lanjut usia mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan, 

diantaranya perubahan panca indra yang meliputi penglihatan, pendengaran, 

penciuman, perasa. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada 

kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh juga ada 

aktivitas ekonomi dan sosial (Notoatmodjo S, 2007: 15). 
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2.1.7.3.3. Kondisi kesehatan 

Kondisi sehat merupakan kondisi normal dari kehidupan manusia. Sehat 

meliputi kondisi fisik, mental, dan sosial yang sempurna. Seseorang dalam kondisi 

sehat jika semua indra yang dimiliki dalam kondisi normal. Panelis dalam kondisi 

sakit akan berpengaruhi terhadap semua aspek penilaian daya terima. Sehingga 

sebaiknya tidak diikut sertakan dalam uji daya terima (Bambang Kartika, 1998: 16). 
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2.2 KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Garis tebal merupakan variabel yang diteliti 

Gambar 2.4. Kerangka teori 

Sumber : Modifikasi dari Purwanti S (2010), Winarno FG (2002), dan Cahyo 

Saparinto ( 2011). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.      KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep 

 

Penelitian ini menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah subtitusi tepung rumput laut pada 

ekado, sedangkan variabel terikat adalah kandungan yodium dan daya terima ekado. 

Dalam hubungan kedua variabel ini terdapat variabel pengganggu yaitu proses 

pengolahan ekado dan karakteristik panelis. Variabel-variabel tersebut dianggap 

dapat mengganggu hasil, namun variabel pengganggu tersebut dapat dikendalikan.  

Variabel pengganggu untuk proses pengolahan ekado dikendalikan dengan cara 

memberi perlakuan yang sama (pemasakan, pengadukan bahan dan penambahan 

bumbu). Penelitian ini menguji variabel kadar yodium dan daya terima ekado. Untuk 

Variabel bebas : 

Subtitusi tepung rumput laut 

(Eucheuma cottonii) dengan 

konsentrasi 0%, 30%,  40%, 

dan 50 %. 

Varabel terikat : 

Kandungan yodium pada 

ekado.  

Daya terima : Warna, 

Aroma, Tekstur dan Rasa 

 

  

 

 

Variabel perancu : 

1. Proses pengolahan Ekado,  

2. Karakterristik panelis 
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faktor yang mempengaruhi proses pengolahan tersebut dikontrol dengan cara 

pengolahan, suhu, pemilihan bahan dan penimbangan bahan sampel yaitu masing-

masing sampel beratnya 100 gram agar tidak bias. Sedangkan untuk mengendalikan 

faktor yang mempengaruhi panelis maka dilakukan pengambilan panelis dengan 

karakteristik yang sama meliputi sensitifitas normal (pengindraan normal) yang 

memiliki kepekaan terhadap aspek rasa, aroma, tekstur dan warna dan dalam dalam 

keadaan sehat. 

Prosentase subtitusi tepung rumput laut yaitu 30%, 40%, dan 50%. Misalkan,  

jika 1 gram rumput laut kering dapat menyumbang 3,86 µg yodium, maka subtitusi 

30% tepung rumput laut kering dapat menyumbang 11,58 µg yodium pada bahan. 

Subtitusi 30% diartikan mengganti 30% tepung terigu dengan tepung rumput laut, 

atau dapat dikatakan dari total 100g tepung terigu sebagai bahan dasar, 30% (30 

gram) diantaranya diganti dengan tepung rumput laut. Jadi pada percobaan dengan 

prosentase 30% digunakan 70g tepung terigu dan 30g tepung rumput laut. 

Table 3.1. Perlakuan Subtitusi Tepung Rumput Laut pada setiap 100 gram sampel 

ekado. 

Prosentase Tepung Terigu Tepung Rumput Laut 

0% 100g 0g 

30% 70g 30g 

40% 60g 40g 

50% 50g 50 
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3.2.      VARIABEL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah:  

3.2.1.  Variabel Bebas  

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau disebut 

juga independent variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi 

subtitusi tepung rumput laut (Eucheuma cottonii) pada ekado dengan konsentrasi 

30%, 40%, dan 50%. 

3.2.2. Variabel Terikat (Y) 

  Variabel terikat adalah variabel sebagai akibat atau disebut juga dependent 

variabel. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar yodium dan daya terima 

ekado.  

 

3.3. HIPOTESIS PENELITIAN  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian 

(Sugiono, 2008: 64). Berdasarkan masalah yang diajukan dan teori yang diuraikan 

maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu: 

1) Ada pengaruh penambahan subtitusi tepung rumput laut terhadap kadar 

yodium pada ekado sebagai alternatif makanan tambahan pada anak sekolah.  

2) Ada pengaruh penambahan subtitusi tepung rumput laut terhadap daya terima 

pada ekado sebagai alternatif makanan tambahan pada anak sekolah. 
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3.4.      DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN VARIABEL 

Tabel 3.2. Definisi operasional dan skala pengukuran variabel 

No Variabel Definisi Operasional Cara 

pengukkuran 

 

Skala 

Pengukuran 

1. Subtitusi  

tepung  

rumput laut 

pada ekado  

Penambahan tepung 

rumput laut terhadap 

pembuatan ekado 

dengan prosentase 

subtitusi yang berbeda   

Menimbang 

dengan timbangan 

analitik 

Rasio 

Dengan 

konsentrasi  

- 0% 

- 30%  

- 40%  

- 50%,  

 

2. Kadar  

yodium  

Kandungan yodium  

pada ekado yang 

disubtitusi dengan 

tepung rumput laut 

 

Penentuan kadar 

yodium dengan 

spektrofotometer 

Rasio 

 

3. Uji Daya 

Terima 

Uji untuk mengetahui 

daya terima berupa 

tanggapan atau kesan 

pribadi seorang panelis 

terhadap ekado yang 

telah diberi perlakuan 

dari warna, aroma, 

tekstur dan rasa. 

Lembar penilaian, 

uji daya terima 

pada panelis  

Ordinal 

- Suka  

- Biasa  

- Tidak Suka 

 

3.5.       JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu rancangan percobaan, dengan rancangan 

single faktor. Dimana rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah rancangan yang diterapkan pada 

lingkungan yang homogen. Lingkungan yang dimaksud adalah faktor-faktor lain 

diluar faktor yang sedang diteliti. Dalam percobaan menggunakan RAL, memiliki 2 
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unsur dasar yaitu perlakuan dan ulangan dimana setiap unit percobaan di acak secara 

sempurna (Suwanda, 2011: 57). 

 Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar 

yodium dan uji daya terima ekado dengan sampel terdiri dari 4 perlakuan yaitu setiap 

100 gram bahan masing-masing disubtitusi tepung rumput laut  0 % (0 gram), 30% 

(30 gram), 40% (40 gram), dan 50 % (50 gram).  

 

3.6.     SAMPEL PENELITIAN 

3.6.1.  Sampel Penetapan Kadar Yodium 

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi (Soekidjo N., 2010: 105). Sampel dalam penelitian ini 

adalah ekado dengan konsentrasi tepung rumput laut 0%, 30%, 40%, dan 50%. 

Penetapan kandungan yodium pada ekado dengan konsentrasi penambahan setiap 100 

gram bahan ekado disubtitusikan tepung rumput laut masing-masing sejumlah 0 gram 

(0%), 30 gram (30%), 40 gram (40%), dan 50 gram (50%). Penetapan kadar yodium 

pada ekado menggunakan metode spektrofotometer. 

3.6.2.  Sampel Penetapan Daya Terima 

Sampel yang diperlukan dalam mengujian daya terima menggunakan 25 

panelis anak-anak yaitu siswa SD Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung. 
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3.7.      BAHAN DAN ALAT 

3.7.1.  Tepung Rumput Laut 

Bahan : 

1) Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

Alat : 

1) Baskom 

2) Pisau 

3) Nampan 

4) Mesin penggiling 

5) Ayakan tepung 

Proses Pembuatan Tepung Rumput Laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram pembuatan tepung rumput laut 

Pembersihan dan pencucian 

Pengecilan ukuran 

Pengeringan 

Pengayakan 

Rumput laut kering 

(Eucheuma cottonii) 

 

Perendaman  

 

Penggilingan  
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3.7.2.     Kulit Pangsit  

         Bahan : 

7) 100 gram, 70 gram, 60 gram, 50 gram tepung terigu 

8) 0 gram, 30 gram, 40 gram, 0 gram dan 70 gram tepung rumput laut   

9) Air 50 ml 

10) Garam secukupnya 

11) Margarine 2 sdm 

12) 1 butir telur  

Alat : 

1) Waskom 

2) Pastaglio (alat pembuat kulit pangsit) 

3) Nampan 

4) Pisau 

Cara Pembuatan : 

1. Campur semua bahan tepung, bumbu, air, margarin dan telur, kocok hingga 

merata, uleni adonan hingga kalis. 

2. Cetak adonan menggunakan gilingan mie, taburi adonan dengan sedikit 

tepung rumput laut untuk sampel dengan penambahan dan untuk sampel 

control menggunakan tepung tapioca. 

3. Potong adonan pangsit tersebut bentuk segi empat dan isi adonan dengan 

daging ikan. 
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3.7.3.    Ekado  

 Bahan : 

1) 200 gram Daging ikan tenggiri cincang 

2) 5% (50 gram) Tepung rumput laut  

3) 1,5 % (1/2 sdt) Garam  

4) 2,5 % (1 sdm) Gula 

5) 2 % (1/2 sdm) Bumbu masak 

6) 3 % (2 sdm) Minyak wijen  

7) 3 % (1 bh) Bawang Putih 

8) 3 % (1 bh) Bawang Bombay 

9) 1,5 (secukupnya) Daun bawang 

10) 1,5 % (1/2 sdt) merica halus  

11) 1 butir Telur   

12) 50 lembar kulit pangsit  

Alat : 

1) Baskom 

2) Pisau 

3) Sendok  

4) Panci stainles steel 

5) Wajan 

6) Kompor  
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Proses Pembuatan 

1) Ikan tenggiri difilet, rendam dalam air selama 5 sampai 10 menit, buang 

kulitnya. 

2) Ikan tenggiri dicincang kasar-kasar (tidak terlalu halus) pada setiap adonan 

100 gram tepung untuk kulit pangsit 50 gram ikan tenggiri 

3) Peras daging ikan dengan kain saring atau alat pengepres. 

4) Bawang putih, bawang bombay daun bawang diiris dan dicincang halus. 

5) Campur ikan tenggiri, tepung tapioka, tepung rumput laut, bumbu garam, 

gula, merica halus, minyak wijen, bumbu masak, telur, bawang putih, 

bawang bombay cincang, dan daun bawang, aduk sampai merata. 

6) Ambil selembar kulit pangsit dari tepung rumput laut dan tepung terigu, 

masukan satu sendok makan adonan daging ikan tenggiri cincang diatasnya. 

Bungkus dengan berbentuk kantong. 

7) Ekado siap dimasak, proses pemasakan dapat digoreng dan dikukus, ekado 

dapat disimpan dan dibekukan (Suparinto C, 2011: 75). 

3.7.4. Uji Yodium 

Uji kandungan yodium pada makanan dilakukan dengan metode 

spektrofotometer, metode ini merupakan metode yang digunakan pada zat mikro yang 

terdapat dalam makanan. Instrument penelitian dan teknik pengambilan data atau prosedur 

kerja pada pengujian kadar yodium yaitu : 

1) Alat : 

1) Timbangan  



49 

 

 

2) Erlenmeyer 

3) Labu takar 

4) Kertas saring  

5) Tabung reaksi 

6) Kuvet 

7) Spektrofotometer 

2) Bahan : 

1) Sampel ± 5 gram 

2) Perlakuan KNO3 1% 

3) NaOH 0,1 N 

4) Asam Klorit 

5) Asam Arsenit 

6) Cerium 

7) Air bebas ion 

3) Prosedur kerja : 

1) Timbang sampel masing-masing 5 gram  

2) Tambahkan KNO3 (1%0 dan NaOH (2%) sebanyak 1;1 hingga terendam dan jangan 

diaduk. 

3) Diamkan ± 1 jam, lalu keringkan dalam oven (105oC) 

4) Diarang sampai tidak berasap, lalu diabukan (550 oC sampai abu putih 

5) Abu dimasukkan dalam labu takar, lalu ditambahkan NaOH 0,1 N 

6) Ditera dengan air ebas ion sampai tanda tera  
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7) Dikocok sampai rata kemudian disaring 

8) Hasil preparasi sampel berupa larutan abu yang akan digunakan untuk penetapan 

kadar yodium. Kadar yodium dapat diketahui melalui absorbansi sampel yang 

terbaca oleh spektrofotometer. 

9) Pembaca sampel dengan menambahkan 0,25 ml filtrate  + 0,75 asam klorit. 

10) Dipanaskan dalam ruang asam selama 5 menit, lalu didinginkan 

11) Ditambahkan 3,5 ml asam arseni  0,2 N, lalu diaduk dan didiamkan15 menit 

12) Ditambahkan 5,5 ml cerium, lalu diaduk dan didiamkan 30 menit 

13) Dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 405 nm. 

3.7.5. Uji Daya Terima 

Instrument yang digunakan dalam pengambilan data daya terima anak sekolah 

pada makanan PMT yaitu form uji organoleptik. Dimana uji dilakukan dengan 

menyajikan makanan PMT yang telah diberikan perlakuan dan menguji daya terima 

dan mencatat hasil pada form uji organoleptik (Afriwanti Megi D, 2008). Instrument 

yang digunakan dalam uji ini adalah formulir uji organoleptik. Pada uji ini digunakan 

panelis anak, yaitu siwa di SD Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung. Panelis dipilih dengan melakukan seleksi, yakni wawancara kondisi 

kesehatan dan pengetahuan panelis terhadap makanan sampel, serta penyaringan 

panelis. 
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3.8. PROSEDUR PENELITIAN/TAHAPAN PENELITIAN 

3.8.1. Prosedur Pembuatan Ekado  

Tahap awal sebelum mulai pengujian adalah mempersiapkan sampel dengan 

membuat rancangan. Dalam penelitian ini akan dibuat 3 rancangan formula adonan 

eksperimen dan 1 rancangan adonan kontrol dengan konsentrasi sebagai berikut: 

Table 3.3. Hasil Rancangan Formula ekado  

NO Jenis Bahan 

 

Formulasi Bahan ( gram ) 

 

(F1) 

 

(F2) 

 

(F3) 

 

(F4) 

1.  Tepung rumput laut 0% 30% 40% 50% 

2. Tepung terigu  100% 70% 60% 50% 

3. Daging Ikan  50% 50% 50% 50% 

4. Gula  2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

5. Garam  1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

6. Bawang  3% 3% 3% 3% 

7. Minyak wijen 3% 3% 3% 3% 

8. Merica halus 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

9. Tepung rumput laut (sebagai 

adonan isi pengganti tepung 

tapioka) 

5% 5% 5% 5% 

10. Bumbu masak 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

 

3.8.2. Prosedur Penelitian  

Di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan subtitusi tepung 

rumput laut pada ekado dengan prosentase 0 % (kontrol), 30%, 40 %, dan 50 %. 

Bentuk rancangan ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.3. Skema Desain Penelitian 

 

 

3.9.      TEKNIK ANALISI DATA 

Sebelum data dianalisis, data diolah terlebih dahulu dengan melakukan 

Editing, Coding, Entry data dan Tabulasi data 

 

 

Kontrol 

Tepung 

rumput laut 

0% 

 

Ekado kontrol 

Tepung rumput 

laut  konsentrsi 

40% 

Tepung 

rumput laut  

konsentrsi 

50% 

 

Kelompok  

Tepung 

rumput laut 

konsentrasi  

30 % 

Ekado eksperimen 

Uji kadar yodium Uji daya terima (warna, rasa, aroma, 

tekstur) 

Anlisis data 

Eksperimen 

Rumput Laut 

Pembuatan Tepung 

Rumput Laut 
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3.9.1. Editing 

Editing adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan dari pertanyaan pada 

panelis. Editing bertujuan untuk kelengkapan data, kesinambungan data dan 

menganalisis keragaman data, bila ada keterangan dapat segera dilengkapi. 

Pada proses editing, peneliti memeriksa semua hasil kuesioner uji daya terima 

yang meliputi kelengkapan data panelis, lembar ketersediaan panelis dan lembar uji 

kesukaan. Kemudian panelis merekap semua hasil kuesioner daya terima. 

3.9.2. Coding 

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari panelis kedalam 

kategori-kategori. Biasanya diklasifikasikan dengan memberi tanda atau kode 

berbentuk angka pada masing-masing jawaban. 

3.9.3. Entry Data  

Entry data adalah kegiatan memasukan data kedalam media computer agar 

diperoleh data yang siap diolah.  

3.9.4. Tabulasi 

Dalam tahap ini data dikelompokan kedalam tabel terutama menurut sifat yang 

dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. 

3.9.5. Analisis univariat 

Dilakukan untuk mendeskripsikan semua variabel penelitian dengan cara 

membuat tabel distribusi frekuensi. Dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi 
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dan presentase dari tiap variabel, yakni prosentase subtitusi tepung rumput laut 

Eucheuma cottonii, kandungan yodium dan daya terima. 

3.9.6. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk menghubungkan variabel bebas dan variabel 

terikat (Notoatmodjo S, 2005: 188). Dalam penelitian ini analisis bivariat dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh penambahan  subtitusi tepung rumput laut terhadap kadar 

yodium dan daya terima ekado sebagai alternatif makanan tinggi yodium. adapun uji 

statistik yang digunakan yaitu one way anova dengan uji alternatif Kruskal-

Wallisuntuk uji pengaruh penambahan tepung rumput laut pada pembuatan ekado 

terhadap kandungan yodium dan uji friedman Test untuk uji pengaruh penambahan 

tepung rumput laut pada pembuatan ekado terhadap daya terima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1.     GAMBARAN UMUM 

 Pada penelitian ini akan dipaparkan data hasil penelitian, meliputi deskripsi 

hasil uji kandungan yodium di laboratorium dan uji daya terima ekado oleh panelis 

anak, yakni siswa sekolah dasar. Penelitian ini merupakan penelitian rancangan 

percobaan untuk  mengetahui kandungan yodium ekado dengan konsentrasi subtitusi 

tepung rumput laut yang berbeda (0%, 30%, 40%, dan 50%) sebagai bahan makanan 

yang memiliki kandungan yodium tinggi dan daya terima ekado tersebut yang 

meliputi warna, aroma, tekstur dan rasa. Ekado merupakan produk olahan hasil laut 

yang dibuat dari daging ikan cincang dengan penambahan tepung.  Ekado yang 

dihasilkan diharapkan mengandung tinggi yodium sehingga dapat dijadikan sebagai 

alternatif inovasi produk baru PMT Anak Sekolah yang dapat membantu mencukupi 

kebutuhan yodium pada anak. 

Penelitian uji kandungan yodium dilakukan pada tanggal 8 April  sampai 

dengan 1 Mei 2014 di Laboratorium Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri 

Semarang. Sedangkan penelitian mengenai uji daya terima ekado subtitusi tepung 

rumput laut dengan 25 panelis anak dilakukan pada tanggal 22 Maret sampai dengan 

24 Maret 2014 di SD Campursalam, Parakan, Temanggung. 
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4.2.     HASIL PENELITIAN  

4.2.1.   Analisis Univariat 

 Analisis univariat ini digunakan untuk mengetahui karakteristik data tiap-tiap  

variabel yang diteliti yaitu kadar yodium dan daya terima ekado. Data yang 

didapatkan dari penelitian ini berupa data numerik, baik data analisis kandungan 

yodium maupun hasil uji daya terima. Pengukuran analisis kandungan yodium 

dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri sedangkan uji daya terima 

menggunakan metode uji hedonik atau uji kesukaan dengan penilaian panelis anak 

siswa SD Campursalam Parakan. 

4.2.1.1. Deskripsi Nilai Kandungan Yodium 

 Dalam penelitian analisis yodium, sampel yang diuji adalah makanan 

tambahan anak sekolah yaitu ekado dengan subtitusi tepung rumput laut. Data yang 

diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Uji Laboratorium Kandungan Yodium  

Bahan  Perlakuan  U1 

 

 

U2 U3 Rata-rata 

(µg/g) 

Tepung 

Rumput Laut 

 

 

 

5,08 5,06 5,10 5,08 

F1 0% 5,32 

 

5,64 

 

5,62 

 

5,53 

 

F2 30% 6,13 

 

6,23 

 

6,36 

 

6,24 

 

F3 40% 6,95 

 

6,99 

 

6,98 

 

6,97 

 

F4 50% 9,64 

 

9,62 

 

9,64 

 

9,63 

 

 



57 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa tepung rumput memiliki 

kandungan yodim tinggi. Sehingga dengan pembuatan Ekado dengan subtitusi tepung 

rumput laut didapatkan kandungan yodium tertinggi pada konsentrasi subtitusi tepung 

rumput laut 50% dengan kandungan yodium sebesar 9,63 µg/g diikuti subtitusi 40%, 

30%, dan terakhir 0%. Nilai kandungan yodium pada ekado naik turun, hal ini 

disebabkan karena proses pemasakan dengan cara dikukus dan digoreng, proses 

pengukusan dan penggorengan dapat mempengaruhi proses hilangnya yodium dan 

tinggi rendahnya kandungan yodium pada suatu makanan (Aroni H, 2012: 3) 

4.2.1.2. Deskripsi Penilaian Panelis pada Uji Daya Terima 

Uji daya terima dilakukan dengan metode uji hedonik atau uji kesukaan pada 

25 panelis anak yaitu siswa SD Campursalam Parakan, Temanggung yang 

sebelumnya telah diberi pengarahan dan penjelasan terlebih dahulu mengenai 

pelaksanaan uji daya terima. 

4.2.1.2.1. Aspek Warna 

Deskripsi hasil uji daya terima aspek warna pada ekado dengan subtitusi 

tepung rumput laut dapat dilihat pada tabel 4.2, sebagai berikut:   

Tabel 4.2. Penilaian Panelis terhadap Uji Daya Terima Aspek Warna pada Ekado 

 

Penilaian 

(skala) 

Konsentrasi Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

0% 30% 40% 50 % 

N Skor N Skor N Skor N Skor  

Tidak suka 

(1) 

0 0 5 5 5 5 10 10 

Biasa (2) 7 14 12 24 8 16 6 12 

Suka (3) 18 54 8 24 12 36 9 27 

Jumlah  25 68 25 53 25 57 25 49 

Rata-rata  2,72  2,12  2,28  1,96 
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Kategori  Suka  Biasa  Biasa  Biasa 

Berdasarkan tabel 4.2, produk ekado dengan subtitusi tepung rumput laut yang 

dinilai memiliki tingkat kesukaan aspek warna paling baik adalah ekado dengan 

konsentrasi 0% tepung rumput laut dengan rata-rata skor 2,72. 

 

4.2.1.2.2. Aspek Aroma  

 Deskripsi hasil uji daya terima dari aspek aroma pada ekado dengan subtitusi 

tepung rumput laut dapat dilihat pada tabel 4.3, sebagai berikut:  :   

Tabel 4.3. Penilaian Panelis terhadap Uji Daya Terima Aspek Aroma pada Ekado 

 

Penilaian 

(skala) 

Konsentrasi Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottonii)  

 

0% 30% 40% 50 % 

N Skor N Skor N Skor N Skor  

Tidak suka 

(1) 

3 3 2 2 10 10 8 8 

Biasa (2) 13 26 8 16 10 20 10 20 

Suka (3) 9 27 15 45 5 15 7 21 

Jumlah  25 56 25 63 25 45 25 49 

Rata-rata  2,24  2,52  1,80  1,96 

Kategori  Biasa  Suka  Biasa  Biasa 

 

Berdasarkan tabel 4.3, produk ekado dengan subtitusi tepung rumput laut yang 

dinilai memiliki tingkat kesukaan aspek aroma paling baik adalah ekado dengan 

konsentrasi  30% tepung rumput laut dengan rata-rata skor 2,5. 

4.2.1.2.3. Aspek Tekstur 

Deskripsi hasil uji daya terima aspek tekstur pada ekado dengan subtitusi 

tepung rumput laut dapat dilihat pada tabel 4.4, sebagai berikut:  
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Tabel 4.4. Penilaian Panelis terhadap Uji Daya Terima Aspek Tekstur pada Ekado 

 

Penilaian 

(skala) 

Konsentrasi Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

 

0% 30% 40% 50 % 

N Skor N Skor n Skor n Skor  

Tidak suka 

(1) 

8 8 3 3 9 9 7 7 

Biasa (2) 12 24 5 10 5 10 6 12 

Suka (3) 5 15 17 51 11 33 12 36 

Jumlah  25 47 25 64 25 52 25 55 

Rata-rata  1,88  2,56  2,08  2,20 

Kategori  Biasa  Suka  Biasa  Biasa 

 

Berdasarkan tabel 4.4, produk ekado dengan subtitusi tepung rumput laut yang 

dinilai memiliki tingkat kesukaan aspek tekstur paling baik adalah ekado dengan 

konsentrasi  30% tepung rumput laut dengan rata-rata skor 2,56. 

4.2.1.2.4. Aspek Rasa 

Deskripsi hasil uji daya terima aspek rasa pada ekado dengan subtitusi tepung 

rumput laut dapat dilihat pada tabel 4.5, sebagai berikut:   

Tabel 4.5. Penilaian Panelis terhadap Uji Daya Terima Aspek Rasa pada Ekado 

 

Penilaian 

(skala) 

Konsentrasi Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

0% 30% 40% 50 % 

 N Skor N Skor N Skor N Skor  

Tidak suka 

(1) 

8 8 0 0 7 7 8 8 

Biasa (2) 8 16 3 6 8 16 10 20 

Suka (3) 9 27 22 66 10 30 7 21 

Jumlah  25 51 25 72 25 53 25 49 

Rata-rata  2,04  2,88  2,12  1,96 

Kategori  Biasa  Suka  Biasa  Biasa 
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Berdasarkan tabel 4.5, produk ekado dengan subtitusi tepung rumput laut yang 

dinilai memiliki tingkat kesukaan aspek rasa paling baik adalah ekado dengan 

konsentrasi   30% tepung rumput laut dengan rata-rata skor 2,88. 

4.2.1.2.5. Rekapitulasi Penilaian Panelis Terhadap Uji Daya Terima 

Menurut penilaian panelis terhadap masing-masing aspek uji daya terima di 

atas, maka rekapitulasi tingkat kesukaan ekado sebagai makanan tambahan tinggi 

yodium yang berbahan rumput laut dapat dilihat pada tabel 4.6, sebagai berikut:   

Tabel 4.6. Rekapitulasi Rata-Rata Penilaian Panelis terhadap Uji Daya Terima Ekado 

yang paling baik pada ekado dengan k 

Aspek 

Organoleptik 

Konsentrasi Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

 

0% 30% 40% 50% 

Warna 2,72 2,12 2,28 1,96 

Aroma  2,24 2,52 1,80 1,96 

Tekstur  1,88 2,56 2,08 2,20 

Rasa  2,04 2,88 2,12 1,96 

Jumlah 8,88 10,08 8,28 8,08 

Rata-rata 2,22 2,52 2,07 2,02 

Kategori Biasa Suka Biasa Biasa 

 

Berdasarkan rata-rata rekapitulasi data total skor, dapat disimpulkan bahwa 

produk olahan tepung rumput laut pada ekado yang memberikan tingkat kesukaan 

(kesukaan panelis terhadap ekado dari aspek warna, aroma, tekstur dan rasa) paling 

baik adalah ekado dengan subtitusi 30% tepung rumput laut dengan skor 2,52.  
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4.2.2. Analisis Bivariat 

 Dalam analisis bivariat, data diuji terlebih dahulu dengan uji normalitas. Hal 

ini dilakukan karena dalam uji Anova data yang diuji harus terdistribusi normal 

(p>0,05). 

4.2.2.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh 

terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data tentang kandungan yodium 

dalam ekado dapat dilihat pada tabel 4.7, sebagai berikut:   

Tabel 4.7. Uji Normalitas Data Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada 

Pembuatan Ekado terhadap Kandungan Yodium. 

Uji Kolmogorov-Smirnov p value Keterangan 

Kadar Yodium Ekado  0,325 Distribusi Normal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Uji Kolmogorov-Smirnov seperti pada tabel 4.7. di atas diketahui 

bahwa data kadar yodium memiliki p value 0,325 (p value >0,05), maka data 

terdistribusi normal.  

Sedangkan hasil uji normalitas data tentang daya terima ekado dapat dilihat 

pada tabel 4.8, sebagai berikut:   

Tabel 4.8. Uji Normalitas Data Subtitusi Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottoni) 

pada Pembuatan Ekado terhadap Daya Terima  

Uji Shapiro-Wilk p value 
 

Keterangan 

Warna 0,000  
Tidak Terdistribusi 

Normal 
Aroma 0,000 
Tekstur 0,000 

Rasa 0,000 
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Hasil uji normalitas daya terima (warna, aroma, tekstur dan rasa) 

menunjukkan bahwa p value <0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Uji yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh subtitusi tepung rumput laut pada pembuatan 

ekado terhadap daya terima adalah uji Friedman Test. 

4.2.2.2 Uji Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut (Eucheuma cottoni) pada 

Pembuatan Ekado terhadap Kandungan Yodium  

Adapun untuk mengetahui pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut 

(Eucheuma cottoni) pada pembuatan Ekado terhadap kadar Yodium dapat dilihat 

pada tabel 4.9, sebagai berikut:   : 

Tabel 4.9. Hasil Uji Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada Pembuatan  

Ekado terhadap Kandungan Yodium. 

Uji Anova p value 

 

Keterangan 

Uji Pengaruh Subtitusi Tepung 

Rumput Laut (Euceuma cottoni) 

pada Pembuatan Ekado terhadap 

Kandungan Yodium 

 

0,000 

 

Signifikan 

 

Dari hasil uji statistika menggunakan uji Anova menunjukan p value 0,000 

(<0,05), berarti ada pengaruh subtitusi tepung rumput laut (Eucheuma cottonii) pada 

pembuatan ekado terhadap kadar yodium. 
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4.2.2.3. Uji Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada Pembuatan Ekado   

terhadap Daya Terima  

Rekapitulasi pengaruh subtitusi tepung rumput laut pada pembuatan ekado 

terhadap daya terima aspek warna, aroma, tekstur dan rasa dapat dilihat pada tabel 

4.10, sebagai berikut:   

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Uji Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada 

Pembuatan Ekado terhadap Daya Terima Aspek Warna, Aroma, Tekstur 

dan Rasa. 

Friedman Test 

 

p value 

 

Keterangan 

 

Uji Pengaruh Subtitusi Tepung 

Rumput Laut  pada Pembuatan 

Ekado terhadap Daya Terima 

Aspek Warna  

 

 

0,005 

 

Signifikan 

Uji Pengaruh Subtitusi Tepung 

Rumput Laut  pada Pembuatan 

Ekado terhadap Daya Terima 

Aspek Aroma  

 

0,009 

 

Signifikan 

Uji Pengaruh Subtitusi Tepung 

Rumput Laut  pada Pembuatan 

Ekado terhadap Daya Terima 

Aspek Tekstur  

 

 

0,019 

 

 Signifikan 

Uji Pengaruh Subtitusi Tepung 

Rumput Laut  pada Pembuatan 

Ekado terhadap Daya Terima 

Aspek Rasa 

 

 

0,000 

 

Signifikan 

 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan friedman Test pada tabel 4.10. 

daya terima aspek warna menunjukan p value 0,005 (<0,05), aspek aroma 

menunjukan p value 0,009 (<0,05), aspek tekstur p value 0,019 (<0,05), dan aspek 
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rasa p value 0,000 (<0,05) berarti ada pengaruh subtitusi tepung rumput laut 

(Eucheuma cottonii) pada pembuatan ekado terhadap daya terima aspek warna, 

aroma, tekstur dan rasa. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1. PEMBAHASAN 

5.1.1. Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada Pembuatan Ekado 

terhadap Kandungan Yodium 

Kekurangan yodium lebih banyak terjadi di daerah pegunungan, dimana 

makanan yang dikonsumsi sangat tergantung dari produksi makanan yang berasal 

dari tanaman di pegunungan yang tumbuh pada kondisi tanah dengan kadar yodium 

rendah, makanan di daerah pegunungan juga mengandung zat goiterogen dimana zat 

tersebut dapat menyebabkan pembesaran kelenjar gondok dan gangguan lain (Moehji 

Sjahmien, 2009: 96). Gangguan lain yang muncul dapat berupa kelambatan 

perkembangan fisik dan gangguan fungsi mental yang mengakibatkan IQ rendah 

yang berakibat penurunan prestasi belajar anak (Adriani M., 2012: 73). 

Upaya penanggulangan GAKY dapat dilakukan dengan pemberian PMT yang 

kaya yodium. Bahan makanan yang mengandung banyak yodium berasal dari laut 

seperti rumput laut dan ikan. Pemanfaatan rumput laut dapat dimaksimalkan dengan 

diversifikasi produk olahan rumput laut, yang merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan daya guna dan nilai ekonomis dari rumput laut. Salah satu usaha 

diversifikasi tersebut adalah dengan cara mengolah rumput laut jenis Eucheuma 

cottonii  menjadi ekado. Ekado merupakan hasil pengolahan dari bahan dasar daging 

ikan cincang dan tepung yang dicampur dengan bahan tambahan lainnya sehinga 
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akan diujikan seberapa besar kandungan yodium pada ekado tersebut (Saparinto c, 

2011: 74). 

Berdasarkan hasil penelitian kadar yodium makanan tambahan pada ekado 

yang disubtitusikan tepung rumput laut di Laboratorium Kimia FMIPA Universitas 

Negeri Semarang menunjukan bahwa kandungan yodium tepung rumput laut adalah 

5,08 µg/g dan pada ikan tenggiri adalah 40,19 µg/g. Sedangkan pada ekado kadar 

yodium tertinggi adalah 9,63 µg/g dengan subtitusi tepung rumput laut 50% dan 

terendah mencapai 5,53 µg/g dengan subtitusi tepung rumput laut 0%. Semakin 

banyak prosentase subtitusi tepung rumput laut pada pembuatan ekado menghasilkan 

kadar yodium yang semakin tinggi. Setelah penelitian ini diuji dengan menggunakan 

uji statistik One Way Anova diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima 

karena p value 0,000(<0,05), berarti ada pengaruh subtitusi tepung rumput laut pada 

pembuatan ekado sebagai makanan tambahan tinggi yodium terhadap kandungan 

yodium sehingga ekado tersebut dapat dijadikan alternatif makanan tambahan pada 

anak sekolah. 

Anak usia sekolah memerlukan asupan kebutuhan yodium pada tubuh sekitar 

150 µg/hari, salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan yodium adalah dengan 

mengkonsumsi pangan yang tinggi yodium. Rumput laut merupakan Sumber pangan 

yang kaya yodium. Sebelum direndam kandungan yodium pada rumput laut 

(Eucheuema cottonii) segar mengandung yodium sebesar 15,28 µg/g, sedangkan pada 

rumput laut kering tanpa direndam adalah 12,32 µg/g. Mengkonsumsi pangan yang 

kaya yodium dapat menekan dan mengurangi besarnya prevalensi GAKY salah 
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satunya dengan mengkonsumsi ekado yang disubtitusi tepung rumput laut. Pada 1 biji 

ekado memiliki berat 21 gram sehingga kandungan yodium yang ada pada ekado 

adalah 202,23 µg. Dengan demikian apabila anak usia sekolah mengkonsumsi 1 biji 

ekado berarti dapat memenuhi 134,82% AKG. Sehingga ekado dapat dijadikan 

sebagai alternatif makanan tambahan tinggi yodium pada anak sekolah. 

 Pada pembuatan ekado proses pemasakan berpengaruh terhadap penurunan 

kadar yodium, dimana yodium sangat sensitif terhadap media yang bersifat asam dan 

panas. Dalam media yang bersifat asam, yodium akan mudah teroksidasi dimana 

KIO3 akan terurai dan membebaskan I2 yang berupa gas ke udara. Jadi apabila 

beberapa bahan pangan sumber yodium diperlakukan dengan dua media tersebut 

dalam waktu yang lama, maka kandungan yodium akan berkurang bahkan dapat 

habis selama proses pengolahan. Proses pemasakan ekado dengan cara digoreng 

sehingga dalam proses pemasakan tersebut dapat menghilangkan kadar yodium 

kurang lebih 35% (Aroni H, 2012). 

5.1.2. Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada Pembuatan Ekado 

terhadap Daya Terima Aspek Warna  

Produk pangan mempunyai nilai mutu subjektif yang sangat tinggi dan dapat 

diukur dengan instrumen fisik (dengan instrumen manusia). Sifat subjektif ini lebih 

umum pada tingkat kesukaan salah satunya pada aspek warna. Uji penerimaan 

menyangkut penilaian seseorang akan suatu sifat atau kualitas suatu bahan yang 

menyebabkan orang menyenangi. Pada uji pembedaan panelis mengemukakan 

tanggapan pribadi, yaitu kesan yang berhubungan dengan kesukaan atau tanggapan 



68 
 

 

senang atau tidaknya terhadap sifat sensorik atau kualitas yang dinilai (Soekarto, 

1990:77). 

Berdasarkan  uji statistik dengan menggunakan Friedman Test diperoleh hasil 

bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena nilai p value 0,005 (< 0,05), maka ada 

pengaruh subtitusi tepung rumput laut (Eucheuma cottonii) pada pembuatan ekado 

terhadap daya terima aspek warna. Pada dasarnya warna pada ekado dipengaruhi oleh 

adanya penambahan tepung rumput laut (akibat pigmen yang terkandung dalam 

tepung rumput laut berwarna putih kecoklatan dan butiran-butiran kecil berwarna 

hitam). Semakin banyak jumlah tepung rumput laut yang ditambahkan kedalam 

adonan ekado, warna ekado menjadi terlihat kurang merata karena nampak butiran-

butiran rumput laut yang berwarna hitam.  

Menurut tabel 4.2. tentang penilaian panelis terhadap uji daya terima aspek 

warna ekado, menunjukan bahwa panelis cenderung suka dengan warna ekado  

dengan konsentrasi 0%. Hal ini disebabkan warna pada ekado dengan konsentrasi 0% 

menarik dan berwarna coklat kekuningan merata tanpa butiran-butiran dan dianggap 

lebih baik dibandingkan ekado dengan subtitusi tepung rumput laut lainnya warna 

tidak merata nampak butiran-butiran yang berwarna hitam. Namun dalam penerimaan 

penilaian seseorang terhadap suatu fisik atau kualitas suatu bahan makanan untuk 

menyenangi atau menyukai warna makanan tergantung tanggapan pribadi seseorang. 

Uji daya terima ekado dilakukan oleh panelis anak dan tidak terlatih sehingga anak-

anak menilai ekado dari aspek warna berdasarkan kesukaan saja yaitu ekado dengan 

konsentrasi 0%. 
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5.1.3. Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada Pembuatan Ekado 

terhadap Daya Terima Aspek Aroma 

Sifat mutu daya terima adalah sifat mutu produk yang hanya dapat diukur atau 

dinilai dengan uji atau penilaian kesukaan, salah satunya aspek aroma. Daya terima 

terhadap aroma merupakan hasil reaksi fisiopsikologis berupa tanggapan atau kesan 

pribadi seseorang panelis atau penguji mutu. Kepekaan indra pembau sangat berperan 

penting dalam penilaian daya terima aroma (Soekarto, 1990:77). 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan Friedman Test diperoleh hasil 

bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena nilai p value 0,009 (< 0,05), maka ada 

pengaruh subtitusi tepung rumput laut (Eucheuma cottonii) pada pembuatan ekado 

terhadap daya terima aspek aroma. Hal ini karena semakin banyak konsentrasi tepung 

rumput laut yang ditambahkan pada pembuatan ekado, semakin kuat aroma 

anyir/amis tepung rumput laut yang dicium oleh indra pembau.  

Menurut tabel 4.3, tentang penilaian panelis terhadap uji daya terima aspek 

aroma ekado, menunjukan bahwa panelis cenderung suka dengan aroma ekado 

dengan konsentrasi 30%. Hal ini dikarenakan lebih banyak tepung terigu 

dibandingkan tepung rumput laut, sehingga bau amis pada tepung rumput laut tidak 

begitu kuat, dimana semakin banyak konsentrasi tepung rumput laut yang 

ditambahkan pada ekado semakin kuat aroma amis khas rumput laut yang dapat 

dicium oleh indra pembau. 
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5.1.4. Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada Pembuatan Ekado 

terhadap Daya Terima Aspek Tekstur 

Produk pangan mempunyai nilai mutu subjektif yang dapat dinilai dengan 

indra manusia, salah satunya aspek tekstur. Tekstur adalah penginderaan yang 

dihubungkan dengan rabaan atau sentuhan. Penilaian aspek tekstur ini tidak hanya 

dirasakan dengan indra perabaan atau kulit jari, namun juga dirasakan dengan 

menggunakan mulut pada waktu digigit, dikunyah dan ditelan (Soekarto, 1990:78). 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan Friedman Test diperoleh hasil 

bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena nilai p value 0,019 (< 0,05), maka ada 

pengaruh subtitusi tepung rumput laut (Eucheuma cottonii) pada pembuatan ekado 

terhadap daya terima aspek tekstur. Hal ini dikarena rumput laut tidak dapat 

dihaluskan seperti tepung terigu maupun tepung beras. Tepung rumput laut halus saat 

kering namun akan mengembang membentuk bulatan-bulatan kecil saat bertemu 

dengan air atau zat cair lainnya sehingga dapat terlihat dengan jelas pada makanan, 

serta dapat dirasakan oleh lidah dan menimbulkan rasa kasar pada makanan. 

Menurut table 4.4. tentang penilaian panelis terhadap uji daya terima aspek 

tekstur ekado, menunjukan bahwa panelis cenderung suka dengan tekstur ekado 

dengan konsentrasi 30%. Hal ini disebabkan semakin tinggi konsentrasi tepung 

rumput laut  maka akan semakin terlihat butiran-butiran rumput laut yang belum 

halus pada makanan selain itu ekado dengan konsentrasi 30% menarik karena dalam 

pembuatan kulit lumpia lebih mudah dicetak dan terlihat halus dibandingkan yang 

lain terlihat butiran-butiran kasar. 
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5.1.5. Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada Pembuatan Ekado 

terhadap Daya Terima Aspek Rasa 

Produk makanan memiliki nilai mutu subjektif dan dapat diukur oleh manusia, 

atau dengan kata lain manusia menjadi instrument untuk mengukur mutu suatu 

produk makanan. Sifat subjektif biasanya berupa rasa kesukaan yang meliputi 

beberapa aspek, salah satunya rasa. Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

senyawa kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi dengan komponen rasa yang lain 

Penilaian seseorang terhadap suatu produk dapat mempengaruhi rasa suka dan 

kesenangan seseorang terhadap produk tersebut. Daya terima terhadap rasa 

merupakan hasil reaksi fisiopsikologis berupa tanggapan atau kesan pribadi seseorang 

panelis atau penguji mutu dari suatu komoditi atau produk makanan yang akan diuji. 

Umumnya produk tidak hanya memiliki satu rasa, namun gabungan dari berbagai 

macam rasa. Konsentrasi dari rasa-rasa tersebut dinilai enak jika mencapai nilai 

tertentu, jika terlalu berlebih atau kurang maka dapat menurunkan penilaian daya 

terima terhadap suatu produk, begitu juga dengan ketetapan interaksi antar rasa. Indra 

pengecap sangat berperan dalam uji ini (Soekarto, 1990:78). 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan Friedman Test diperoleh hasil 

bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena nilai p value 0,000 (< 0,05), maka ada 

pengaruh subtitusi tepung rumput laut (Eucheuma cottonii) pada pembuatan ekado 

terhadap daya terima aspek rasa. Hal ini dikarenakan semakin banyak konsentrasi 
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tepung rumput laut yang ditambahkan pada pembuatan ekado, rasa khas dari tepung 

rumput laut semakin bisa dirasakan oleh indera pengecap . 

Menurut tabel 4.5. tentang penilaian panelis terhadap uji daya terima pada 

aspek rasa ekado, menunjukan bahwa panelis cenderung suka dengan konsentrasi  

30%. Hal ini dikarenakan semakin banyak konsentrasi tepung rumput laut yang 

ditambahkan pada pembuatan ekado, rasa khas tepung rumput laut semakin bisa 

dirasakan oleh indera pengecap dimana rasa asin pada rumput laut memberikan rasa 

gurih pada ekado. Konsentrasi tepung rumput laut 30% lebih sedikit dibandingkan 

yang ditambahkan dengan konsentrasi 50% tepung rumput laut.  

5.1.6. Pengaruh Subtitusi Tepung Rumput Laut pada Pembuatan Ekado 

terhadap Daya Terima Seluruh Aspek 

Produk pangan mempunyai nilai mutu subjektif yang lebih dan dapat di ukur 

dengan instrument fisik (manusia). Sifat subjektif ini umumnya pada tingkat 

kesukaan yang melibatkan warna, aroma, tekstur dan rasa. Penilaian dilakukan untuk 

mengetahui kesesuaian produk dengan kehendak konsumen. Penilaian tersebut 

tergantung pada kepekaan, pengalaman dan kondisi psikologi penguji (Soekarto, 

1990:67).  

Berdasarkan uji statistika dengan menggunakan Friedman Test diperoleh hasil 

bahwa hipotesis yang diajukan diterima, maka ada pengaruh subtitusi tepung rumput 

laut terhadap daya terima aspek warna, aroma, tekstur dan rasa pada pembuatan 
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ekado sebagai produk makanan tambahan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah 

prevalensi GAKY.  

 Menurut tabel 4.7. rata-rata tertinggi kesukaan panelis terhadap warna dapat 

disimpulkan bahwa subtitusi tepung rumput laut dengan konsentrasi 0% mempunyai 

tingkat kesukaan yang paling baik dibandingkan yang lain hal ini karena konsentrasi 

tepung rumput laut 0% memberikan aspek warna yan tidak berlebihan dan menarik 

yaitu warna kuning kecoklatan, sedangkan pada aspek aroma, tekstur dan rasa 

subtitusi tepung rumput laut dengan konsentrasi 30%. Dari aspek aroma, aroma khas 

dari masing-masing ekado dengan subtitusi tepung rumput laut masih tercium jelas 

tepung terigu dan belum tertutup oleh tepung rumput laut yang sedikit amis dan ikan 

yang digunakan sebagai bahan isi ekado tidak begitu amis karena sudah ditambahkan 

dengan perasan jeruk nipis. Dari aspek tekstur rumput laut memberikan kesan kenyal 

dan butiran-butiran kasar yang ditimbulkan tidak terlalu terlihat sehingga mudah 

dalam pencetakan menjadi adonan kulit pangsit untuk membungkus isi ekado. Dari 

aspek rasa, rumput laut memberikan rasa yang khas pada masing-masing ekado. 

Namun pada konsentrasi 30% rasa asli dari masing-masing ekado masih kuat 

sehingga tidak mengubah rasa asli dari ekado.  
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5.2. HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

Terdapat beberapa kelemahan dan hambatan yang dihadapi peneliti dalam 

melakukan penelitian ini, yaitu : 

1) Jenis makanan yang digunakan berupa makanan basah yang digoreng, 

sehingga kurang tahan lama. 

2) Rumput laut kering sulit untuk dihaluskan, proses penghalusan harus di ulang 

beberapa kali untuk mendapatkan tepung yang halus, meskipun tepung sudah 

diayak beberapa kali tetapi masih saja ada butiran rumput laut yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan tepung terigu. 

3) Warna tepung rumput laut yang dihasilkan kurang menarik, sehingga ekado 

yang dihasilkan juga kurang menarik. 

4) Penilaian dilakukan pada siswa siswi SD dan termasuk penelis tidak terlatih 

sehingga dalam penilaian mereka berdasarkan atas suka atau kemauan mereka 

saja. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1.     SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dari 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan : 

1) Subtitusi tepung rumput laut berpengaruh secara bermakna terhadap 

peningkatan kadar yodium pada pembuatan ekado. 

2) Penilaian kesukaan terhadap produk ekado sebagai makanan tambahan 

dengan subtitusi tepung rumput laut yang meliputi warna, aroma, tekstur dan 

rasa dapat diterima oleh panelis. 

3) Ekado yang dibuat pada penelitian ini mengandung yodium paling tinggi yaitu 

ekado dengan subtitusi tepung rumput laut 50% dengan kandungan yodium 

sebesar 9,63 µg/g. 

4) PMT ekado direkomendasikan adalah ekado dengan subtitusi tepung rumput 

laut 30% yang berkontribusi terhadap pemenuhan yodium pada anak dan 

memberikan tingkat kesukaan yang baik dibandingkan dengan konsentrasi 

yang lain. 
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6.2.     SARAN  

6.2.1.  Bagi Dinas Kesehatan dan Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya difersifikasi pangan dan 

menciptakan inovasi produk baru dari rumput laut pada pembuatan ekado untuk 

meningkatkan kandungan yodium serta dapat diterima oleh konsumen sehingga dapat 

diterapkan sebagai alternatif makanan tambahan tinggi yodium pada anak sekolah. 

Untuk meningkatkan kualitas sensorik kesukaan ekado seperti mengurangi aroma 

amis yang terdapat pada rumput laut seperti menambah perasan air jeruk nipis 

sehingga dapat lebih diterima panelis. 

6.2.2.  Bagi Masyarakat  

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan dan 

dapat mengolah rumput laut sebagai makanan tinggi yodium seperti ekado dengan 

konsentrasi yang cukup agar tidak menimbulkan warna yang kurang menarik dan rasa 

yang kurang enak, sehingga dapat dijadikan alternatif makanan tambahan yang 

memiliki nilai kandungan gizi.  

6.2.3.  Bagi Peneliti Lain 

Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mengembangan penelitian ini 

dengan cara lebih memperhatikan kandungan lain selain yodium yang terdapat dalam 

produk makanan yang dibuat dan ntuk mendapatkan makanan dengan kadar yodium 

tinggi maka konsentrasi yang disubtitusikan dengan tepung rumput laut dapat 

ditingkatkan lagi akan tetapi jika dengan konsentrasi lebih tinggi akan mempengaruhi 

warna, rasa, tekstur dan aroma pada makanan tersebut. 
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Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Fakultas 
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Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Temanggung 
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Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian di SD Campursalam  
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Lampiran 5 Sertifikat Uji Kadar Yodium pada Ekado ikan, Tepung Rumput 

Laut dan Ikan Tenggiri 
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Lampiran 6 Daftar Panelis Uji Daya Terima 

No NAMA JENIS 

KELAMIN 

UMUR 

(TAHUN) 

1 Adi Putra Amanda L 10 

2 Deva Bagas M L 12 

3 Hario Pamungkas L 10 

4 M. Samsul Bahri L 11 

5 Hanry L 12 

6 Virsa Irmahsyah   P 11 

7 Farhan L 10 

8 M. Halim Fathoni L 14 

9 Mentari P 12 

10 M. Sifaata R P 14 

11 M. Yazid L 12 

12 Novia Wahyu Ramadhani P 11 

13 Chusna Mustafiah P 12 

14 M. Sofyan Tsauri L 11 

15 Muh Choirudin L 12 

16 M. Ali Asad L 12 

17 Usama Fadilla P 12 

18 Wina Ambarwati P 11 

19 Yusrieta Bagus R L 11 

20 Musa L 11 

21 M. Imam Syafii L 11 

22 Liqo Nuril Marfuah P 12 

23 Rico Zildane Wardani L 13 

24 Hario Pamungkas L 11 

25 Satria Bayu A L 12 

 

Mengetahui 

                Kepala Sekolah  

          

 

    ( TUTIK MULYANI,S.Pd ) 

    NIP. 19660625 199211 2001 
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Lampiran 7 Lembar Kuesioner Pemilihan Panelis 

Nama  : 

Alamat   : 

Umur  : 

Jawab pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda silang (X): 

1. Apakah Anda pernah mengikuti uji daya terima (uji kesukaan)? 

a. Ya     b.  Tidak 

2. Apakah saudara saat ini saudara menderita gangguan kesehatan mulut (seperti 

sariawan, sakit gigi, dsb) ? 

a. Ya. ........................ b.  Tidak 

3. Apakah saat ini saudara menderita gangguan penglihatan ? 

a. Ya    b.  Tidak 

4. Apakah Anda mempunyai kebiasaan merokok? 

a. Ya    b.  Tidak 

5. Apakah Anda menyukai Ekado atau makanan sejenisnya seperti siomay? 

a. Ya    b.  Tidak 

6. Apakah Anda mempunyai alergi terhadap makanan? Jika ya, sebutkan! 

a. Ya. ......................... b.  Tidak 

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka saya memutuskan untuk (*bersedia 

atau tidak bersedia) menjadi panelis uji daya terima (uji kesukaan) dalam penelitian 

ini. 

    Temanggung,          2014 

 

 

 

Keterangan:     (               ) 

*coret yang tidak perlu    
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Lampiran 8 Lembar Formulir Penilaian Uji Kesukaan 

Nama : 

Tanggal Penelitian : 

Bahan  : Ekado   

Petunjuk pengisian : 

Dihadapan Anda disajikan tiga (4) sampel ekado dengan kode F(1), F(2), F(3) 

dan F(4). Anda diminta untuk menilai berdasarkan kriteria warna, rasa, aroma dan 

tekstur dari sampel tersebut menurut kesukaan Anda dengan memberi tanda centang 

(√) pada kolom yang tersedia. 

Sebelum dan sesudah mencicipi, Anda diminta untuk minum air putih terlebih 

dahulu kemudian memberikan penilaian. Pernyataan yang  jujur dari Anda sangat 

membantu peneliti. 

Atas bantuan dari Anda, saya ucapkan terima kasih. 

              Peneliti 

 

 

Dina Listiyana 
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Lampiran 9 Lembar Formulir Penilaian  

LEMBAR FORMULIR PENILAIAN  

Petunjuk : 

1. Ciciplah sampel satu persatu dari kiri kekanan  

2. Berikan penilaian anda berdasarkan tingkat kesukaan dengan memberikan 

chech list (√) pada kolom respon gambar. 

3. Netralkan indra pengecap anda dengan minum air putih setiap selesai 

mencicipi satu sampel. 

Setelah selesai berikan komentar anda pada tempat yang telah disediakan 

No Aspek 

Penilaian 

Tingkat 

Kesukaan 

Sampel  

F 1 F 2 F 3 F 4 

1. Warna a. Suka 

 

 

 

b. Biasa 

 

 

c. Tidak suka 

 

 

 

 

 

 

   

2. Aroma  a.  Suka 

 

 

 

b. Biasa 

 

 

c. Tidak suka 
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3. Tekstur  a. Suka 

 

 

 

b. Biasa 

 

 

c. Tidak suka 

 

 

    

4.  Rasa a. Suka 

 

 

 

b. Biasa 

 

 

 

c. Tidak suka 
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Lampiran 10  Surat telah Melakukan Penelitian di SD Campursalam  
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Lampiran 11  

Hasil Penilaian Panelis terhadap Uji Daya Terima Aspek Warna 

Panelis 

KS 0% 

(Kode FI) 

KS 30% 

(KodeF2) 

KS 40% 

 (Kode F3) 

 

KS 50% 

(Kode F4) 

P 1 3 2 3 3 

P 2 3 2 1 2 

P 3 3 2 2 1 

P 4 3 2 3 3 

P 5 3 1 1 2 

P 6 3 2 2 1 

P 7 3 3 2 3 

P 8 2 1 1 1 

P 9 2 3 3 3 

P 10 2 2 2 2 

P 11 3 3 3 3 

P 12 3 2 1 1 

P 13 3 3 3 3 

P 14 2 3 2 1 

P 15 2 1 3 1 

P 16 3 3 3 2 

P 17 3 3 3 3 

P 18 3 2 3 3 

P 19 3 2 2 1 

P 20 2 2 1 1 

P 21 3 2 2 1 

P 22 3 2 1 2 

P 23 2 1 1 2 

P 24 3 2 3 3 

P 25 3 1 2 3 

Jumlah 68 52 53 51 

Rata-rata 2,72 2,08 2,12 2,04 

Kategori Suka Suka Suka Suka 

  Keterangan: 

1. Tidak Suka   2. Biasa  3. Suka 
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Lanjutan (Lampiran 11)   

Hasil Penilaian Panelis terhadap Uji Daya Terima Aspek Aroma 

 

Panelis 

KS 0%  

(Kode FI) 

KS 30% 

(KodeF2) 

KS 40%  

(Kode F3) 

KS 50% 

(Kode F4) 

P 1 3 2 2 3 

P 2 2 3 2 2 

P 3 3 2 1 1 

P 4 3 1 2 3 

P 5 3 2 1 1 

P 6 2 3 2 3 

P 7 2 2 1 3 

P 8 3 2 1 1 

P 9 3 2 1 2 

P 10 2 1 3 1 

P 11 1 3 2 1 

P 12 3 2 1 1 

P 13 1 2 2 2 

P 14 2 2 1 1 

P 15 2 3 1 2 

P 16 3 3 2 2 

P 17 3 2 2 3 

P 18 2 3 3 3 

P 19 3 1 1 1 

P 20 3 2 1 2 

P 21 2 3 1 2 

P 22 2 3 2 2 

P 23 1 2 1 2 

P 24 1 3 3 3 

P 25 2 2 2 3 

Jumlah 57 56 41 50 

Rata-rata 2,28 2,24 1,64 2 

Kategori Suka Suka Suka Suka 

  Keterangan: 

1. Tidak Suka   2. Biasa  3. Suka 



96 
 

 

Lanjutan (Lampiran 11)   

Hasil Penilaian Panelis terhadap Uji Daya Terima Aspek Tekstur 

 

Panelis 

KS 0% 

(Kode FI) 

KS 30% 

(KodeF2) 

KS 40% 

(Kode F3) 

KS 50% 

(Kode F4) 

P 1 3 3 3 3 

P 2 2 2 1 2 

P 3 3 2 3 1 

P 4 2 3 1 3 

P 5 2 2 1 3 

P 6 2 2 2 2 

P 7 2 3 2 3 

P 8 2 2 1 1 

P 9 3 2 1 1 

P 10 3 2 3 3 

P 11 2 3 2 3 

P 12 2 2 1 1 

P 13 2 2 3 3 

P 14 1 2 3 1 

P 15 3 2 2 1 

P 16 3 3 3 2 

P 17 3 3 3 3 

P 18 3 1 1 3 

P 19 1 1 2 1 

P 20 2 3 3 2 

P 21 2 2 3 2 

P 22 2 2 1 2 

P 23 3 2 1 2 

P 24 3 3 3 3 

P 25 1 3 3 3 

Jumlah 57 57 52 53 

Rata-rata 2,28 2,28 2,08 2,12 

Kategori Suka Suka Suka Suka 

  Keterangan: 

1. Tidak Suka   2. Biasa  3. Suka 
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Lanjutan (Lampiran 11)   

Hasil Penilaian Panelis terhadap Uji Daya Terima Aspek Rasa 

 

Panelis 

KS 0% 

(Kode FI) 

KS 30% 

(KodeF2) 

KS 40% (Kode 

F3) 

KS 50% 

(Kode F4) 

P 1 3 2 2 2 

P 2 3 3 2 1 

P 3 3 2 2 1 

P 4 3 2 1 3 

P 5 3 3 2 2 

P 6 3 1 1 2 

P 7 3 2 3 3 

P 8 2 2 1 1 

P 9 2 3 3 2 

P 10 2 1 2 1 

P 11 2 3 2 1 

P 12 3 3 2 2 

P 13 3 3 2 3 

P 14 3 1 2 1 

P 15 3 3 1 2 

P 16 3 1 2 2 

P 17 3 2 2 3 

P 18 3 1 2 3 

P 19 3 1 1 1 

P 20 3 3 3 2 

P 21 3 1 2 3 

P 22 3 3 2 1 

P 23 2 2 1 2 

P 24 3 3 3 3 

P 25 3 3 2 2 

Jumlah 70 54 48 49 

Rata-rata 2,80 2,16 1,92 1,96 

Kategori Suka Suka Suka Suka 

  Keterangan: 

1. Tidak Suka   2. Biasa  3. Suka
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Lampiran 12 Hasil UJi SPSS 

Uji Normalitas dan Oneway Anova subtitusi Tepung Rumput Laut pada Pembuatan Ekado terhadap 

kandungan yodium 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kandunga

n 

Yodium 

N 12 

Normal Parametersa Mean 7.0987 

Std. Deviation 1.62425 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .275 

Positive .275 

Negative -.190 

Kolmogorov-Smirnov Z .952 

Asymp. Sig. (2-tailed) .325 

a. Test distribution is Normal.  
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Lanjutan (Lampiran 12) 

 

Oneway 

Descriptives 

KandunganYodium       

 

N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minim

um 

Maxi

mum 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0% 3 5.5318 .18238 .10530 5.0788 5.9849 5.32 5.65 

30% 3 6.2461 .11770 .06795 5.9537 6.5384 6.13 6.37 

40% 3 6.9794 .02228 .01286 6.9240 7.0347 6.95 7.00 

50% 3 9.6374 .01204 .00695 9.6075 9.6673 9.62 9.65 

Total 12 7.0987 1.62425 .46888 6.0667 8.1307 5.32 9.65 

 

Test of Homogeneity of Variances 

KandunganYodium   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

5.971 3 8 .019 
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Lanjutan (Lampiran 12) 

 

ANOVA 

KandunganYodium     

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

28.924 3 9.641 
807.53

1 
.000 

Within Groups .096 8 .012   

Total 29.020 11    

 

Homogeneous Subsets 

 
KandunganYodium 

Tukey HSD      

Penambahantepungru
mputlaut N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

0% 3 5.5318    

30% 3  6.2461   

40% 3   6.9794  

50% 3    9.6374 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
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Lampiran 13  

Uji Normalitas dan Uji Friedman Test Subtitusi Tepung Rumput Laut  pada Pembuatan Ekado Ikan terhadap 

Daya Terima  

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Warna Aroma Tekstur Rasa 

N 100 100 100 100 

Normal Parametersa Mean 2.2700 2.1300 2.1800 2.2500 

Std. Deviation .77662 .76085 .83339 .80873 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .296 .234 .287 .303 

Positive .174 .208 .192 .177 

Negative -.296 -.234 -.287 -.303 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.964 2.336 2.874 3.031 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal.     
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Lanjutan (Lampiran 13) Uji Friedman Test Subtitusi Tepung Rumput Laut  pada Pembuatan Ekado Ikan 

terhadap Daya Terima Aspek Warna 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Warna (0%) 25 2.7200 .45826 2.00 3.00 

Warna (30%) 25 2.1200 .72572 1.00 3.00 

Warna (40%) 25 2.2800 .79162 1.00 3.00 

Warna (50%) 25 1.9600 .88882 1.00 3.00 

Friedman Test 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ranks 

 Mean 

Rank 

Warna (0%) 3.14 

Warna (30%) 2.16 

Warna (40%) 2.52 

Warna (50%) 2.18 

Test Statisticsa 

N 25 

Chi-Square 12.730 

df 3 

Asymp. Sig. .005 

a. Friedman Test 
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Lanjutan (Lampiran 13) Uji Friedman Test Subtitusi Tepung Rumput Laut  pada Pembuatan Ekado Ikan 

terhadap Daya Terima Aspek Aroma 

Descriptive Statistics 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Minimu
m 

Maximu
m 

Aroma (0%) 25 2.2400 .66332 1.00 3.00 

Aroma (30%) 25 2.5200 .65320 1.00 3.00 

Aroma (40%) 25 1.8000 .76376 1.00 3.00 

Aroma (50%) 25 1.9600 .78951 1.00 3.00 

 

Friedman Test 
Ranks 

 Mean 

Rank 

Aroma (0%) 2.64 

Aroma (30%) 3.06 

Aroma (40%) 2.00 

Aroma (50%) 2.30 

 

 

Test Statisticsa 

N 25 

Chi-Square 11.627 

df 3 

Asymp. Sig. .009 

a. Friedman Test 
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Lanjutan (Lampiran 13) Uji Friedman Test Subtitusi Tepung Rumput Laut  pada Pembuatan Ekado Ikan 

terhadap Daya Terima Aspek Tekstur 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Tekstur (0%) 25 1.8800 .72572 1.00 3.00 

Tekstur (30%) 25 2.5600 .71181 1.00 3.00 

Tekstur (40%) 25 2.0800 .90921 1.00 3.00 

Tekstur (50%) 25 2.2000 .86603 1.00 3.00 

 

Friedman Test 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Tekstur (0%) 25 1.8800 .72572 1.00 3.00 

Tekstur (30%) 25 2.5600 .71181 1.00 3.00 

Tekstur (40%) 25 2.0800 .90921 1.00 3.00 

Tekstur (50%) 25 2.2000 .86603 1.00 3.00 
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Ranks 

 Mean 

Rank 

Tekstur (0%) 2.06 

Tekstur (30%) 3.04 

Tekstur (40%) 2.38 

Tekstur (50%) 2.52 

Test Statisticsa 

N 25 

Chi-Square 9.921 

df 3 

Asymp. Sig. .019 

a. Friedman Test 
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Lanjutan (Lampiran 13) Uji Friedman Test Subtitusi Tepung Rumput Laut  pada Pembuatan Ekado Ikan 

terhadap Daya Terima Aspek Rasa 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Rasa (0%) 25 2.0400 .84063 1.00 3.00 

Rasa (30%) 25 2.8800 .33166 2.00 3.00 

Rasa (40%) 25 2.1200 .83267 1.00 3.00 

Rasa (50%) 25 1.9600 .78951 1.00 3.00 

 

Friedman Test 
 

Ranks 

 Mean 
Rank 

Rasa (0%) 2.22 

Rasa (30%) 3.38 

Rasa (40%) 2.26 

Rasa (50%) 2.14 

 

Test Statisticsa 

N 25 

Chi-Square 22.034 

df 3 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 
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Lampiran 14 Proses Pembuatan Tepung Rumput Laut  

DOKUMENTASI 

 

Rumput Laut Kering (Eucheuma cottonii) 

 

 
Rumput Laut (Eucheuma cottonii) setelah di rendam  
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Lanjutan (Lampiran 14) 

 

 
 Tepung Rumput Laut  

 

Proses Pembuatan  Ekado 

 
Alat dan Bahan untuk Membuat Ekado 
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Lanjutan (Lampiran 14) 

 

 
Tepung yang digunakan untuk membuat ekado 

rumput laut kiri Tepung terigu kanan 

 

 

 
Sampel Ekado Rumput Laut Adonan Matang 
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Lampiran 15 

Uji Yodium Metode Spektofotometer di Laboratorium Kimia FMIPA UNNES  

 
Penimbangan Bahan 1 gram 

 

 

Penimbangan Bahan 
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Lanjutan (Lampiran 16) 

 

 

Proses Destilasi 

 

 

 

 

Spektrofotometer  
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Lampiran 17 

Uji Daya Terima di SD Campursalam, Parakan, Temanggung 

 

Penjelasan dan pembagian kuesioner pada anak-anak 

 

 

Sampel Makanan 
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Lanjutan (Lampiran 17) 

 

 

Pengujian Daya Terima dan Pengisian Kuesioner oleh anak 

 

 

Foto bersama siswa SD Negeri Campursalam, Parakan, Temanggung 


