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Menikmati minuman rumput laut dengan 2 cara sesuai dengan selera, yaitu
dengan kondisi dingin dan hangat, kondisi hangat penyajiannya

diseduh dengan

air panas dan akan keluar rasa rumput laut yang gurih sedangkan penayajian
dingin di konsumsi setelah minuman rumput laut yang sudah di cup.
Dalam produksi minuman rumput laut ini sangat penting dilakukannya
pengawasan mutu. Bahan yang dikemas merupakan bahan nabati, sehinga dalam
penanganannya harus benar-benar dilakukan pengawasan yang tepat supaya bahan
makanan yang ada tidak terkontaminasi. Pengawasan yang dilakukan antara lain
adalah pengawasan terhadap kondisi kesegaran bahan baku, tingkat kematangan
bahan baku, suhu saat proses produksi pemasakan, suhu saat exhausting,
kerapatan cup, suhu sterilisasi, suhu pendinginan, suhu ruang penyimpanan saat di
karantina.
Dalam proses produksi, bahan baku yang digunakan harus memenuhi
standarisasi spesifik yang telah ditentukan. Hal ini, juga berlaku pada produk yang
sudah jadi, dimana setiap produksi minuman rumput laut akan melaluli proses
pengujian sampel pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Pengawasan mutu pada produk tidak hanya pada bahan baku dan produk
jadi saja, melainkan pada faktor eksternal yang secara tidak langsung juga akan
terjadi sumber kontaminasi terhadap produk. Faktor eksternal yang dimaksud
merupakan faktor dari segi hygiene sanitasi baik pada ruang produksi, alat alat
yang digunakan serta pada karyawan. Pengawasan dilakukan sampai produk telah
selesai di distribusikan. Mengingat produk cup mudah penyok, oleh karena itu
dalam pemilihan jasa pengiriman dan metode pengiriman juga sangat perlu
diperhatikan.
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Produk yang telah di distribusikan juga sudah pasti lulus uji karantina,
sehingga produk yang sampai pada konsumen merupakan produk yang benarbenar aman dan baik untuk dikonsumsi.
Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat
melimpah di perairan Indonesia. Keanekaragaman rumput laut di Indonesia
merupakan yang terbesar dibandingkan dengan Negara lain. Namun demikian,
pemanfaatan rumput laut di Indonesai, terutama untuk keperluan industri dan
kesehatan masih belum optimal.
Rivew potensi rumput laut ini bermaksud memberikan informasi mengenai
kajian pemanfaatan sumber daya rumput laut dari aspek industry dan kesehatan,
sehingga diharap dapat

menambah khasanah

keanekaragaman

makanan

fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan dan memantapkan pemanfaatan di
bidang industri di Indonesia. Optimalisasi upaya penggalian potensi sumber daya
rumput laut di Indonesia perlu dipertibangkan dalam rangka mendukung upaya
pemecahan persoalan bangsa ini khususnya menghadapi krisis
dan meningkatnya kasus gizi buruk di Indonesia.
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