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Bab I 
Pendahuluan 

 
A.  Latar Belakang 
 

Rumput laut merupakan sumber daya alam lautan 

yang memiliki nilai gizi lengkap dan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Rumput laut 

makanan (edible seaweed) telah banyak dikonsumsi, 

terutama di negara-negara Asia dalam bentuk segar, 

kering, dan olahan. Secara umum, rumput laut 

memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan alternatif. 

Kandungan gizi yang terdapat pada rumput laut, di 

antaranya adalah protein, lemak, serat kasar, 

polisakarida (non-starch), dan mineral seperti K, Ca, P, 

Fe, I, dan Na, serta mengandung vitamin seperti 

vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan C (Anonim, 2008; 

Mabeau dan Fleurence, 1993). Salah satu jenis rumput 

laut yang dibudidayakan di Nusa Tenggara Timur 

adalah Eucheuma cottonii. E. cottonii merupakan 

organisme multiseluler yang tergolong dalam rumput 

laut merah (Rhodophyta), memiliki nilai ekonomis tinggi 

yaitu sebagai penghasil bahan baku kappa-karaginan, 

tepung rumput laut yang multifungsi untuk berbagai 

industri seperti industri pangan, pakan ternak, 
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kosmetik, farmasi dan bahan baku industri lainnya. 

(Mubarak dkk. 1990; Nontji, 2002). Selain itu,              

E. cottonii juga memiliki potensi sebagai antioksidan 

karena mengandung pigmen fotosintesis dan pigmen 

aksesoris lainnya, yaitu klorofil a, α-karoten,                

β-karoten, fikobilin, neoxantin dan zeaxantin                    

(Luning, 1990). 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta berubahnya pola hidup masyarakat 

mengakibatkan munculnya berbagai penyakit 

degeneratif. Pola makan yang tidak benar dapat 

menyebabkan terbentuknya radikal bebas atau oksidan 

dalam tubuh. Oksidan tersebut akan menjadi racun 

bagi tubuh yang selanjutnya merusak fungsi sel tubuh 

dan dapat mengakibatkan penyakit degeneratif 

(Hernani, 2005). Berkaitan dengan reaksi oksidasi di 

dalam tubuh, tubuh manusia memiliki sistem 

antioksidan untuk menangkal reaktivitas radikal bebas 

yang secara kontinu dibentuk sendiri oleh tubuh 

(Winarsi, 2007).  

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal 

bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga 

kerusakan sel dapat dihambat (Winarsi, 2007). Adapun 

sumber-sumber antioksidan dapat berupa antioksidan 

sintetik maupun antioksidan alami. Namun, beberapa 
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hasil penelitian telah membuktikan bahwa antioksidan 

sintetik seperti BHT (Butylated Hydroxy Toluena) 

ternyata mempunyai efek samping yang tidak 

diinginkan yaitu berpotensi sebagai karsinogen 

terhadap efek reproduksi dan metabolisme (Hernani, 

2005). Oleh karena itu, industri makanan dan obat-

obatan beralih mengembangkan antioksidan alami dan 

sumber antioksidan baru (Takashi dan Takayuni, 

1997). Untuk memenuhi hal tersebut pencarian 

senyawa antioksidan alami diarahkan kepada sumber 

daya alam laut yaitu salah satunya rumput laut.  

Nusa Tenggara Timur sebagai Propinsi yang 

berada di kawasan Timur, mempunyai perairan yang 

cukup luas yaitu 199.520 km2 dengan garis pantai 

sepanjang 5.700 km. Kabupaten Kupang merupakan 

salah satu kabupaten dengan ekosistem kepulauan 

dengan wilayah pesisir Teluk Kupang cukup luas, agak 

tertutup dan relatif terlindung dari pengaruh 

gelombang yang besar karena terhalang oleh pulau 

Semau dan pulau Kera (Bappeda NTT, 2004). Wilayah 

pesisir pantai Kupang Barat merupakan salah satu 

kecamatan dari Kabupaten Kupang, memiliki potensi 

sumberdaya perairan untuk pengembangan usaha di 

bidang perikanan (budidaya dan tangkap). Salah satu 

potensi sumber daya perairan yang sementara 

dikembangkan adalah budidaya rumput laut merah 
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(Eucheuma cottonii). Rumput laut jenis ini banyak 

dibudidayakan karena teknologi budidaya yang mudah, 

siklus produksi yang relatif singkat dan biaya produksi 

relatif murah (Indriani dan Sumiarsih, 1996).  

Penelitian tentang rumput laut di perairan Teluk 

Kupang telah banyak dilakukan, namun lebih banyak 

mengarah kepada penentuan zona budidaya rumput 

laut berdasarkan parameter fisika, kimia dan biologi 

perairan. Sedangkan analisis kandungan proksimat 

rumput laut merah yang dibudidayakan di perairan 

Teluk Kupang belum tersedia secara lengkap. Oleh 

karena itu dalam rangka menggali potensi rumput laut 

di perairan Teluk Kupang sebagai bahan makanan 

yang memiliki nilai gizi dan yang menghasilkan 

senyawa bioaktif alami, maka dilakukan penelitian 

tentang analisis kandungan proksimat dan aktivitas 

antioksidan rumput laut merah (Eucheuma cottonii) 

yang dibudidayakan di perairan Kupang Barat 

(Tablolong dan Lifuleo) sehingga dapat memberikan 

informasi yang meluas tidak hanya kepada masyarakat 

pesisir tetapi juga masyarakat umum tentang aplikasi 

potensi rumput laut E. cottonii sebagai bahan baku 

industri farmasi, kosmetik serta bahan makanan.  
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B. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kualitas perairan berdasarkan 

sifat fisika dan kimia air. 

2. Untuk mengetahui kandungan proksimat dan 

aktivitas antioksidan rumput laut Eucheuma 

cottonii yang dibudidayakan di perairan Kupang 

Barat 

 

C. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat, 

lembaga, dan institusi mengenai kandungan 

proksimat dan potensi aktivitas antioksidan dari 

Eucheuma cottonii yang dibudidayakan di 

perairan Kupang Barat. 

2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi 

petani rumput laut  dan untuk mendorong 

usaha-usaha diversifikasi pangan masyarakat, 

sebagai senyawa bioaktif yang berasal dari 

rumput laut merah Eucheuma cottonii dan 

optimalisasi pemanfaatannya sebagai bahan baku 

biomedis dan kosmetik. 

 

 
  


