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RINGKASAN 

KHARISMA ARMANIA. Produksi Beras Analog dari Rumput Laut 

(Caulerpa racemosa) dan Modified Cassava Flour (MOCAF). Dosen 

Pembimbing: Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., M.P., Prof. Ir. Moch Amin 

Alamsjah, M.Si., Ph.D. 

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pokok terutama beras 

dapat ditekan secara perlahan dengan upaya diversifikasi pangan. Salah satu 

upaya diversifikasi pangan yang tidak berbeda dengan kebiasaan dan budaya 

masyarakat Indonesia yaitu membuat produk pangan yang karakternya mirip 

dengan beras. Beras analog atau beras tiruan merupakan beras yang dibuat 

menggunakan sumber daya pangan lokal selain padi yang nilai karbohidratnya 

hampir mendekati nilai karbohidrat beras dari padi contohnya mocaf dan rumput 

laut Caulerpa racemosa. Penggunaaan rumput laut Caulerpa racemosa sebagai 

sumber serat dan mocaf sebagai sumber karbohidrat akan menjadikan beras 

analog sebagai produk pangan alternative dengan prospek yang cukup bagus.  

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui adanya pengaruh 

perbedaan konsentrasi penambahan tepung rumput laut C. racemosa  terhadap 

karakteristik mutu beras analog. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan. Hasil dari 

penelitian ini yakni berdasarkan study literature yang dilakukan penambahan 

tepung rumput laut dengan konsentrasi dibawah 10% dalam hasil analisis statistik 

tidak menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap kandungan 

proksimat beras analog mocaf. Dalam hal ini tinggi rendahnya kandungan 

proksimat dalam suatu beras analog dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti proses pengolahan (suhu dan waktu) dan bahan – bahan dasar yang 

digunakan dalam pembuatan beras analog. sedangkan berdasarkan hasil uji 

hedonik yang dilakukan penambahan tepung rumput laut  memberikan perbedaan 

yang nyata dalam karakteristik warna, bau dan tekstur beras analog.  
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SUMMARY 

KHARISMA ARMANIA. The Production of Analog Rice from  Seaweed 

(Caulerpa racemosa) and Modified Cassava Flour (MOCAF). Academic 

Advisors: Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., M.P., Prof. Ir. Moch Amin Alamsjah, 

M.Si., Ph.D. 

The high dependence of the community on staple foods, especially rice, can 

be slowly suppressed by means of food diversification. One of the food 

diversification efforts that are not different from the habits and culture of the 

Indonesian people is to make food products that have similar characteristics to 

rice. Analog rice or imitation rice is rice that made using local food resources 

other than rice whose carbohydrate value is almost close to the carbohydrate value 

of rice from rice plants, for example mocaf and Caulerpa racemosa seaweed. The 

use of Caulerpa racemosa seaweed as a source of fiber and mocaf as a source of 

carbohydrates will make analog rice an alternative food product with good 

prospects. 

The purpose of this study was to determine the effect of different 

concentrations of the addition of C. racemosa seaweed flour to the quality 

characteristics of analog rice. The research design used was a completely 

randomized design (CRD) which consisted of 4 treatments. The results of this 

study are based on a literature study that conducted the addition of seaweed flour 

with a concentration below 10% in the results of statistical analysis showed no 

significant effect on the proximate content of mocaf analog rice. In this case, the 

level of proximate content in analog rice can be influenced by several factors such 

as processing (temperature and time) and the basic materials used in the 

manufacture of analog rice. Meanwhile, based on the results of the hedonic test, 

the addition of seaweed flour gave a significant difference in the characteristics of 

the color, smell and texture of analog rice.  
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limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan skripsi yang berjudul 

Produksi Beras Analog Dari Rumput Laut (Caulerpa racemosa) dan Modified 

Cassava Flour (Mocaf) dapat terselesaikan dengan lancar. Laporan ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada 

program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, 

Universitas Airlangga, Surabaya.  

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih belum sempurna, 

sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi 
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Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya guna kemajuan serta 

perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang perikanan, terutama Teknologi 

Hasil Perikanan. 
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