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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk dalam negeri 

dapat berpengaruh terhadap kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan 

Kajian Konsumsi Bahan Pokok, BPS (2017), total konsumsi beras nasional pada 

tahun 2017 mencapai 29,13 juta ton atau sekitar 111,58 kg per kapita. Tingginya 

ketergantungan masyarakat terhadap bahan pokok terutama beras dapat ditekan 

secara perlahan dengan upaya diversifikasi pangan atau penganekaragaman 

pangan. Diversifikasi adalah program dunia yang digalakan pada tahun 2010 

untuk menuntaskan masalah kelaparan. Diversifikasi pangan juga bertujuan untuk 

meningkatkan potensi sumber daya pangan lokal yang jarang dimanfaatkan. 

Kendala terbesar dalam upaya mengurangi ketergantungan konsumsi beras di 

Indonesia adalah sulitnya melepas kebiasaan masyarakat untuk tidak 

mengkonsumsi beras dan  beralih ke sumber karbohidrat yang lain (Samad, 2003). 

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 (Samad, 2003). 

Sumber karbohidrat lokal yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan beras 

analog yakni rumput laut dengan jenis Caulerpa racemosa. C. racemosa atau 

yang dikenal dengan sebutan anggur laut, memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan sebagai sumber bahan pangan alternatif yang baru. Menurut 
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Widodo et al., 2013, C. racemosa mengandung kadar karbohidrat sebesar 

48.679±7.419, kadar protein 21,730±5.165, kadar air 92.375±0.027, dan serat 

kasar sebesar 8.429±2.380.Menurut Lee et al., (2013), kandungan serat pada 

rumput laut memegang peranan penting dalam kesehatan manusia. 

Penambahan rumput laut sebagai sumber serat pangan dapat mempengaruhi 

daya cerna pati dalam tubuh dan meningkatkan rasa kenyang serta dapat 

mengurangi tingkat peyerapan glukosa (Brownlee et al., 2012). Sumber 

karbohidrat lain yang berpotensi dalam pembuatan beras analog yakni Modified 

Cassava Flour (MOCAF) atau tepung singkong yang dibuat melalui proses 

fermentasi. Kandungan karbohidrat mocaf yang tinggi, yakni sebesar 88,2% 

(Subagio et al., 2008), kemudahan singkong dalam tumbuh dan berbuah 

sepanjang tahun memberikan nilai tambah dalam penggunaan tepung ini sebagai 

alternatif dalam pembuatan beras analog. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaruh  

perbedaan konsentrasi penambahan tepung rumput laut C. racemosa  terhadap 

karakteristik mutu beras analog. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui adanya pengaruh 

perbedaan konsentrasi penambahan tepung rumput laut C. racemosa  terhadap 

karakteristik mutu beras analog. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah, pengembangan tepung rumput 

laut C. racemosa sebagai karbohidrat berbasis sumber daya lokal, pengembangan 

teknologi rekayasa bahan pangan. 


