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ABSTRACT 
  

SUBSTITUTION OF TAPIOCA FLOUR WITH SEAWEED FLOUR FOR 
MAKING DIM SUM VEGETARIAN VARIANT.  

The purpose of this study was to determine the use of seaweed flour on making dim 
sum and find out how dim sum is made as a vegetarian food. The data in this study 
consisted of secondary data and primary data. Primary data were taken from 
research trials by providing comparisons with existing product. And secondary data 
is taken from books, records, and internet. Based on the research results show that 
dim sum made from seaweed flour with the best quality is with the substitution of 
seaweed flour 50%. And make dim sum with vegetarian variants is successful by 
changing meat with ingredients that have the same texture, like tofu and mushroom, 
with the latest processing innovation. The advice obtained after conducting this 
research is to make the latest innovation in the culinary field by creating food from 
alternative ingredients that are easily found on the market.  

Keywords : Dim Sum, Seaweed Flour, Vegetarian  
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ABSTRAK 

  

SUBSTITUSI TEPUNG TAPIOKA DENGAN TEPUNG RUMPUT LAUT 
DALAM PEMBUATAN DIM SUM VARIAN VEGETARIAN.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan tepung rumput laut pada 
pembuatan dim sum serta mengetahui bagaimana bila dim sum dibuat sebagai 
makanan vegetarian. Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data 
sekunder dan data primer. Data primer diambil dari uji coba pembuatan secara 
langsung dengan memberikan perbandingan dengan produk yang sudah ada 
sebelumnya. Sedangkan data sekunder diambil dari buku, catatan ilmiah, dan media 
masa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dim sum yang terbuat dari 
rumput laut dengan kualitas terbaik adalah dengan penambahan tepung rumput laut 
50 % dengan dicampur dengan tepung terigu 50 %. Dan pembuatan dim sum 
sebagai makanan vegetarian berhasil dengan penggantian daging dengan bahan 
yang memiliki tekstur sama seperti tahu dan jamur, sera dengan inovasi pengolahan 
terbaru. Saran yang didapatkan setelah melakukan penelitian ini yaitu untuk 
membuat inovasi terbaru dalam bidang kuliner dengan menciptakan makanan dari 
bahan alternatif yang mudah ditemukan di pasaran.  

Kata kunci : Dim Sum, Tepung Rumput Laut, Vegetarian  
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BAB I PENDAHULUAN  

   

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di antara dua samudra 

dan dua benua, dan dilewati garis khatulistiwa. Dengan memiliki iklim tropis dan 

posisi yang strategis membuat Indonesia menjadi tempat yang ramai dikunjungi. 

Ada banyak bangsa yang pernah datang ke Indonesia, umumnya mereka datang 

untuk berdagang, migrasi, dan mencari wilayah atau kekuasaan baru. Kedatangan 

mereka juga membawa beberapa kebudayaan dan kebiasaan dari daerah asalnya ke 

Indonesia.  

Salah satunya adalah bangsa dari Asia Timur yang pernah datang ke 

Indonesia untuk berdagang dan mencari tempat tinggal. Keberadaan mereka yang 

bercampur dengan penduduk lokal yang terjadi selama ratusan tahun membuat 

kebudayaan baru, yang biasa disebut dengan Peranakan. Karena itu tidak 

mengherankan bahwa di beberapa tempat di Indonesia, khususnya Indonesia Barat, 

terdapat beberapa daerah yang memiliki penduduk bermayoritas warga Tionghoa. 

Kebudayaan mereka juga menjadi hal yang biasa dan umum, bahkan memiliki daya 

tarik tersendiri, khususnya adalah hal kuliner.  

Dalam hal kuliner Tionghoa atau Cina, terdapat beberapa jenis tergantung 

dari daerah asal dan kebudayaan setempat. Karena setiap daerah di dataran Cina 

memiliki kebudayaan yang berbeda. Setidaknya ada 4 tipe masakan utama Cina 

yang dikenal di seluruh dunia (www.cits.net) yaitu Lu Cuisine, Chuan Cuisine, Yue 

Cuisine, dan Su Cuisine. Dari keempat tipe masakan tersebut dibagi lagi dengan 

lebih spesifik menjadi 10 jenis (Matt Schiavenza, 2013) yaitu Beijing Cuisine,  
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Guizhou Cuisine, Henan Cuisine, Huaiyang Cuisine, Hubei Cuisine, Jiangxi 

Cuisine, Shaanxi Cuisine, Shanghai Cuisine, Shanxi Cuisine, dan Teochew Cusine.  

Salah satu jenis makanan Tionghoa yang terkenal di Indonesia adalah Dim 

Sum. Dim Sum sendiri merupakan jenis makanan ringan yang biasa disantap 

sebagai makanan pembuka ataupun cemilan siang sambil minum teh. Kebiasaan 

minum teh dengan makan dim sum dikenal dengan nama yum cha. Dim sum sendiri 

merupakan makanan yang termasuk Cantonese Cuisine, yaitu jenis masakan yang 

berasal dari daerah Cina selatan, seperti Hongkong, Taiwan, Hainan, dan daerah 

Indocina. Di Cina sendiri dim sum terdiri dari 150 jenis dengan sekitar 2.000 jenis 

variasi. Sedangkan di Indonesia sendiri dim sum lebih terbatas.  

Dim sum terbuat dari tepung tapioka atau tepung maizena dengan isian berupa 

berbagai jenis daging dan sayuran, serta dibentuk sedemikian rupa menggunakan 

kulit dim sum yang terbuat dari tepung tang mien dan dicampur dengan tepung 

maizena. Alasan penggunaan tepung tapioka dan tepung maizena pada pembuatan 

dim sum dikarenakan kedua tepung tersebut memberi tekstur kenyal dan lembut 

dibandingkan dengan tepung terigu yang umum dijumpai. Sedangkan penggunaan 

tepung tang mien dalam pembuatan kulit dim sum adalah untuk menciptakan kesan 

kenyal dan transparan, khususnya untuk pembuatan hakau.  

Tepung tang mien merupakan tepung yang berasal dari pati gandum dimana 

memiliki tekstur yang lebih putih dan halus. Sedangkan tepung tapioka berasal dari 

pati singkong yang bertekstur kesat ketika dipegang. Tepung maizena merupakan 

tepung yang berasal dari pati jagung yang memiliki bentuk dan tekstur hampir sama 

dengan tepung tapioka.  
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Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis tepung. Mulai dari tepung yang 

terbuat dari gandum, tepung dari batang pohon, tepung dari berbagai umbi umbian, 

bahkan tepung dari buah. Setiap jenis tepung memiliki karakteristik tersendiri dan 

memberikan hasil yang berbeda kepada hasil dari makanan yang dibuat.  

Salah satu jenis tepung yang biasa digunakan untuk pembuatan makanan adalah 

tepung rumput laut. Rumput laut merupakan jenis alga laut yang jumlahnya 

melimpah di Indonesia. Pada umumnya rumput laut digunakan dalam produk 

kosmetik dan pangan. Untuk keperluan pangan sendiri rumput laut biasa digunakan 

untuk campuran minuman dan dihaluskan layaknya tepung untuk pembuatan 

berbagai jenis makanan seperti bakso, agar agar, mie, dan kue tradisional. Fungsi 

rumput laut dalam makanan tersebut selain menambah kandungan gizi juga sebagai 

pengental atau pemberi tekstur kenyal.  

Pemilihan tepung rumput laut dalam pembuatan dim sum karena tepung rumput 

laut memiliki tekstur dan kualitas yang sama dengan tepung maizena dan tepung 

tapioka, yaitu tidak memiliki gluten, memberikan tekstur kenyal, tinggi serat dan 

rendah kalori. Tepung terigu mengandung tinggi karbohidrat dan gluten. Gluten 

merupakan sebuah protein yang terdapat pada gandum yang bila dikonsumsi 

berlebihan dapat menyebabkan masalah pencernaan. Selain itu penggunaan tepung 

terigu pada pembuatan dim sum membuat dim sum lebih padat dan tidak lembut.  

Rasanya yang unik dan metode pembuatannya yang mudah membuat dim sum 

menjadi salah satu makanan yang digemari di Indonesia saat ini. Bahkan saat ini 

sangat mudah ditemui berbagai kedai kecil yang menjual dim sum dengan harga 

yang murah.  
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Dim sum biasa disajikan dengan dikukus atau beberapa juga ada yang digoreng. 

Isiannya umumnya dari cincangan daging sayuran, hingga buah buahan untuk jenis 

dim sum manis. Selain itu, terdapat juga dim sum yang berisi beberapa jenis sayuran 

dan tanpa diberi isian daging. Sama seperti makanan untuk vegetarian. Selain untuk 

tren terbaru juga sebagai kampanye untuk mengkonsumsi makanan sehat yang di 

zaman modern saat ini maraknya berbagai jenis penyakit yang diakibatkan oleh 

berbagai jenis makanan yang tidak sehat.  

Beberapa teknik seperti pemilihan jenis bahan yang tepat dan pengolahan 

bumbu yang baik tidak mempengaruhi kualitas dan daya tarik dalam membuat dim 

sum vegetarian tersebut. Karena itu pengembangan jenis dim sum tanpa 

menggunakan isian daging saat ini menjadi daya tarik tersendiri.  

   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Adapun rumusan masalah 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana uji suka dim sum yang dibuat menggunakan tepung rumput  

laut?  

2. Bagaimana uji resep terhadap dim sum yang dibuat dari tepung rumput laut  

100 dengan tepung rumput laut 50 %?  

   
C. Tujuan Penelitian 

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan dalam membuat dim sum dari tepung 

rumput laut dan dengan varian vegetarian, diperoleh beberapa manfaat, yaitu :  
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1. Untuk mengetahui uji suka dim sum yang dibuat menggunakan tepung 

rumput laut  

2. Untuk mengetahui uji resep dim sum yang dibuat dari tepung rumput laut  

100 % dengan tepung rumput laut 50 %    

  

D. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa konsumsi 

dimsum sangat tinggi dimasyarakat dan termasuk bagian dari makanan yang 

disukai. Selain itu dimsum juga cocok dimakan dalam kondisi apapun, baik sebagai 

bahan makanan utama dan juga bahan makanan cemilan. 

Namun melihat dimsum yang banyak berkembang dimasyarakat, yang 

banyak menggunakan tepung biasa, dengan kadar manfaat protein yang sewajarnya 

saja, maka membuat dimsum dengan tepung rumput laut bisa semakin menambah 

vitamin dari makanan tersebut.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROSEDUR PERCOBAAN  

  

A.    TINJAUAN PUSTAKA  

1.      Dim Sum  

a. Pengertian   

      Dim sum merupakan makanan ringan yang terbuat dari daging yang 

dicincang dicampur dengan bumbu dan tepung lalu di kukus. Dim sum 

merupakan jenis Cantonese Cuisine yang berkembang di daerah Cina 

bagian selatan, sekitar Guangdong, Hong Kong, Hainan, dan Taiwan. 

Mereka biasanya memakan dim sum sambil minum teh di pagi hari, yang 

biasa disebut Yum Cha (baca : yam cha). Dalam bahasa mandarin sendiri 

dim sum disebut Dianxin (baca : tien sin) yang berarti ‘sedikit dari hati’ 

atau ‘menyentuh hatimu’ (Aji Bromokusumo, 2015).  

      Kebiasaan makan dim sum dimulai pada periode Jalur Sutra pada abad 

ke-14, lalu menyebar ke beberapa wilayah di seluruh dunia seiring 

dimulainya masa kolonialisme di beberapa negara, penyebaran itu dibawa 

karena perdagangan dan migrasi. Di Cina sendiri dim sum terdiri dari 2000 

variasi.  

b. Jenis  

      Jenis jenis dim sum sendiri yang umum diketahui seperti Har Gau  

(Hakau), Xiaolongbao, Jiaozi (Kuotie), Shumai, Taro Dumpling, Spring  

Roll, Rice Paper Spring Roll, Turnip Cake, Mantao, Bakpao, Steamed  

Meatball (Bakso), Chicken Wing, Lo Mai Gai (Lotus Rice), Egg Tart,  
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Congee (Bubur), Jian Dui (Onde Onde), Sponge Cake, Pudding, Tong Sui  

(sup kacang merah), Phoenix Claw (ceker kukus), dan masih banyak lagi 

(Carolyn Phillips, 2016).   

Gambar 2.1 : Dim Sum  

  

Sumber : https://www.food.detik.com/food/info-kuliner/d-
4132504/maumakan-dim-sum-begini-aturan-makannya, 2020  

       

Dim sum dibuat dari daging yang dicincang, dicampur tepung 

tapioka dan dibungkus oleh sebuah kulit yang terbuat dari adonan tepung 

dan dimasak dengan cara di kukus atau digoreng. Dim sum umumnya 

memiliki rasa asin, gurih, dan manis (Rhonda Parkinson, 2019). Untuk 

daging isian dim sum sendiri tidak terbatas, berbagai jenis daging dapat 

digunakan.  

Di Cina sendiri isian dim sum umumnya dari ayam, sapi, bebek, 

burung, babi, udang, kepiting, ataupun ikan. Sedangkan di beberapa negara 

seperti di Indonesia dan Malaysia, dimana dim sum menjadi makanan 

umum yang sudah bercampur dengan budaya lokal yang menerapkan 



8  
  

sistem Halal, dim sum biasa terbuat dari daging ayam, sapi, dan udang. 

Sedangkan untuk adonannya sendiri biasa menggunakan tepung tapioka 

atau tepung maizena. Penggunaan tepung tersebut dikarenakan tepung 

tersebut memberikan tekstur kenyal dan halus. Kecuali untuk beberapa 

jenis dim sum yang digoreng ada juga yang menggunakan tepung terigu 

yang memberikan tekstur lebih padat. 

      Di Indonesia sendiri terdapat makanan tradisional yang berasal dari dim 

sum, yang disebut siomay dan batagor. Siomay dan batagor merupakan 

jenis cemilan yang pembuatannya sama dengan dim sum, namun ada  

beberapa perbedaan yaitu kulitnya terbuat dari kulit pangsit dan terbuat dari 

tepung terigu, sehingga memiliki tekstur yang lebih padat.  

      Sedangkan di Australia sendiri terdapat makanan yang menyerupai dim 

sum yang disebut dim sim. Dim sim hampir sama dengan siomay di 

Indonesia dengan isian daging ayam, kambing, sampai sapi dan diisi 

berbagai sayuran cincang. Pembawa dim sim sendiri adalah imigran dari  

Cina yang datang ke Australia (Simon Leo Brown, 2016).  

  

2. Rumput Laut  

a. Pengertian  
      Rumput laut merupakan makroalga, organisme multiseluer yang 

membentuk biomassa yang banyak dijumpai di daerah intertidal atau payau 

dengan cahaya matahari yang cukup dan melekat pada substrat (Noer 

Kasanah, 2018). Rumput laut merupakan tanaman primitif yang tidak 

memiliki daun, akar, dan batang yang sesungguhnya, tubuh yang lengkap 

disebut thallus.  
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      Klasifikasi rumput laut didasarkan pada strukturnya ataupun pigmen 

dominan yang memberi warna. Terdapat 3 macam tipe rumput laut yang 

dikenal, yaitu hijau, coklat, dan merah. Rumput laut hijau umumnya 

berwarna hijau sampai biru yang biasa tumbuh di air tawar sedangkan 

rumput laut coklat dan rumput laut merah umumnya tumbuh di air laut. 

Terdapat beberapa senyawa yang terdapat dalam rumput laut yang biasa 

digunakan dalam berbagai industri saat ini, yaitu algiat, karrangenan, 

laminaran, dan fucoidan.  

      Kandungan utama dalam rumput laut yaitu karbohidrat, protein dan 

lemak, dan juga vitamin dan mineral. Karbohidrat yang terdapat pada 

rumput laut banyak mengandung selulosa dan hemiselulosa yang  

merupakan bagian dari gizi yang tidak dapat dicerna seluruhnya oleh tubuh 

(Ristanti, 2003). Kandungan tertinggi yang terdapat pada rumput laut 

merupakan air dan mineral yang mencapai 80-90%. Dan kandungan 

terendah dalam rumput laut merupakan protein dan lemak, namun lemak 

dalam rumput laut mengandung omega-3 dan omega-6 yang tinggi. Kedua 

asam lemak ini merupakan asam lemak yang penting bagi tubuh, seperti 

untuk membentuk jaringan otak, syaraf, retina mata, plasma darah, dan 

organ reproduksi (Winarno, 1990).  

      Serat pangan merupakan karbohidrat kompleks yang terdapat dalam 

pangan yang tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pencernaan manusia. 

Sedangkan dalam rumput laut terdapat serat pangan algiat dan karrangenan 

yang tidak dapat dicerna tubuh. algiat yang dikonsumsi dapat mengikat 
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logam logam berat dan radioaktif yang masuk kedalam tubuh melalui 

makanan yang terkontaminasi (Winarno, 1990)  

b. kegunaan  

      Dalam industri farmasi, rumput laut biasa digunakan sebagai substrat 

untuk pertumbuhan bakteri, antiviral, antioksidan, dan mampu 

menstimulasi sistem imun. Sedangkan dalam industri kuliner, rumput laut 

biasa digunakan untuk stabilizer dan emulsifier yang memberikan efek 

kental, kenyal dan mengikat air. Beberapa produk yang menggunakan 

rumput laut adalah mie, es krim, keju, roti, puding, dan kue. Sedangkan 

dalam industri kosmetik rumput laut digunakan dalam proses pengeras dan 

emulsifier dalam produk shampoo, pestisida, dan plastik. Ada pula 

beberapa jenis rumput laut yang digunakan dalam industri tekstil untuk 

membuat hasil printing agar lebih jelas.  

c. Kandungan  

      Iodium merupakan salah satu mineral yang terdapat dalam rumput laut. 

Iodium sendiri merupakan mineral yang jumlahnya sedikit dalam tubuh 

manusia dan tubuh manusia tidak dapat memuat iodium sendiri. Iodium 

sendiri umumnya banyak terdapat pada garam laut dan juga hasil laut. 

Kandungan iodium pada tumbuhan laut tergolong tinggi, mencapai 0.7-4.5 

g/kg, sedangkan untuk tumbuhan darat umumnya rendah yaitu 0.1 g/kg. 

Kandungan iodium rumput laut sekitar 2.400-155.000 kali lebih banyak 

dibandingkan kandungan iodium sayuran yang tumbuh di daratan (Rai  

1996, dalam Ristianti 2003).  
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3. Tepung Rumput Laut  

a. Pengertian   

       Karrangenan  merupakan  senyawa  yang  termasuk  kelompok  

polisakarida hasil ekstraksi dari rumput laut. Rumput laut yang digunakan 

berasal dari jenis Rhodophyceae (alga merah) yang banyak terdapat di 

dasar laut. Sebagian besar karrangenan mengandung natrium, magnesium, 

dan kalsium yang terikat pada gugus ester sulfat dari galaktosa dan 

kopolimer  

3,6-anhydro-galaktosa (Rosmawaty, 2013).   

b. Manfaat   

Karrangenan digunakan dalam industri pangan karena memiliki 

karakteristik pembentuk gel, mengentalkan, dan menstabilkan material. 

Polisakarida digunakan dalam industri pangan karena memiliki 

karakteristik mengendalikan air, tekstur, dan menstabilkan makanan. 

Karrangenan juga digunakan oleh orang vegetarian sebagai pengganti  

gelatin.  

  
c. Jenis   

      Karrangenan dibedakan menjadi 3 berdasarkan unit penyusunnya, yaitu 

kappa, iota, dan lambda. Kappa karrangenan dihasilkan dari rumput laut 

Eucheuma cottoni, iota karrangenan dihasilkan dari rumput laut Eucheuma 

spinosum, sedangkan lambda karrangenan dihasilkan dari rumput laut 

Chondrus crispus (Winarno 1996).  
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      Karrangenan yang umum dijadikan tepung konsumsi berasal dari 

rumput laut Eucheuma cottonii atau Kappa Karrangenan. E. Cottonii 

merupakan salah satu rumput laut merah atau Rhodophyceae. Budidaya E.  

Cottonii sendiri banyak dikalukan di kepulauan seribu, Provinsi DKI 

Jakarta. Dalam kehidupan sehari hari, E. Cottonii biasa dipanen segar 

untuk pembuatan campuran minuman ataupun dibuat tepung dalam 

produksi sosis dan bakso. E. Cottonii memiliki kandungan serat pangan 

dan iodium yang tinggi, yaitu 91,3% serat pangan dari total berat dan 19,4 

ug/g total iodium. Kandungan itulah yang memberikan efek pengental dan 

pengikat air. Namun bila konsentrasi karrangenan yang terlalu banyak 

dapat membuat produk menjadi keras dan pucat, karena itu penambahan 

karrangenan terbaik hanya sekitar 5-10 % dari total tepung (Agusman, 

2014).   

  
Gambar 2.2 : Rumput Laut E. Cottonii  

  

Sumber : 

https://www.seaweedmalaysia.wordpress.com/seaweedmalaysia-

photo/ec1-2/  
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      Pembuatan karrangenan sendiri terdiri dari tiga tahap, yaitu ekstraksi, 

penyaringan, dan pengendapan. Pertama tama rumput laut direndam air 

tawar selama 12-24 jam. Setelah itu direbus dengan dengan tekanan tinggi 

selama 15 menit. Setelah itu dilakukan perebusan ulang tanpa tekanan 

tinggi selama 2-3 jam. Setelah itu rumput laut dihancurkan dan dicampur 

air panas, lalu disaring. Setelah disaring endapan tersebut dicampur 

metilalkohol dan alkohol 90% lalu dibekukan dalam suhu 10 derajat celcius 

selama 24-48 jam. Setelah dibekukan disaring kembali dan dikeringkan 

selama 3-4 hari (slamet, 2011).  

  

4. Vegetarian  

a. Pengertian   

      Vegetarian adalah sebuah pola makan (diet) yaitu dengan tidak 

memakan produk hewani. Vegetarian dianggap mampu membuat orang 

lebih awet muda dan panjang umur. Kebiasaan vegetarian mulai 

berkembang dan menjadi gaya hidup saat ini.  

      Vegetarian berasal dari kata latin ‘vegetus’ yang berarti sehat, segar dan 

hidup. Vegetarian mulai terkenal pada abad ke-19 dan orang vegetarian 

disebut ‘Pythagorean’ karena mengikuti pola makan Phytagoras (John 

Davis, 2011). Meski begitu pola makan vegetarian sudah berkembang 

ribuan tahun yang lalu di Asia Selatan dan Indo-China. Umumnya mereka 

adalah penganut agama Hindu Buddha. Banyak sekali alasan orang menjadi 

vegetarian, seperti karena spiritual, cinta sesama makhluk hidup, kesehatan, 

ekonomi, politik, hingga rasa ingin tahu (Ni Ketut Sutiari,  
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2008).  

b. Jenis   

      Ada beberapa jenis vegetarian yang dikenal, yaitu lacto-ovo-vegetarian, 

pesco vegetarian, dan vegan. Lacto-ovo-vegetarian merupakan jenis 

vegetarian dimana mereka tidak memakan daging apapun tetapi masih 

mengkonsumsi produk hewani seperti susu dan telur. Jenis vegetarian inilah 

yang paling banyak dilakukan di dunia. Sedangkan Pesco Vegetarian yaitu 

pola makan yang hanya mengkonsumsi produk hewani yang berasal dari 

laut, seperti ikan. Beberapa di antara mereka juga masih mengkonsumsi 

telur dan susu. Sedangkan vegan merupakan jenis vegetarian yang benar 

benar tidak memakan produk hewani apapun. Ini merupakan jenis 

vegetarian yang paling ketat. Namun ada satu jenis vegetarian yang satu 

lagi (Mahatma 1992, dalam Ni Ketut Sutiarti 2008) yaitu Fruitarian, yaitu 

orang yang hanya mengkonsumsi produk nabati dengan tidak membunuh 

tanaman itu, seperti buah buahan dan sayur yang dipetik.  

      Dalam beberapa agama, seperti Jainisme, Hindu, dan Buddha, pola 

makan vegetarian umum dilakukan. Jainisme mewajibkan seluruh 

pengikutnya tidak memakan hewan, sedangkan Hindu dan Buddha hanya 

menerapkan sesuai dengan kepercayan yang dipeluknya. Bagi beberapa 

agama Samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam) pola makan vegetarian tidak 

ditetapkan sebagai kewajiban, namun diterapkan oleh sebagian kecil orang  

(Kerry S. Walters, 2001).  
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c. Manfaat  

      Beberapa penelitian mengungkapkan kelebihan dari pola makan 

vegetarian, seperti mengurangi resiko penyakit jantung, hipertensi, lebih 

awet muda dan panjang umur, para vegetarian memiliki asupan energi, 

karbohidrat dan serat yang sama banyaknya dengan non-vegetarian. Tetapi 

mereka kekurangan zat gizi seperti seng, kalsium, dan zat besi (Hildagardis 

Meliyani Ersita Nai, 2011). Para vegetarian umumnya menutupi 

kekurangan asupan nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi suplemen.    

  

  
B.     PROSEDUR PERCOBAAN  

1.   Alat-Alat yang digunakan  

a. Mangkuk adonan  

      Mangkuk adonan berupa wadah cekung yang biasa digunakan 

untuk membuat adonan atau mencampur berbagai bahan menjadi satu. 

Umumnya mangkuk adonan berukuran lebih besar dari mangkuk 

makan atau mangkuk sup. Mangkuk adonan terbuat dari berbagai 

bahan, yaitu dari logam, kaca, ataupun plastik.  
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b. Rolling pin  

Gambar 2.3 : Rolling pin  

  

Sumber : https://www.tokopedia.com/shepearleeshop/rolling-pinkayu-
penggiling-adonan-baking-tools, 2020  

      Rolling pin atau alat penggiling merupakan peralatan dapur yang 

bentuknya bulat panjang dengan kedua pegangan di kedua sudutnya.  

Terbuat dari kayu, logam, ataupun plastik dan digunakan untuk 

memipihkan adonan, seperti untuk kulit dim sum. Rolling pin dari 

plastik atau akrilik lebih ringan namun hanya digunakan untuk adonan 

ringan. Sedangkan untuk Rolling pin dari logam ataupun kayu lebih 

kuat dan digunakan untuk adonan yang berat.  

c. Mixer  

      Mixer atau alat pengaduk merupakan peralatan dapur bertenaga 

mesin yang digunakan untuk mencampur adonan agar tercampur rata 
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dan cepat. Umumnya mixer menggunakan tenaga listrik dengan 

pengaduk yang terbuat dari logam.  

d. Steamer  

      Steamer atau alat kukus merupakan peralatan memasak berupa 

panci yang terdiri dari dua ruang. Ruang bawah diisi dengan air dan 

ruang atas untuk tempat makanan. Cara kerjanya yaitu dengan 

memanaskan air yang di bawahnya sehingga memberikan embun panas 

terhadap makanan yang di atasnya. Steamer ada yang berbentuk panci 

yang harus dipanaskan melalui tunggu/kompor, atau ada juga yang 

menggunakan mesin tenaga listrik.  

  
e. Klakat kukusan dim sum  

Gambar 2.4 : Klakat dim sum  

  

Sumber : https;//www.tokopedia.com/kingqueen7/klakat-bambu-
15cm-badannya-saja, 2020  
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      Klakat kukusan dim sum merupakan sebuah wadah yang digunakan 

untuk mengukus makanan, biasanya terbuat dari kayu atau logam dan 

berbentuk persegi, atau bundar, serta dapat ditumpuk dan memiliki 

penutup di atasnya. Sedangkan klakat khusus untuk dim sum berbentuk 

bundar kecil dan terbuat dari bambu. Dim sum yang disimpan di 

dalamnya diberi alas dolly paper atau mangkuk bila itu dim sum yang 

berkuah.  

  
2.   Bahan-Bahan yang digunakan  

a.    Tepung rumput laut  

Gambar 2.5 : Tepung Rumput Laut  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

sumber karbohidrat dan merupakan salah satu makanan pokok 

terpenting di dunia. Jagung merupakan tanaman asli Amerika dan 
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menjadi makanan pokok disana selama ribuan tahun. Jagung mulai 

menyebar ke seluruh dunia semenjak wilayah Amerika dikuasai oleh 

bangsa Eropa pada Abad ke-15. Jagung sendiri masuk ke Indonesia 

pada abad ke-17 dan mulai ditanam sebagai alternatif ketika gagal 

panen padi. Penanaman jagung masif dilakukan di Jawa Timur dan 

Nusa Tenggara Barat. Jagung merupakan tanaman semusim yang 

dipanen bijinya. Sedangkan daun dan selubung buah biasa digunakan 

untuk pembungkus makanan.  

d.   Tahu  

Gambar 2.6 : Tahu  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

      Tahu merupakan makanan khas China yang terbuat dari endapan 

kacang kedelai yang difermentasi. Tahu dibuat di China sekitar 2200 

tahun yang lalu, setelah itu diperkenalkan ke korea dan Jepang sekitar 
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1000 tahun yang lalu. Di Jepang tahu dibuat lebih halus dan lembut, 

sedangkan di Korea dan China tahu sedikit ber tekstur. Di jepang tahu 

mengalami banyak sekali perubahan dan diperkenalkan ke berbagai 

negara saat masa penjajahan Jepang (Akiko Aoyagi, 2004). Keberadaan 

tahu di Indonesia dibawa oreh para imigran China dan berkembang 

dengan kebudayaan lokal menghasilkan berbagai jenis tahu lokal. Salah 

satu tahu yang terkenal di Indonesia adalah Tahu Bandung dan Tahu 

Sumedang.  

e.    Jamur Kuping  

Gambar 2.7 : Jamur kuping  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

      Jamur kuping (Auricularia polytricha) merupakan salah satu jenis 

jamur yang tumbuh pada batang pohon lapuk, berwarna kecoklatan, 
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kenyal seperti agar, tidak berbau, dan mudah pecah ketika dikeringkan. 

Jamur ini banyak dikonsumsi di Jepang dan China memiliki kadar 

Natrium, Serat, dan Kalori yang tinggi. Jamur kuping di Indonesia 

sendiri banyak tumbuh di hutan hutan secara liar, dan mulai di 

kembangkan di banyak daerah di Indonesia. Jamur kuping sering 

dimasukan kedalam makanan vegetarian karena memiliki tekstur yang 

hampir sama dengan daging ayam.  

f. Garam  

Gambar 2.8 : Garam meja dan garam Himalaya  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

Garam merupakan material kristal yang biasa digunakan dalam 

penyedap makanan. Ada berbagai jenis garam, tapi yang digunakan 

untuk pembuatan dim sum adalah garam meja (NaCl). Garam meja atau 

Natrium Klorida merupakan garam yang berasal dari air laut yang 

diuapkan airnya sehingga tersisa Natrium Klorida yang mengkristal. 



22  
  

Garam dapur juga mengandung Iodium, senyawa kimia yang terdapat 

dalam seluruh makhluk laut. Iodium sangat dibutuhkan tubuh sebagai 

sintesis hormon tiroksin, yang mengatur proses pertumbuhan dan 

kecerdasan.  

g. Telur  

Telur merupakan produk hewani yang dapat dikonsumsi. Telur 

berasal dari hewan petelur, yaitu hewan yang yang tidak melahirkan 

keturunannya secara langsung. Telur yang umum dikonsumsi manusia 

merupakan telur unggas, namun ada beberapa telur lain yang  

dikonsumsi, seperti telur ikan dan telur penyu.  

h. Lada  

Lada atau merica (Peper ningrum) merupakan tanaman rempah 

berbentuk butiran kecil yang digunakan sebagai penguat rasa dan 

pemberi efek pedas pada makanan. Lada pertama kali ditanam di India 

sekitar 2000 tahun SM, dan menyebar ke seluruh asia pada masa jalur 

sutra. Di Indonesia sendiri lada menjadi salah satu rempah terpenting 

dalam sejarah. Lada mulai masuk ke Indonesia pada 100 SM dan 

menjadi barang dengan nilai yang sangat tinggi. Bahkan barang yang 

sempat menjadi alat transaksi dan mas kawin ini salah satu penyebab 

bansa Eropa datang ke Asia. Lada merupakan tanaman merambat dari 

keluarga sirih-sirihan (Piperaceae) yang dipanen bijinya yang 

berwarna hitam. Biji lada lalu dihaluskan sebelum digunakan sebagai 
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bumbu. Lada putih pertama kali dikembangkan di Bangka Belitung 

dengan cara mengupas kulit luar yang berwarna hitam.  

i. Daun bawang  

Bawang daun (Allium fistulosum) merupakan tanaman jenis bawang 

bawangan (Alliaceae) yang diambil daunnya, bukan umbinya. 

Tanaman yang berasal dari Siberia ini telah lama menjadi bahan 

sayuran, khususnya masakan Asia Timur dan Asia Tenggara. Bawang 

daun digunakan dalam masakan sebagai penyegar, penambah aroma, 

dan pengurang bau amis pada ikan.   

j. Bawang putih  

Gambar 2.9 : Bawang putih  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

Bawang putih (Allium) merupakan tanaman rumpun berumbi yang 

dipanen umbinya. Umbi bawang berbau menyengat dan memberikan 
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cita rasa gurih dan harum pada masakan. Bawang putih tumbuh liar di 

lembah lembah di Eropa Timur. Sedangkan bawang putih yang 

umumnya ditemukan di Indonesia merupakan bawang putih yang 

berasal dari China Barat. Masyarakat China menanam bawang putih 

sejak 3.000 SM dan menjadi salah satu bumbu terpenting dalam 

masakan China.  

k.   Cabai  

Gambar 2.10 : Cabai  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

 Cabai  merupakan  tanaman  dari  keluarga  terong-terongan  

(Solanaceae) diambil buahnya. Cabai merupakan tanaman dari 

Amerika Selatan yang telah ditanam selama ribuan tahun. Cabai masuk 

ke Indonesia melalui penjajahan. Saat ini cabai merupakan salah satu 

bahan penyedap penting dalam berbagai masakan di Indonesia. Buah 

cabai memberikan efek pedas dan segar kepada makanan.  
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l. Wortel  

Wortel (Daucus carrota) merupakan tanaman semak semusim yang 

dipanen umbinya. Wortel termasuk keluarga adas-adasan (Apiaceae) 

yang berasal dari Eropa timur dan Asia Barat Daya. Umbi wortel 

mengandung karoten dan vitamin A yang sangat tinggi. Zat karoten 

inilah yang membuat warna wortel menjadi oranye.  

m. Minyak wijen  

Gambar 2.11 : Minyak wijen  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

Minyak wijen merupakan minyak yang berasal dari biji wijen. 

Minyak ini selalu hadir dalam masakan Asia sebagai penguat rasa dan 

penghilang bau amis. Selain itu minyak wijen juga membuat umur 

simpan makanan menjadi lebih lama. Di India minyak wijen terbuat 

dari biji wijen mentah yang berwarna kuning bening dan digunakan 
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sebagai minyak untuk menggoreng. Sedangkan di Asia Timur minyak 

wijen berwarna lebih keruh dan beraroma harum karena dibuat dari biji 

wijen yang telah disangrai.  

n.   Kecap asin  

Kecap asin merupakan kecap dari hasil fermentasi kacang kedelai, 

namun kecap asin dicampur garam, sedangkan kecap manis terbuat dari 

fermentasi kacang kedelai yang dicampur gula merah. Hampir sama 

dengan kecap ikan, kecap asin merupakan bumbu penting dalam 

masakan Asia, namun kegunaan kecap asin lebih sebagai penguat rasa.  

Sedangkan kecap ikan penambah rasa ikan.  

  

3.   Prosedur Percobaan yang dilakukan  

a.    Saus dim sum  

Bahan yang digunakan :  

1.) Cabai merah  

2.) Bawang putih  

3.) garam  

4.) Air secukupnya  

5.) Tepung maizena Cara membuat :  
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1.) Cabai utuh dan daun bawang putih direbus hingga mendidih, setelah 

itu di tiriskan  

2.) Lalu cabai dihancurkan dengan dicampur air rebusan sebelumnya 

sebanyak 150 ml  

3.) Setelah itu cabai direbus lagi dan ditambahkan garam  

4.) Lalu masukan tepung maizena yang sudah dicairkan, aduk hingga 

sedikit mengental  

   

b. Kulit dim sum  

Bahan yang digunakan :  

1.) Tepung terigu  

2.) Tepung rumput laut  

3.) Garam  

4.) Air  

Cara membuat :  

1.) Campurkan tepung terigu dengan satu sendok makan tepung  

rumput laut, beri sedikit air  

2.) Adonan diaduk terus sampai menjadi kalis  
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3.) Setelah itu potong kecil kecil menjadi beberapa bagian terpisah  

4.) Siapkan alas rata, taburkan tepung terigu  

5.) Setiap adonan dipipihkan menggunakan rolling pin, setelah itu 

dicetak membentuk lingkaran, dan potong  

6.) Kedua sisi permukaan dilapisi tepung terigu agar tidak lengket  

   

c. Dim sum  

Bahan yang digunakan :  

1.) Tepung terigu  

2.) Tepung rumput laut  

3.) Wortel dipotong halus  

4.) Bawang daun dipotong halus  

5.) Kecap asin  

6.) Minyak wijen  

7.) Lada  

8.) Garam  

9.) Telur  
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Bahan isian :  

1.) Jamur kuping  

2.) Jagung  

3.) Tahu sutera  

Cara membuat :  

1.) Campurkan semua bahan kecuali wortel dan bahan isian. Semua 

bahan diaduk hingga rata  

2.) Setelah itu dibagi tiga sesuai dengan bahan isian, masukan bahan 

isian ke masing-masing adonan dan diaduk rata.  

3.) Setelah itu ambil satu sendok adonan dan letakan di tengah kulit 

dim sum, lalu dibentuk. Bila dim sum yang atasnya terbuka (seperti 

siomay) maka atasnya diisi wortel sebagai penghias.  

4.) Siapkan steamer dan klakat dim sum, beri doily paper di dasar 

kalakat agar dim sum tidak lengket. Bisa juga menggunakan minyak 

sayur. Kukus selama 15 menit.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Pendekatan pengembangan produk/operasional  

Dim sum umumnya terbuat dari tepung maizena atau tepung tapioka, 

minyak, bumbu, dan berbagai jenis daging dan sayuran. Sedangkan untuk kulit 

pembungkusnya dibuat menggunakan tepung tang mien dicampur tepung 

terigu, garam dan air. Pemilihan tepung maizena dan tepung tapioka dalam 

pembuatan dim sum dikarenakan kedua tepung tersebut memiliki tekstur 

kenyal dan tidak padat bila dibandingkan dengan tepung terigu. Sedangkan 

tepung tang mien merupakan tepung yang terbuat dari pati gandum dimana 

memiliki bentuk yang lebih halus dan putih dari tepung terigu. Penggunaan 

tepung tang mien dalam pembuatan kulit dim sum menghasilkan kulit yang 

kenyal dan transparan, khususnya untuk pembuatan hakau.  

Hasil dari tepung tapioka dan maizena yang memberikan tekstur kenyal 

tentunya tidak dapat ditemukan dalam tepung lain. Namun, tepung protein 

rendah memiliki tekstur yang kenyal. Tapi berbentuk sedikit lebih padat karena 

tepung terigu umumnya mengandung gluten.  

Dari sekian banyak jenis tepung yang beredar di pasaran terdapat salah 

satu jenis tepung yang masih jarang dipergunakan, namun sarat akan 

kandungan gizi, dan tentunya memiliki hasil yang sama seperti tepung tapioka. 

Yaitu tepung rumput laut.  

Rumput laut merupakan jenis tanaman yang hidup di laut, yang biasa 

disebut dengan alga, merupakan hasil laut yang sangat melimpah di indonesia. 
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Rumput laut sendiri memiliki kandungan protein, karbohidrat, kalsium dan 

serat yang tinggi. Dalam industri pangan rumput laut biasa digunakan untuk 

pembuatan agar agar, minuman segar dan kue tradisional. Di beberapa daerah 

bahkan rumput laut diolah menjadi tepung untuk membuat bakso, mie, dan kue. 

Penggunaan tepung rumput laut memberikan tekstur yang kenyal, mengikat 

kadar air, dan memiliki masa simpan yang lama.  

Penelitian ini bertujuan untuk mencari produk alternatif dan membuat 

produk baru yang memiliki kualitas yang sama dengan dim sum yang sudah 

ada sebelumnya, tentunya dengan tidak mengubah kualitasnya.  

   

2.   Teknik pengumpulan data  

a.    Kepustakaan  

Kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan informasi berupa 

tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.  

Seluruh sumber kepustakaan berhasil dikumpulkan melalui beberapa  

jenis buku tentang teknik memasak, hasil pangan ataupun jenis jenis 

makanan dari berbagai buku yang didapatkan melalui perpustakaan dan 

buku melalui daring (e-book). Selain itu juga didapatkan mendapatkan 

melalui beberapa karya tulis terdahulu yang didapatkan secara daring, 

dan melalui berbagai artikel ilmiah dalam berbagai situs daring. seluruh  

 kepustakaan  dikumpulkan  dengan  cara  mengunduhnya  dan  

membacanya melalui laptop, serta menyimpan alamat website tersebut. 

karena masih jarang artikel yang membahas tentang penelitian ini, tidak 
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jarang juga mendapatkan artikel ilmiah dalam bahasa asing yang harus 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.  

b.   Observasi  

Observasi merupakan pengamatan langsung kegiatan penelitian yang 

didasari pada kepustakaan yang sudah ada sebelumnya. Seluruh hasil 

observasi melalui sejumlah karya tulis dan dikumpulkan melalui media 

daring (online). Selain itu juga dilakukan penelitian dengan pembuatan 

produk secara langsung dari mulai pengumpulan bahan bahan mentah, 

produksi, hingga uji kesukaan secara langsung.  

d.   Angket/kuesioner  

Angket atau kuesioner yang berisi penilaian terhadap produk yang di 

uji coba dan disebarkan untuk diisi oleh setiap orang yang mencoba 

produk penelitian tersebut. Orang atau individu yang mengisi angket 

disebut responden. Setelah itu hasil dari angket dikumpulkan dan 

ditarik kesimpulannya. Di dalam angket terdapat data diri responden 

dan tabel penilaian yang terdiri dari penilaian terbaik hingga terburuk, 

ada 5 hal yang dinilai dalam uji coba produk tersebut, yaitu rasa, 

tampilan, tekstur, aroma, dan rasa. Dan respondennya sendiri harus 

terdiri setidaknya 30 orang.  

 

B. Analisa Data 

Dalam penelitian, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kuantitatif. Analisis data kuantitatif berarti menganalisis data yang berbasis angka 
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(bukan berbasis kata), atau data yang dapat dengan mudah diubah menjadi angka 

tanpa kehilangan makna apa pun.  

Analisis data kuantitatif akan digunakan untuk mengukur perbedaan antara 

kelompok, misalnya, rasa, tekstur, dan lainnya sebagianya  yang dihubungkan antar 

variabel misalnya jumlah pemilih untuk menguji hipotesis dengan cara ilmiah yang 

teliti.  Karena analisis data kuantitatif adalah tentang menganalisis angka, tidak 

mengherankan jika ini melibatkan statistik. Metode dan teknik analisis statistik 

adalah mesin yang menggerakkan analisis data kuantitatif, dan metode serta teknik 

ini dapat bervariasi dari penghitungan yang cukup mendasar, yakni rata-rata dan 

median. Setelah di dapatkan hasilnya lalu dijelaskan secara deskriptif. 

Deskriptif memiliki peran sederhana namun sangat penting dalam penelitian 

ini, yakni untuk mendeskripsikan kumpulan datayang didapatkan. Dengan kata lain, 

teknik ini membantu untuk memahami detail hasil penelitian ini. 

 

C. Lokasi dan Waktu  

Penelitian dimulai bersamaan dengan dimulainya semester 6 dimana semester 

tersebut merupakan semester akhir. Setiap mahasiswa mendapatkan 1 (satu) dosen 

pembimbing untuk mengerjakan tugas akhir. Seluruh kegiatan penelitian dipantau 

langsung oleh dosen pembimbing. Waktu penelitian sekitar 3 bulan dan harus 

selesai tepat waktu, setelah hasil penelitian diuji barulah dianggap sah.  

Penelitian membuat dim sum dari tepung rumput laut dilakukan di rumah 

keluarga yang dikerjakan bersamaan pembelajaran semester 6. Rumah tersebut 

berada di Jl. Rubaya Kepuh Al-Ikhlas RT 002 RW 014 No. 09, Kelurahan 

Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa  
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Barat.  

 

Gambar 1.1 : Lokasi Penelitian di Karawang  

  

Sumber : data diolah, 2020  
 

Adapun dipilihnya rumah keluarga karena ketersediaan sarana dan 

prasarana yang menunjang penelitian, khususnya untuk uji coba produk.  

Tabel 1.1 : Timeline proses pembuatan tugas akhir  
  Juni  Juli  Agustus  

Menentukan judul tugas akhir        

Mengumpulkan data        

Menyusun tugas akhir        

Melakukan uji coba produk        

Tahap revisi        

  

Sumber : data diolah, 2020  

 

Kegiatan uji coba produk ketika dalam keadaan libur kerja di Jakarta. Dan 

selama melakukan penelitian juga mendapat bimbingan dari dosen pembimbing 

yang ditunjuk pihak kampus untuk memantau seluruh kegiatan pengerjaan tugas 
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akhir. Waktu uji coba produk dilakukan pada sekitar bulan Juni 2020, bersamaan 

pembuatan laporan.  
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BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

  

A. PROSES DAN HASIL AKHIL PROSES PEMBUATAN DIM SUM 

RUMPUT LAUT  

Tepung rumput laut merupakan tepung yang berasal dari rumput laut, 

umumnya yang digunakan merupakan rumput laut merah yang mengandung  

polisakarida linier, atau dalam nama dagangnya karrangenan. Karrangenan tercipta 

dari hasil ekstraksi dengan etanol (alkohol) sebelum dibuat menjadi tepung. Bentuk 

dari karrangenan sendiri padat, dapat membentuk gel, stabil, elastis dan dapat 

dikonsumsi. Komponen kimia yang terdapat dalam karrangenan adalah air dan serat 

kasar.  

Penggunaan karrangenan dalam industri kuliner adalah sebagai pengatur 

keseimbangan, pengental, pembentuk gel, dan lain lain. Karrangenan juga 

digunakan dalam pembuatan es krim sebagai pengikat air. Penggunaan karrangenan 

dalam industri kuliner hanya digunakan sebagai bahan tambahan makanan.  

Dim sum merupakan makanan khas China yang terbuat dari tepung tapioka 

yang diberi isian sayuran dan daging, disajikan dengan cara dikukus atau digoreng. 

Tepung tapioka sendiri merupakan tepung yang berasal dari ketela pohon atau 

singkong. Penggunaan tepung tapioka sendiri karena teksturnya yang kenyal dan 

lunak ketika dikukus, tidak seperti tepung terigu yang yang terbuat dari gandum 

yang memiliki karbohidrat kompleks, sehingga akan memberikan tekstur padat 

ketika dikukus. Selain tepung tapioka juga terdapat tepung maizena yang biasa 
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digunakan dalam pembuatan dim sum. Tepung maizena terbuat dari biji jagung dan 

memiliki tekstur yang sama dengan tepung tapioka.  

Tepung rumput laut biasa digunakan sebagai bahan tambahan makanan sebagai 

pengental dapat digunakan sebagai bahan alternatif penggunaan dim sum. Namun 

tepung rumput laut yang dapat digunakan hanya 50 % dari total adonan dan harus 

di campur dengan tepung terigu. Karena bila penggunaan tepung rumput laut 100 

% dapat membuat adonan menjadi terlalu elastis, sehingga hasil yang didapatkan 

akan berbeda dengan dim sum pada umumnya. Sedangkan bila dicampur dengan 

tepung tapioka akan memberikan tekstur yang terlalu kenyal dan pucat.  

Pembuatan adonan dimsum dilakukan dengan dua perbandingan, R1 dan R2.  

R1 merupakan bahan adonan yang menggunakan tepung rumput laut 100 %. 

Sedangkan R2 merupakan adonan yang menggunakan tepung rumput laut 50 % dan 

dicampur dengan tepung terigu 50 %. Pengamatan terhadap perbedaan keduanya 

dimulai dari pembuatan adonan hingga hasil pengukusan. Sedangkan yang diamati 

dari keduanya adalah tekstur, warna, dan aroma.  

Pertama tama adalah pembuatan pencampuran tepung dengan air dan di uleni 

sampai kalis. Adonan R1 dampak bertekstur kenyal dan membutuhkan waktu yang 

agak lama sampai menjadi kalis, namun memiliki tekstur yang lebih halus. 

Sedangkan adonan R2 lebih cepat kalis tetapi memiliki tekstur dan sedikit kasar.  

Setelah itu pencampuran semua adonan dengan dengan berbagai bahan isian 

sampai dikukus. Pada tahap ini tidak ada perbedaan pada R1 dan R2.  
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Setelah dikukus ditemukan perbedaan antara hasil dari R1 dan R2. Pada dim 

sum R1 berwarna coklat pucat dan lebih padat sedangkan R2 berwarna putih . untuk 

aroma tidak ada perbedaan antara R1 dan R2.  

Dari hasil tersebut bahwa penggunaan tepung rumput laut 50 % yang dicampur 

dengan tepung terigu memberikan hasil terbaik dan sama seperti dim sum yang 

dibuat dengan tepung tapioka. Sedangkan penggunaan tepung rumput laut 100 % 

membuat tekstur sedikit lebih keras dan  berwarna pucat. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ristanti pada 2003.  

Gambar 3.1 : Perbandingan adonan R1 (kiri) dan adonan R2 (kanan)  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

Tepung rumput laut 100 % dapat membuat makanan menjadi lebih padat dan 

berwarna pucat karena tepung rumput laut memiliki serat pangan dan iodium yang 

tinggi, melebihi tumbuhan yang hidup di darat. Dengan adanya kandungan tersebut 

secara tidak langsung menambah kandungan gizi yang terdapat dalam dim sum 

rumput laut.  
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Pembuatan dim sum yang baik harus mengikuti acuan resep yang sudah ada. 

Penggunaan resep acuan adalah agar semua bahan seimbang, tidak ada yang 

kelebihan ataupun kekurangan, juga untuk memiliki hasil yang maksimal.  

Setelah resep acuan dibuat maka membuat resep dengan bahan yang akan 

diteliti. Bahan yang akan diteliti merupakan tepung rumput laut, maka harus 

dimasukan tepung rumput laut dengan mengganti tepung yang sudah ada dalam 

resep acuan. Bila tepung rumput laut menjadi tambahan tanpa mengganti tepung 

yang sudah ada maka bahan yang lain harus ditambahkan jumlahnya. Resep acuan 

kadang berubah karena hasil terkadang tidak sesuai. Perubahan tersebut disebut 

dengan validasi.  

Setelah menentukan resep validasi maka dibuat rancangan pembuatannya, 

rancangan pembuatan adalah tahap tahap pembuatan dim sum rumput laut dari 

pengumpulan bahan yang sudah memiliki takaran yang pas sampai hasil jadi.   

  
Tabel 3.1 : Resep acuan dim sum Tabel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data diolah, 2020  

Bahan  Jumlah  Satuan  
Tepung tapioka  120  Gr  
Tepung  tang  
mien  

120  Gr  

Telur  1  Butir  
Bawang daun  1  Sdm  
Minyak wijen  1  Sdm  
Kecap asin  1  Sdm  
Bahan isian  3  Sdm  
Garam  ½  Sdm  
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3.2 : Resep pengembangan dim sum rumput laut  

 

Sumber : Data diolah, 2020 

Pertama membuat resep acuan dim sum dimana resep tersebut telah dibuat 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan dim sum dengan standar kualitas. Setelah 

itu dimasukan bahan yang akan diteliti, yaitu tepung rumput laut.  

 

Bahan  Jumlah  Satuan  

Tepung terigu  120  Gr  

Tepung rumput  

laut  

120  Gr  

Telur  1  Butir  

Bawang daun  1  Sdm  

Minyak wijen  1  Sdm  

Kecap asin  1  Sdm  

Bahan isian  3  Sdm  

Garam  ½  Sdm  
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Tabel 3.3 : Resep validasi dim sum  

Bahan Jumlah Satuan 

Tepung terigu 120 Gr 120 Gr 

Tepung rumput laut 120 Gr 120 Gr 

Telur 1 Butir 2 Butir 

Bawang daun 1 Sdm 1 Sdm 

Minyak wijen 1 Sdm 1 Sdm 

Kecap asin 1 Sdm 1 Sdm 

Bahan isian 3 Sdm 3 Sdm 

Garam ½ Sdm Sdm 

Sumber : Data diolah, 2020  

Selanjutnya ditentukan bahan validasi karena ketika penambahan bahan 

yang akan diteliti membuat bahan lainnya akan ikut berubah. Langkah selanjutnya 

membuat urutan proses pembuatan dim sum.  

   

Gambar 3.2 : Urutan pembuatan dim sum  

 

Sumber : data diolah, 2020  
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Untuk pembuatan kulit dim sum sendiri hampir sama dengan membuat dim sum 

hanya saja menggunakan tepung tang mien. Tepung tang mien merupakan tepung 

yang berasal dari pati gandum, dimana memiliki tekstur yang lebih putih dan halus 

dari tepung terigu. Penggunaan tepung tang mien dalam pembuatan dim sum 

sebagai pemberi tekstur kenyal dan transparan.  

Penggunaan tepung rumput laut pada pembuatan kulit dim sum akan 

memberikan hasil yang sama dengan kulit dim sum dari tepung tang mien. Tetapi 

keduanya memiliki perbedaan. Kulit dim sum dari tepung rumput laut memiliki 

tekstur yang kenyal dan lembut, sama dengan tepung tang mien, tetapi kulit dim 

sum dari tepung rumput laut berwarna putih dan tidak transparan, sehingga tidak 

cocok untuk membuat hakau. Dan tepung rumput laut akan tetap kenyal ketika 

setelah dikukus dan disimpan di suhu ruangan, berbeda dengan tepung tang mien 

yang akan mengeras ketika telah dikukus dan disimpan di suhu ruangan.  

Untuk pembuatan kulit dim sum memiliki urutan yang sama dengan pembuatan dim 

sum. Pertama harus ditentukan resep acuan agar setiap bahan seimbang. Setelah itu 

dimasukan bahan substitusi, yaitu tepung tepung rumput laut.  
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Tabel 3.4 : Resep acuan kulit dim sum Tabel 
 

Bahan Jumlah Satuan 

Tepung terigu 120 Gr 
Tepung tang mien 120 Gr 

Air 50 ml 

Garam 1 Sdm 
 
Sumber : Data diolah, 2020  
 

 

 
 3.5 : Resep pengembangan kulit dim sum  

 
 

 

Bahan  Jumlah  Satuan  

Tepung terigu  120  Gr  

Tepung rumput laut  120  Gr  

Air  50  Ml  

Garam  1  Sdm  
 

Sumber : Data diolah, 2020  

Pertama membuat resep acuan dim sum dimana resep tersebut telah dibuat 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan dim sum dengan standar kualitas. Setelah 

itu dimasukan bahan yang akan diteliti, yaitu tepung rumput laut. 
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Tabel 3.6 : Resep validasi kulit dim sum  

Bahan  Jumlah  Satuan  

Tepung terigu  150  Gr  

Tepung rumput laut  100  Gr  

Air  50  Ml  

Garam  1  Sdm  

Sumber : Data diolah, 2020  

Selanjutnya ditentukan bahan validasi karena ketika penambahan bahan 

yang akan diteliti membuat bahan lainnya akan ikut berubah. Langkah selanjutnya 

membuat urutan proses pembuatan dim sum.  

Gambar 3.3 : Urutan pembuatan kulit dim sum  

 

Sumber : Data diolah, 2020  

  

  
B. PROFIL RESPONDEN  

Setelah dilakukan uji coba produk maka dilakukan uji suka terhadap 

masyarakat. Masyarakat yang merespon penelitian ini disebut responden. 

Umumnya responden tidak begitu tahu tentang dim sum dari tepung rumput laut 



46  
  

dan juga tanpa daging. Namun setelah mencoba sampel setiap responden memiliki 

penilaian yang berbeda beda, secara garis besar mereka mengapresiasi dim sum 

rumput laut karena menurut responden itu adalah sesuatu yang unik dan tidak biasa, 

tetapi memiliki kualitas yang baik. Semua responden juga bukan orang vegetarian.  

Penilaian responden dibuktikan dengan kuisioner yang telah diisi oleh setiap 

responden. Responden sendiri berada di Karawang dimana tempat uji coba produk 

tersebut dilakukan. Berikut adalah profil responden sendiri  

Tabe 3.7 : Profil responden  

Karakteristik  Hasil  jumlah  

  

Jenis kelamin  
Laki-Laki  3  

Perempuan  27  

  

  
Pekerjaan  

Pelajar   5  

Ibu Rumah Tangga  14  

Pegawai swasta  11  

Sumber : Data diolah, 2020   

Uji suka dilakukan terhadap 30 responden. Dari 30 responden terdiri dari usia  
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15-40 tahun, 3 diantaranya laki-laki dan 27 perempuan, 5 orang berstatus pelajar, 

14 orang ibu rumah tangga dan 11 orang bekerja di perusahaan swasta dan pegawai 

negeri. Semua responden sudah mengetahui dim sum, tetapi semuanya baru 

mengetahui jenis dim sum dari tepung rumput laut dan tanpa daging.  

  

C. HASIL KUISIONER  

Ada 5 poin yang dinilai dari uji suka, yaitu rasa, tampilan, tekstur, aroma, dan 

warna. Dari setiap point terdapat 5 nilai dari 1 sampai 5, yaitu sangat tidak baik, 

tidak baik, netral, baik, sangat baik Penilaian juga dilakukan dengan perbandingan 

uji suka terhadap dim sum dari tepung tapioka.  

1. Warna  

Warna memiliki peranan penting dalam suatu produk. Beberapa 

warna dapat mempengaruhi otak siapapun yang melihatnya, warna juga 

mempengaruhi penilaian terhadap kualitas produk. Umumnya beberapa 

produk makanan menonjolkan warna pada makanan agar menarik perhatian. 

Terciptanya sebuah warna pada makanan tergantung dari bahan utamanya, 

walaupun saat ini warna pada makanan dapat dimanipulasi. Dim sum 

dengan menggunakan tepung rumput laut memiliki warna yang kekuningan 

dan tekstur yang halus, warna tersebut didapat dari penggunaan telur dan 

kecap asin. Hasil warna tersebut sama dengan dim sum dari tepung tapioka.  
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Tabel 3.8 : hasil kuisioner penilaian warna dim sum rumput laut  

Karakteristik  Nilai  Hasil  %  

  

  

Warna   

  

  

Sangat tidak baik  0  0  

Tidak baik  2  6,67  

Netral  10  33,34  

Baik  14  46,67  

Sangat baik  4  13,34  

  Sumber : Data diolah, 2020  

Gambar 3.4 : Diagram penilaian warna dim sum rumput laut  

 

Sumber : Data diolah, 2020  

Dari hasil 30 responden terhadap penilaian warna dim sum yaitu 0 

responden memilih sangat tidak baik, 2 responden memilih tidak baik, 10 responden 

memilih netral, 14 responden memilih baik, 4 responden memilih sangat baik.  
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Dari penilaian warna tersebut sangat baik dianggap warna putih 

gading, sama dengan warna dim sum pada umumnya. Sedangkan sangat 

tidak baik dapat dianggap berwarna pucat atau gelap.  

 

2. Tampilan  

Tampilan merupakan bentuk makanan itu sendiri saat pertama kali 

dilihat. Penampilan sangat penting untuk menarik konsumen sehingga 

mereka tertarik dan ingin mencobanya. Meningkatkan penampilan bisa 

menggunakan telur sebagai pengembang, atau menggunakan pewarna 

tertentu untuk mempertegas bentuk. Penampilan juga diciptakan oleh 

pembuat makanan itu sendiri dengan teknik tertentu diluar dari bahan yang 

digunakan.  

Tabel 3.9 : hasil kuisioner penilaian tampilan dim sum rumput laut  

Karakteristik  Nilai  Hasil  %  

  

  

Tampilan  

  

  

Sangat tidak baik  0  0  

Tidak baik  1  10  

Netral  11  36,67  

Baik   17  56,67  

Sangat baik  1  10  

Sumber : Data diolah, 2020  
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Gambar 3.5 : Diagram penilaian tampilan dim sum rumput laut  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

Dari hasil 30 responden terhadap penilaian tampilan dim sum yaitu 

0 responden memilih sangat tidak baik, 1 responden memilih tidak baik, 11 

responden memilih netral, 17 responden memilih baik, 1 responden memilih 

sangat baik.  

Dari penilaian tampilan tersebut sangat baik dianggap paling menarik. 

Sedangkan sangat tidak baik dapat dianggap sangat tidak menarik  

Dari penilaian terhadap tampilan dim sum rumput laut dengan nilai 

tertinggi yaitu dalam keadaan baik dengan total 17 responden. Itu 

dikarenakan penampilan dim sum tepung rumput laut tidak berbeda dengan 

tepung dari tepung tapioka karena penggunaan bahan yang sama dan teknik 

yang sama.  
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3. Aroma  

Aroma merupakan bau yang keluar dari makanan itu sendiri. Aroma juga 

penting sebagai daya tarik agar orang penasaran dan ingin mencoba.  

Aroma tercipta dari bahan tambahan seperti bumbu dan teknik pengolahan.  

Tabel 3.10 : hasil kuisioner penilaian aroma dim sum rumput laut  

Karakteristik  Nilai  Hasil  %  

  

  

Aroma  

  

  

Sangat tidak baik  0  0  

Tidak baik  0  0  

Netral   6  20  

Baik   22  73,34  

Sangat baik  2  6,67  

Sumber : Data diolah, 2020  
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Gambar 3.6 : Diagram penilaian aroma dim sum rumput laut  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

Dari hasil 30 responden terhadap penilaian aroma dim sum yaitu 0 

responden memilih sangat tidak baik, 0 responden memilih tidak baik, 6 

responden memilih netral, 22 responden memilih baik, 2 responden memilih 

sangat baik.  

Dari penilaian aroma tersebut sangat baik dianggap sangat sedap.  

Sedangkan sangat tidak baik dapat dianggap sangat sedap.  
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4. Tekstur  

Tekstur merupakan kualitas fisik makanan yang dapat diketahui 

ketika disentuh. Tekstur dan tampilan umumnya dipengaruhi oleh bahan 

utama dan teknik pembuatan.  

Tabel 3.11 : hasil kuisioner penilaian tekstur dim sum rumput laut  

Karakteristik  Nilai  Hasil  %  

  

  

Tekstur  

  

  

Sangat tidak baik  0  0  

Tidak baik  1  10  

Netral   13  43,34  

Baik   15  50  

Sangat baik  1  10  

Sumber : Data diolah, 2020  
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Gambar 3.7 : Diagram penilaian tekstur dim sum rumput laut  

 

  

Sumber : Data diolah, 2020  

Dari hasil responden terhadap penilaian tekstur dim sum yaitu 1 

responden memilih sangat tidak baik, 1 responden memilih tidak baik, 1 

responden memilih netral, 1 responden memilih baik, 1 responden memilih 

sangat baik.   

Dari penilaian tekstur tersebut sangat baik dianggap lembut.  

Sedangkan sangat tidak baik dapat dianggap keras.  
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5. Rasa  

Rasa merupakan reaksi yang didapatkan ketika suatu benda 

menyentuh lidah. Rasa dalam sebuah makanan menjadi penilaian terakhir 

karena hanya dapat dinikmati setelah melihat tampilan, warna, tekstur dan 

aroma. Rasa dipengaruhi oleh semua bahan yang terdapat dalam makanan 

tersebut, dan rasa yang baik diperoleh dari keseimbangan setiap bahan. Dim 

sum rumput laut yang diteliti dikhususkan untuk makanan vegetarian, itu 

berarti tidak mengandung daging sedikitpun.  

Tabel 3.12 : hasil kuisioner penilaian rasa dim sum rumput laut  

Karakteristik  Nilai  Hasil  %  

  

  

Rasa  

  

  

Sangat tidak baik  0  0  

Tidak baik  0  0  

Netral  4  13,34  

Baik  14  46,67  

Sangat baik  12  40  

Sumber : Data diolah, 2020  
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Gambar 3.8 : Diagram penilaian rasa dim sum rumput laut  

  

Sumber : Data diolah, 2020  

Dari hasil 30 responden terhadap penilaian tampilan dim sum yaitu 

0 responden memilih sangat tidak baik, 0 responden memilih tidak baik, 4 

responden memilih netral, 14 responden memilih baik, 12 responden 

memilih sangat baik.  

Rasa dipengaruhi oleh bahan dan bumbu yang terdapat di dalamnya. 

Dari 3 jenis isian dim sum ; jamur, jagung, dan tahu memiliki penilaian 

berbeda dari setiap responden. Rata rata responden menyukai dim sum 

jagung yang rasanya lebih manis dan gurih, dan dim sum jamur yang 

memiliki tekstur kenyal, lalu dim sum tahu yang lembut.  

Dari penilaian rasa tersebut sangat baik dianggap enak. Sedangkan sangat 

tidak baik dapat dianggap tidak enak  
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 Penelitian ini menggunakan campuran dim sum perlakukan R2 

dimana menggunakan tepung rumput laut 50 % ditambah dengan tepung 

terigu 50 %. Dengan begitu mendapatkan hasil yang hampir mirip dengan 

tepung tapioka. Tetapi dim sum rumput laut yang diteliti tidak 

menggunakan daging yang mampu membuat adonan menjadi lebih halus.  
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BAB V  

PENUTUP  

   

A.      KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengamatan, sejumlah data yang berhasil dikumpulkan, dan 

penelitian yang telah dilakukan dalam pembuatan dim sum rumput laut dengan 

varian vegetarian dapat disimpulkan :  

1. Hasil terbaik untuk membuat dim sum dari tepung rumput laut merupakan 

campuran tepung rumput laut 50 % dengan tepung terigu 50 %, maka akan 

menghasilkan kualitas terbaik yang hampir sama dengan tepung tapioca. 

Penggunaan tepung rumput laut 100 % tidak disarankan karena adonan 

terlalu lengket dan sulit untuk dicetak dalam kulit dim sum.  

2. Berikut ini merupakan hasil kuisioner terhadap 30 responden  
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Tabel 4.1 : Hasil kuisioner  

karatkeristik   1  2   3   4   5  

Warna  0  0  2  6,67&  10  33,34%  4  46,67%  4  13,34 %  

Aroma  0  0  0  0  6  20%  22  73,34%  2  6,6%  

Tekstur  0  0  1  10%  13  43,34%  15  50%  1  10%  

Tampilan  0  0  1  10%  11  36,67%  17  56,67%  1  10%  

Rasa  0  0  0  0  4  13,34%  14  46,67%  12  40%  

Sumber : Data diolah, 2020  

Dari penilaian warna tersebut sangat baik dianggap warna putih gading, 

sama dengan warna dim sum pada umumnya. Sedangkan sangat tidak baik dapat 

dianggap berwarna pucat atau gelap. Dari penilaian aroma tersebut sangat baik 

dianggap sangat sedap. Sedangkan sangat tidak baik dapat dianggap sangat sedap. 

Dari penilaian tekstur tersebut sangat baik dianggap lembut. Sedangkan sangat 

tidak baik dapat dianggap keras.  
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Dari penilaian tampilan tersebut sangat baik dianggap paling menarik. Sedangkan sangat 

tidak baik dapat dianggap sangat tidak menarik. Dari penilaian rasa tersebut sangat baik 

dianggap enak. Sedangkan sangat tidak baik dapat dianggap tidak enak.  

  

B.       SARAN  

Selama melakukan Penelitian dim sum rumput laut dengan varian vegetarian, 

disarankan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Saran untuk kampus  

a.) Mendukung kegiatan pengembangan mahasiswa  

b.) Meningkatkan sarana dan pra sarana untuk proses belajar  

c.) Meningkatkan kualitas para dosen  

d.) Memperbaharui sistem belajar mahasiswa  

e.) Menjalin kerjasama dengan instansi lain untuk memudahkan kegiatan 

mahasiswa seperti praktek kerja lapangan, table manner, dll  

f.) Menambah kegiatan praktek dan kegiatan di luar kampus  

  

2. Saran untuk mahasiswa  

a.) Mencoba untuk membuat jenis resep terbaru  

b.) Membuat peluang usaha dengan produk yang dapat diteliti  

c.) Meningkatkan kreatifitas dalam bidang kuliner  

d.) Menambah wawasan di luar kampus  
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e.) Menjalin hubungan yang baik dengan sesama mahasiswa dan juga staff 

pengajar kampus.  

  

3. Saran untuk peneliti selanjutnya  

a.) Meneliti kembali dengan menggunakan bahan substitusi lainnya  

b.) Menambah tinjauan pustaka dan referensi  

c.) Mengembangkan jenis jenis bahan sebagai isiannya agar lebih  

variatif  

d.) Melakukan uji kualitas agar mengetahui kandungan gizi secara jelas  

e.) Dalam membuat adonan isian dim sum tidak dapat menggunakan air, tetapi 

menggunakan telur. Sedangkan untuk membuat kulit dim sum hanya dapat 

menggunakan air.  

f.) Penggunaan telur dalam makanan untuk orang vegetarian tidak 

dipermasalahkan, kecuali untuk beberapa orang yang memilih vegetarian 

jenis vegan dimana sama sekali tidak diperbolehkan mengkonsumsi produk 

dari hewan.  

g.) Tepung rumput laut tidak dapat membuat kulit dim sum yang transparan 

seperti untuk dim sum hakau, karena itu untuk membuat kulit hakau tetap 

harus menggunakan tepung tang mien.  
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LAMPIRAN 

  

Lampiran 1. Proses pembuatan kulit dim sum  
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Lampiran 2. Proses pembuatan dim sum  
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Lampiran 3. Proses pembuatan saus dim sum  
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Lampiran 4. Hasil uji coba produk  
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Lampiran 5. Kuisioner  
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Lampiran 6. Kuisioner yang sudah diisi  
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Lampiran 7. Proses sebar kuisioner  
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