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ABSTRAK

Nama : Nasrullah

Program Studi : Kimia

Judul : Karakteristik Karaginan Hasil Isolasi dari Rumput Laut
Eucheuma cottonii Pulo Raya Kabupaten Aceh Jaya
Provinsi Aceh

Eucheuma cottonii adalah rumput laut yang banyak tumbuh di sepanjang pesisir
pantai Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah
Eucheuma cottonii adalah dengan melakukan ekstraksi karaginan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi KOH (8%, 10%,
12% dan 14%) terhadap ektraksi karaginan yang dilakukan pada suhu 90-95oC,
pH 8-9 selama 30 menit, dan mengetahui karakteristik mutu karaginan secara
fisiko-kimia berdasarkan standar mutu yang ditetapkan oleh FAO. Karakteristik
karaginan yang diekstraksi dengan KOH 8%, 10%, 12%, dan 14% berturut-turut
menghasilkan kadar air 12.74%, 8.73%, 5.88%, dan 2.91%, kadar abu 25.66%,
33.75%, 38.2%, dan 40.53%, kekuatan gel 129.2g/cm2, 128.6g/cm2, 128.4g/cm2, dan
127.7 g/cm2, viskositas 6.9 cP, 10.1 cP, 19.7 cP dan 30.6 cP dan rendemen 39.52%,
40.79%, 43.37%, dan 49.82%. Dari berbagai variasi konsentrasi KOH, karaginan
terbaik dihasilkan dari ekstraksi dengan konsentrasi KOH 14%. Spektrum FTIR
pada karaginan yang dihasilkan menyatakan bahwa tipe karaginan hasil isolasi
adalah kappa dengan adanya gugus fungsi 3,6-anhidro galaktosa pada bilangan
gelombang 920-940 cm-1.

Kata kunci : Eucheuma cottonii, Kalium Hidroksida, Karaginan, 3,6-anhidro
galaktosa, Kappa.
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ABSTRACT

Name : Nasrullah

Study Program : Chemistry

Title : Characteristics of Carrageenan Results of Isolation from
Seaweed Eucheuma cottonii Pulo Raya, Aceh Jaya
District, Aceh Province

Eucheuma cottonii is a seaweed that grows widely along the coast of Indonesia.
One way to improve the quality and added value of Eucheuma cottonii is to
extract carrageenan. The purpose of this study was to determine the effect of
concentrations of KOH (8%, 10%, 12% and 14%) by regulating the temperature
of 90-95oC, pH 8-9, and extraction time of 30 minutes. quality standards set by
FAO. Characteristics of carrageenan extracted with KOH (8%, 10%, 12%, and
14%) yielded moisture content (12.74%, 8.73%, 5.88%, and 2.91%), ash content
(25.66%, 33.75%, 38.2%, and 40.53%), gel strength (129.2g / cm2, 128.6g / cm2,
128.4g / cm2, and 127.7g / cm2), viscosity (6.9 cP, 10.1 cP, 19.7 cP and 30.6 cP)
and yield ( 39.52%, 40.79%, 43.37%, and 49.82%). From various variations of
KOH concentration, the best carrageenan was produced from extraction with
14% KOH concentration. The FTIR spectrum in carrageenan produced states that
the type of carrageenan produced by isolation is kappa with the presence of a
functional group 3,6-anhydro galactose at wave numbers 920-940 cm-1.

Keywords: Eucheuma cottonii, Kalium Hydroxide, Carrageenan, 3.6-anhydro
galactose, Kappa.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki laut yang pantainya kaya akan berbagai sumber hayati

dan lingkungannya potensial. Keadaan tersebut merupakan salah satu faktor yang

dapat menunjang keberhasilan disektor perikanan. Keberanekaragaman pada

potensi hasil laut Indonesia menjadikan kelimpahan sumber daya alam berbagai

macam, seperti berbagai macam spesies ikan, spesies terumbu karang serta spesies

rumput laut.

Menurut Zambroni Salim dkk., (2015) dari berbagai macam negara

termasuk Indonesia, rumput laut saat ini merupakan salah satu komoditas yang

mempunyai nilai jual tinggi mengingat perannya yang sangat penting dalam

produk yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, rumput laut

dapat dijadikan sebagai bahan makanan seperti agar-agar, sayuran, kue dan

menghasilkan bahan algin, karaginan dan fulcelaran yang dapat digunakan dalam

industri farmasi, kosmetik, dan tekstil.

Menurut Sahat, H. J. (2013) provinsi Aceh memiliki luas area yang

berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai wilayah budidaya komoditas rumput laut

yang mendekati angka 24.282 Ha luas area. Dengan demikian dari indikatif yang

besar pada provinsi Aceh memberi peluang area luas efektif dalam pemanfaatan

sebagai wilayah budidaya rumput laut yang efektif sekitar 12.141 Ha luas area.

Data dari Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia (2013) Kabupaten Aceh

Jaya memiliki daerah pulau terluar yang terletak dinamakan Pulo Raya. Ekosistem

dan sumber hayati pada daerah Pulo Raya seperti terumbu karang, mangrove dan
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perikanan sangatlah bagus. Terumbu karang pada Pulo Raya memiliki kondisi

yang mempunyai kenampakan yang begitu beragam dengan lebar rataan terumbu

karang berkisar antara 100 – 600 meter. Berdasarkan persentase, kondisi terumbu

karang disekitar Pulo Raya secara umum dalam kondisi cukup  baik hanya saja

kerusakan karang di wilayah Pulo Raya kebanyakan terjadi secara mekanik yang

disebabkan oleh aktivitas manusia yang berupa pengeboman karang untuk

keperluan penangkapan ikan karang.

Budidaya rumput laut jenis Euchema cottonidi Pulo Raya sudah mulai

dikembangkan oleh petani sekitar. Pemanfaatan lahan untuk budidaya rumput laut

masih sedikit dari potensi yang bisa dilakukan pada area lahan budidaya rumput

laut. Masyarakat Pulo Raya masih mengelola lahan pembudidayaan rumput laut

yang dapat dikatakan skala kecil sedangkan area potensi yang dimiliki masih

begitu besar. Hal ini diakibatkan kurangnya pendapatan awal serta kurangnya

perhatian dari pemerintah setempat.

Sudariastuty Endang (2011) Perkembangbiakan rumput laut sangat

tergantung  dari faktor-faktor oseanografi (fisika, kimia dan pergerakan atau

dinamika laut), serta jenis substrat dasar. Untuk pertumbuhannya rumput laut

mengambil nutrisi dari lingkungan secara difusi melalui dinding thallusnya.

Rumput laut yang tumbuh secara alami biasanya dapat berkembang di atas

substrat pasir dan karang mati. Di pantai selatan Jawa Barat dan Banten misalnya

rumput laut dapat ditemui di sekitar pantai Santolo dan Sayang Heulang di

Kabupaten Garut atau di daerah Ujong Kulon Kabupaten Pandeglang. Sementara
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di daerah barat Sumatera, rumput laut dapat ditemui di pesisir barat Provinsi

Lampung sampai pesisir Sumatera utara dan Aceh.

Rumput laut yang banyak dimanfaatkan merupakan jenis dari ganggang

merah dikarenakan memiliki kandungan selain agar-agar, karaginan, alginat,

porpiran dan furcelaran. Jenis ganggang yang berwarna coklat juga sangat

pontensial seperti Sargassum dan Turbinaria karena memiliki kandungan pigmen

klorofil a dan c, beta carotene, filakoid, violasantin dan fukosantin, pirenoid dan

cadangan makanan berupa laminarin, dinding sel yang terdapat pada selulosa dan

algin.

Menurut penelitian La Ega dkk., (2016) tentang kajian mutu karaginan

rumput laut Eucheuma cottonii berdasarkan sifat fisiko-kimia pada tingkat

konsentrasi kalium hidroksida (KOH) yang berbeda, dengan pemakai sampel

rumput laut asal pulau Sulawesi bahwa tingkat konsentrasi KOH 12 %

menghasilkan mutu karaginan terbaik dengan kekuatan gel 449,51 dyne/cm2,

viskositas 50,47 cP, rendemen 45.26 %, kadar air 9,23 %, kadar abu 33.68 %.

Berdasarkan hasil penelitian Tunggal dan Hendrawati (2015) dalam

penelitian pengaruh konsentrasi KOH pada ekstraksi rumput laut (Eucheuma

cottonii) dalam pembuatan karaginan pada variasi konsentrasi KOH 0,1 N, 0,3 N,

0,5 N, 0,7 N dan 0,9 N dengan menghasilkan  nilai viskositas karaginan yang

semakin menurun dan viskositas karaginan tertinggi didapat pada konsentrasi

KOH 0,1 N yaitu sebesar 275,3 MPa. Hal serupa pada penelitian Desiana dan

Hendrawati (2015) tentang pembuatan karaginan dari Eucheuma cottonii dengan

ekstraksi KOH menggunakan variabel waktu ekstraksi. Hasil yang didapatkan
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pada penelitiannya merupakan tepung karaginan yang dihasilkan di uji kadar air,

kadar abu, kekuatan gel dan viskositasnya. Hasil yang diperoleh pada uji kekuatan

gel didapatkan hasil tertinggi pada waktu ekstraksi 20 menit dengan KOH 0.3N

sebesar 227.03 gram/cm2 sedangkan untuk viskositas karaginan mengalami

kenaikan hasil yaitu pada waktu ekstraksi 100 menit dengan KOH 0.3 N sebesar

358.7 Mpa.

Menurut Hidayah dkk., (2013) pengunaan KOH dalam ekstraksi karaginan

dapat memecahkan dinding sel rumput laut sehingga membantu dalam proses

ekstraksi karaginan serta berfungsi sebagai katalisis yang dapat menghilangkan

gugus-6-sulfat dari unit monomernya dengan membentuk 3,6-anhidrogalaktosa.

Penggunaan larutan kalium hidroksida dapat menghasilkan rendemen yang tinggi

karena kation K+ dari kalium hidroksida akan bersenyawa dengan rangkaian

polimer karaginan dan membentuk kappa karaginan sehingga akan memberikan

tambahan berat pada rendemen karaginan yang dihasilkan.

Penelitian L. Ega dkk., (2015) terkait dengan studi lama waktu ekstraksi

terhadap mutu karaginan (Eucheuma cottoni)  asal desa Leiling Luan Kecamatan

Tanibar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat menunjukan bahwa perlakuan

terbaik terdapat pada perlakuan waktu ekstraksi 16 Jam dengan menghasilkan

rendemen sebesar 40.14 %, viskositas 5.58 cP, kekuatan gel 71684 dyne/cm2.

Sama halnya dengan penelitian Sumarni dan Sulastri (2017) bahwasanya pada

ekstraksi dan karakterisasi SRC (Semi Refined Carrageenan) dari rumput laut

jenis Eucheuma cottonii asal Sulawesi menguji karakterisasi meliputi analisis

redemen, kadar air, kadar sulfat, viskositas, kekuatan gel dan gugus fungsi. Hasil



5

analisis menunjukkan bahwa SRC memiliki rendemen tertinggi 93.96% selama 60

menit, kadar air terendah 10.52% selama 150 menit, kadar sulfat tertinggi 3.92%,

viskositas tertinggi 10.02 cps dan kekuatan gel tertinggi 7 N/cm2 pada selama 120

menit.

Berdasarkan uraian di atas, dengan besarnya potensi perairan Indonesia dalam

budidaya rumput laut khususnya Aceh yang memiliki beberapa wilayah perairan

dengan potensi besar dalam budidaya rumput laut, oleh karena itu melihat hasil

penelitian sebelumnya maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian

karakteristik karaginan hasil isolasi dari rumput laut Eucheuma cottonii Pulo Raya

Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi kalium hidroksida (KOH) dengan variasi

konsentrasi (8%, 10%, 12% dan 14%) pada suhu konstan 90o-95oC, pH 8-

9 dengan waktu ekstraksi 30 menit terhadap pembuatan karaginan?

2. Bagaimana karakteristik mutu tepung karaginan pada rumput laut yang

diperoleh dari Aceh Jaya Kecamatan Pulo Raya berdasarkan sifat fisiko-

kimia menurut FAO (Food and Agricultural Organization)?

1.3 Tujuan  Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi kalium hidroksida (KOH) pada suhu

konstan 90o-95oC, pH 8-9 dengan waktu ekstraksi 30 menit terhadap

pembuatan karaginan.
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2. Mengetahui karakteristik mutu tepung karaginan berdasarkan sifat fisiko-

kimia telah memenuhi standar tepung karaginan menurut FAO (Food and

Agricultural Organization).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penguat informasi penyempurnaan pemanfaatan rumput laut

secara optimal untuk pembuatan karaginan.

2. Meningkatkan pengetahuan industri pangan maupun industri non pangan

dalam pengolahan rumput laut dengan adanya pemahaman lebih dalam

tentang karakteristik karaginan.

3. Mendapatkan teknologi pengolahan karaginan yang dapat diterapkan di

daerah pedesaan khususnya daerah pendesaan pesisir Aceh melalui

informasi pengetahuan pengaruh konsentrasi KOH dengan mengatur suhu

konstan serta karakteristik mutu karaginan berdasarkan sifat fisiko-kimia.

1.5 Batasan Masalah

1. Rumput laut yang digunakan jenis Euchema cottoni yang berasal dari  Pulo

Raya Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.

2. Rumput laut yang digunakan rumput laut Eucheuma cottonii dalam keadaan

kering yang berasal dari Pulo Raya Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh

Jaya Provinsi Aceh.

3. Larutan yang digunakan adalah kalium hidroksida (KOH) dengan variasi

konsentrasi 8%, 10%, 12% dan 14%.
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4. Karakteristik dari keraginan yang akan diuji meliputi, identifikasi senyawa

karaginan dengan FTIR (Fourier Transform Infrared) dan sifat fisik

karaginan (kadar air, kadar abu, rendemen, kekuatan gel dan viskositas.)
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perairan Pulo Raya

Menurut Sahat, H. J. (2013) Indonesia memiliki berbagai pulau-pulau

yang tersebar hingga memiliki jumlah 17.504 pulau dan panjang garis pantai

mencapai 81.000 km memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan

komoditi rumput laut, di mana kegiatan pengembangannya telah dilakukan di

seluruh perairan Indonesia mulai, dari Aceh sampai dengan Papua.

Area luas indikatif lahan yang mampu untuk dimanfaatkan sebagai

budidaya komoditas rumput laut Indonesia mencapai 769.452 Ha. Dari jumlah itu,

baru sekitar 50% atau seluas 384.733 Ha yang secara efektif dimanfaatkan, dan

akan terus dimanfaatkan sehingga target produksi tahun 2014 sebesar 10 juta ton

dapat dicapai.

Provinsi Aceh tersendiri memiliki luas area yang terindikatif untuk

dimanfaatkan sebagai wilayah budidaya komoditas rumput laut yang mendekati

angka 24.282 Ha luas area. Dengan demikian dari peindikatif yang besar pada

provinsi Aceh memberi peluang area luas efektif dalam pemanfaatan sebagai

wilayah budidaya rumput laut yang efektif sekitar 12.141 Ha luas area.

Data Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia (2013) Kabupaten Aceh Jaya

terletak pada kordinat 04022’-05016’ Lintang Utara dan 95002’-96003’ Bujur

Timur dengan luas daerah 372.700 Ha. Kecamatan Sampoiniet merupakan

kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 27% (1.011 km2), sedangkan
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Kecamatan Panga mempunyai luas wilayah terkecil yaitu sekitar 8% (307 km2)

dari wilayah Kabupaten.

Gambar 2.1 Kecamatan Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya
Sumber : Fieldwork and Google-earth(Adhuri, 2017)

Pulo Raya merupakan daerah pulau terluar yang terletak di Kabupaten

Aceh Jaya. Pulo Raya berada pada wilayah kecamatan Sampoiniet Kabupaten

Aceh jaya. Pulau ini terletak di Samudera Hindia dan berbatasan dengan negara

India dan secara geografis terletak pada koordinat 04o52’33” U 95o2146” T.

(a) (b)
Gambar 2.2 Keadaan Pulo Raya (a) Sebelum Bencana Tsunami dan (b) Setelah

Tsunami pada 2004
Sumber : Fieldwork and Google-earth (Adhuri, 2017)
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Ekosistem dan sumber hayati pada daerah Pulo Raya seperti terumbu

karang, mangrove dan perikanan sangatlah bagus. Terumbu karang pada Pulo

Raya memiliki kondisi yang mempunyai kenampakan yang begitu beragam

dengan lebar rataan terumbu karang berkisar antara 100 – 600 meter. Berdasarkan

persentase, kondisi terumbu karang disekitar Pulo Raya secara umum dalam

kondisi cukup baik hanya saja kerusakan karang di wilayah Pulo Raya

kebanyakan terjadi secara mekanik yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang

berupa pengeboman karang untuk keperluan penangkapan ikan karang.

Budidaya rumput laut jenis Euchema cottoni sedah dimulai sejak tahun

2015 oleh petani sekitar. Pemanfaatan lahan untuk budidaya rumput laut masih

sedikit dari potensi yang bisa dilakukan pada area lahan budidaya rumput laut.

Masyarakat Pulo Raya ini masih mengelola lahan pembudidayaan rumput laut

sekitar sebagian hektar area perairan sedangkan area potensi yang dapat dilakukan

lebih maksimal. Hal ini diakibatkan kurangnya pendapatan awal serta kurangnya

perhatian dari pemerintah setempat.

2.2 Rumput Laut

Rumput laut (seaweed) adalah salah satu makro algae yang termasuk

dalam kategori divisi Thallophyta, yang merupakan tumbuhan yang memiliki

struktur kerangka tubuh yang terdiri dari batang (thalus) dan tidak memiliki daun

serta akar.Jenis rumput laut yang banyak terdapat di perairan Indonesia adalah

Gracilaria, Gelidium, Eucheuma, Hypnea, Sargasum dan Tubrinaria.

Menurut Zambroni Salim dkk., (2015) Rumput laut memiliki beragam

jenis, yang dapat dibudidayakan, dikembangkan dan diperdagangkan secara luas
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di Indonesia merupakan jenis karaginofit, di antarannya Eucheuma spinosium,

Eucheuma edule, Eucheuma serra, Eucheuma cottonii, dan Eucheuma spp,

dengan penghasil agarofit rumput laut berjenis gracilaria spp, gelidium spp dan

gelidiella spp, serta penghasil alginofit seperti sargassum spp, laminaria spp,

ascophyllum spp dan macrocystis spp, yang semua jenis rumput laut merupakan

bahan baku berbagai industri karena merupakan sumber karaginan (tepung rumput

laut), agar-agar dan alginat. Rumput laut yang dikembangbiakan Indonesia sangat

dikenal dengan rumput yang memiliki kualitas baik dan banyak diminati oleh

produsen-produsen industri karena mengandung sumber keraginan, agar-agar dan

alginat yang cukup tinggi dan cocok digunakan sebagai bahan baku industri

makanan, pelembut rasa, pencegah kristalisasi es krim dan obat-obatan.

Menurut Sahat, H. J. (2013) Kualitas baik yang dimiliki oleh rumput laut

tersebut, selain pembudidayaannya dilakukan dengan cara yang baik dan benar,

iklim dan geografis Indonesia (sinar matahari, arus, tekanan dan kualitas air serta

kadar garam) sesuai dengan kebutuhan biologis dan pertumbuhan rumput laut.

Sebab, rumput laut mampu menyerap sinar matahari dan nutrisi air laut secara

optimal dan menghasilkan rumput laut yang kaya akan poliskarida (agar-agar dan

lemak), phaeophyceae (alginat), chlorophyceae (kanji dan lemak).

Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut sangat tergantung dari faktor

faktor oseanografi (fisika, kimia dan pergerakan atau dinamika laut), serta jenis

substart dasarnya. Untuk pertumbuhannya rumput laut mengambil nutrisi dari

sekitarnya melalui dinding thallusnya. Perkembang biakan rumput laut dilakukan
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dengan dua cara, yaitu secara kawin antara gamet jantan dan gamet betina

(generatif) serta secara tidak kawin dengan melalui vegetatif dan konjugatif.

Menurut Sudariastuty Endang (2011) Beberapa jenis rumput laut di

Indonesia yang bernilai ekonomis seperti Eucheuna sp dan Hypnea sp yang juga

disebut carrageenophyte menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid

yang disebut karaginan. Glacelaria sp dan Gelidium sp yang juga disebut

agarophyte menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang disebut

agar. Sementara Sargassum sp yang disebut juga alginophyte menghasilkan

metabolit primer yang disebut alginat.

Menurut Sudradjat, A (2009) rumput laut adalah salah satu sumber utama

penghasil agar-agar, alginat, dan karaginan yang banyak digunakan ke dalam

industri makanan, kosmetik, farmasi, dan industri lainnya, seperti industri kertas,

tekstil, fotografi, pasta dan pengalengan ikan.

Beberapa jenis rumput laut yang berhasil dibudidayakan dan telah

berkembang dengan baik di tingkat pembudidaya adalah jenis Kappaphycus

alvarezii dan Eucheuma deticulatum yang dipelihara di perairan pantai (laut).

Sistematika dari rumput laut itu sendiri sebagai berikut:

Kelas : Rhodophyceae

Ordo : Gigartinales

Famili : Soliriaceae

Spesies : Kappaphycus alvarezii (Euchema cottonii)

Euchema denticulatum (Euchema spinosum)

Nama dagang : Seaweeds
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Menurut Sudariastuty Endang (2011) kandungan rumput laut memiliki

karbohidrat (gula atau vegetable-gum), protein, sedikit lemak, serta abu yang dari

sebagian besar merupakan senyawa garam natrium dan kalium. Rumput laut juga

memiliki kandungan beberapa vitamin-vitamin seberti vitamin A, B1, B2, B6, B12,

dan C, betakaroten dan mineral.

Tabel 2.1 Komposisi Kimiawi Beberapa Jenis Rumput Laut

Jenis Rumput
Laut

Karbohidra
t (%)

Protein
(%)

Lema
k (%)

Air
(%)

Abu
(%)

Serat
Kasar
(%)

E. Cottonii 57.52 3.46 0.93 14.96 16.05 7.08
Sargassum sp. 19.06 5.53 0.74 11.71 34.57 28.39

Turbinaria sp. 44.90 4.79 1.66 9.73 33.54 16.38
Glacelaria sp 41.68 6.59 0.68 9.38 32.76 8.92

Sumber :(Sudariastuty, 2011)

2.3 Eucheuma cottonii

Divisio : Rhodophyta

Kelas : Rhodophyceae

Bangsa : Gigartinales

Suku : Solierisceae

Marga : Eucheuma

Jenis : E. spinosum dan E. cottonii

(a) (b)
Gambar 2.3 Rumput Laut Eucheuma cottonii (a) keadaan segar dan (b) keadaan

kering
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Menurut Sudariastuty Endang (2011) rumput laut jenis ini biasa dikenal

dalam nama dagangnya merupakan Eucheuma cottonii, ciri-ciri dari rumput laut

ini adalah thalus silindris, permukaan yang licin, cartilageneus (mirip tulang

rawan) dengan warna yang dimiliki rumput laut ini adalah hijau terang, hijau

gelap dan coklat kemerahan. Bentuk dari cabang thallus berujung runcing atau

tumpul, ditumbuhi nodulus atau tonjolan-tonjolan, bentuk duri yang lunak dan

tumpul digunakan untuk melindungi gametangia. Percabang dari rumput laut ini

bersifat alternates yakni selang-seling tidak beraturan dan percabangan dapat

bersifat dichotomus yakni percabangan dua-dua atau trichotomus yakni

percabangan tiga-tiga. Habitat rumput laut ini memerlukan sinar matahari pada

proses fotosintesis. Oleh sebab itu rumput laut jenis Eucheuma cottonii hanya

hidup didaerah lapisan fotik, yaitu kedalaman sejauh sinar matahari menembus

kedalaman air.

Tabel 2.2 Kandungan mineral rumput Laut Eucheuma cottonii.

Sumber :(Sudariastuty, 2011)

2.4 Karaginan.

Rumput laut memiliki senyawa hidrokoloid yang telah diperlakukan

ekstraksi jenis rumput laut merah jenis Eucheuma cottonii dikenal dengan

karaginan. Karaginan biasa dapat digunakan ke dalam bidang industri makanan

Jenis Mineral Nilai Satuan
Mineral Ca 22.39 Ppm
Mineral Fe 0.121 Ppm
Mineral Cu 2.763 Ppm
Riboflavin 2.7 Mg/100g
Vitamin C 12 Mg/100mg
Karaginan 61.52 %
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sebagai bahan pengental, pengemulsi dan stabilisator suhu, dan juga karaginan

digunakan sebagai bahan baku kosmestik dan tekstil.

Zambroni Salim, dkk (2015) Dalam rumput laut terdapat tiga macam jenis

karaginan yang dapat dibedakan berdasarkan bentuk gel yang dihasilkan yakni

iota karaginan atau dikenal juga tipe spinosum, yang dapat memperoleh gel yang

lembut dan fleksibel atau mudah dibentuk sedangkan jenis yang kedua yaitu

kappa karaginan atau dikenal juga tipe cottoni, menghasilkan gel yang kaku,

rapuh dan keras dan jenis ketiga adalah  lambda karaginan, yang tidak mampu

membentuk gel namun berbentuk cairan kental.

a) Kappa Karaginan

Penelitian Diharmi, A. (2016) kappa karaginan dapat dihasilkan dari

isolasi rumput laut tropis yaitu Kappaphycus alvarezii (Eucheuma cottonii).

Senyawa penyusunnya terdiri atas struktur D-galaktosa dan beberapa gugus 2-

sulfat ester pada 3.6 anhidro-D- galaktosa. Gugus ester 6-sulfat berhubungan

dengan kekuatan gel dan dapat dikurangi pada pengolahan dengan menggunakan

basa. Sifat-sifat kappa karaginan adalah larut dalam air panas, dan tidak dapat

larut dalam pelarut organik. kappa karaginan dengan ion kalium membentuk gel

yang tahan lama tetapi rapuh. kappa karaginan mengandung ester sulfat 25-30%

dan 3.6-anhidrogalaktosa sebesar 28-35%. Kappa karaginan digunakan dalam

produk pangan sebanyak 0.02-2.0%.
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Gambar 2.4 Struktur Kappa Karaginan

b) Lambda Karaginan

Penelitian Mustamin, S. F. (2012) karaginan tipe lambda berbeda dengan

kappa dan iota karaginan, karena mengandung residu disulfat-D-galaktosa. Sifat

fisik yang dimiliki karaginan tipe lambda ini adalah aliran bebas. Larut sebagian

dalam air dingin, dan larut dengan baik dalam air panas. Tidak terbentuk gel,

rantai polimer terdistribusi acak. Kekentalan bervariasi dari kekentalan rendah

hingga tinggi. Penambahan kation memberikan efek yang kecil terhadap

viskositas.

Gambar 2.5 Struktur Kimia Lambda Karaginan
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c) Iota karaginan

Penelitian Diharmi, A. (2016) Iota karaginan memiliki sifat-sifat

thiksotropik, larut dalam air panas, dan tidak larut dalam pelarut organik. Iota

karaginan dalam bentuk natrium bersifat larut dalam air dingin dan panas. Dengan

adanya ion kalsium gel yang terbentuk tahan lama, bersifat elastis, dan

membentuk heliks dengan ion kalsium. Penggunaan iota Karaginan dalam produk

pangan adalah 0.02-2.0%. Strukturnya tersusun atas gugus ester 4-sulfat pada

semua gugus D- galaktosa. Ketidak beraturan gugus ester 6-sulfat digantikan

gugus ester 4-sulfat dalam D- galaktosa. Gugus ini dapat digantikan pada

pengolahan dengan kondisi basa untuk meningkatkan kekuatan gel.

Gambar 2.6 Struktur Kimia Iota Karaginan

2.4.1 Kelarutan

Banen, Ved. Skensved, L (2001) kelarutan pada karaginan dalam air

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya tipe karaginan, temperatur, pH,

jenis ion dan zat-zat terlarutnya. Gugus hidroksil dan sulfat dalam karaginan

memiliki sifat hidrofilik tetapi pada gugus 3,6- anhidro-D-galaktosa lebih bersifat

hidrofobik. Dengan demikian, pada Lambda karaginan sangat mudah larut pada

semua keadaan dikarenakan tanpa unit 3,6-anhidro-D-galaktosa dan



18

menggandung gugus sulfat yang tinggi. Untuk karaginan jenis iota bersifat lebih

hidrofilik dengan penyebabnya adanya gugus 2-sulfat dapat menetralkan 3,6-

anhidro-D-galaktosa yang kurang hidrofilik. Perbedaan ini sangat nampak terlihat

pada jenis karaginan kappa yang bersifat kurang hidrofilik dikarenakan lebih

banyak memiliki gugus 3,6-anhidro-D-galaktosa.

2.4.2 Viskositas

Suciyati, S. W, dkk (2013) viskositas suatu fluida merupakan daya hambat

yang disebabkan oleh gesekan antara molekul-molekul cairan, yang mampu

menahan aliran fluida sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator tingkat

kekentalannya. Nilai kuantitatif dari viskositas dapat dihitung dengan

membandingkan gaya tekan per satuan luas terhadap gradien kecepatan aliran dari

fluida.

Distantina, S., dkk. (2010) viskositas dan kekuatan gel karaginan adalah

sifat yang penting untuk diterapkan di industri pangan dan farmasi. Hasil

pemotongan antara rantai heliks yang berdekatan, dengan gugus sulfat menghadap

ke bagian luar merupakan pembentukan gel. Kelarutan dalam air sangat

dipengaruhi kadar sulfat (bersifat hidrofilik) dan kation dalam karaginan. Kation

yang terionisasi yang dijumpai dalam karaginan adalah sodium (Na), potasium

(K), kalsium (Ca), dan magnesium (Mg). Banyaknya fraksi sulfat dan

keseimbangan kation dalam air menentukan kekentalan atau kekuatan gel yang

dibentuk karaginan.

Jana, T. dkk (2008) kekentalan karaginan dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor yakni konsentrasi, dan temperatur. Kekentalan karaginan dalam
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membentuk gel dibedakan pada yang kuat sampai rapuh dengan tipe yang elastis.

Tekstur tersebut tergantung dari jenis karaginan, dan konsentrasi.

2.4.3 Kekuatan Gel

Menurut FAO (2007) sifat fisik karaginan yang utama karena kekuatan gel

menunjukkan kemampuan karaginan dalam pembentukan. Terdiri dari nilai rata-

rata kekuatan gel berkisar antara 20-200 gram/cm2. Dalam penelitian Ega, L dkk

(2016) faktor yang membuat kekuatan gel dari karaginan sangat dipengaruhi oleh

konsentrasi KOH, kandungan sulfat, suhu dan waktu ekstraksi. Semakin tinggi

kandungan sulfat, kekuatan gel semakin rendah tetapi viskositas makin tinggi.

Waktu ekstraksi berpengaruh terhadap kekuatan gel yang dihasilkan, hal ini sesuai

dengan peningkatan sulfat yang terjadi pada waktu ekstraksi semakin cepat

kandungan sulfat semakin besar, akibatnya nilai kekuatan gel rendah.

Penelitian Distantina, S., dan Fahrurrozi, M. (2010) pengukuran nilai

kekuatan gel karaginan yang diekstraksi memakai pelarut air dan NaOH tidak

dapat dilakukan. Sedangkan pada pelarut KOH memberikan pengaruh terhadap

kekuatan gel secara signifikan.

2.4.4 Kadar Air

Kadar air dalam karaginan sangat berpengaruh terhadap daya simpannya.

Menurut FAO 2007 kadar air dalam karaginan harus dibawah 12%. Rumput laut

diduga memiliki sifat hidrofilik, sehingga mampu  menyerap air yang cukup

banyak selama pertumbuhannya. Dengan tingginya kadar air pada rumput laut,

diduga kandungan air karaginan dalam rumput laut juga meningkat.
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Menurunnya kadar air pada karaginan disebabkan bertambahnya

konsentrasi KOH. Penelitian Diharmi, (2016) Hal ini dikarenakan semakin besar

konsentrasi KOH selama ekstraksi, menyebabkan terjadinya reaksi antara ikatan

gugus H dengan pelarut yang membentuk karaginan dan air.

2.4.5 Kadar Abu

Menurut Mustamin, S. F. (2012) zat sisa hasil pembakaran yang

merupakan zat-zat anorganik berupa mineral adalah abu. Dengan dilakukan proses

pembakaran pada pengukuran kadar abu menyebabkan zat-zat organik pada

rumput laut akan terbakar dan menghasilkan sisa bakar yaitu abu. Oleh karena itu,

rumput laut memiliki kandung zat yang kaya akan mineral seperti Na, K, Ca, dan

Mg. Pengukuran kadar abu bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan

mineral yang terdapat dalam tepung karaginan hasil ekstraksi KOH dari rumput

laut Eucheuma cottonii.

Penelitian Wisbisino Is Tunggal, dkk (2015) konsentrasi KOH memberi

pengaruh pada setiap penambahan yang dilakukan terhadap kadar abu yang

dihasilkan dalam pembuatan karaginan. Penambahan KOH yang digunakan

memperoleh hasil kadar abu yang lebih besar. Abu yang terbentuk berasal dari

garam dan mineral yang menempel pada rumput laut dan kandungan garam yang

menempel pada rumput laut seperti Mg dan Ca.

2.5 Spektra Fourier Transform Infrared (FTIR)

Suseno, J. E, dkk (2008) spektroskopi inframerah (fourier transform

infrared - FTIR) yang memiliki banyak keunggulan dibanding dengan

spektroskopi inframerah seperti lebih cepat karena pengukuran dilakukan secara
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serentak (simultan), serta mekanik optik lebih sederhana dengan sedikit

komponen yang bergerak. Apabila sinar inframerah dilewatkan melalui sampel

senyawa organik, maka terdapat sejumlah frekuensi yang diserap dan ada juga

yang diteruskan atau ditransmisikan tanpa diserap. Serapan cahaya oleh molekul

tergantung pada struktur elektronik dari molekul tersebut. Penyerapan energi pada

molekul tersebut, akan terjadinya perubahan energi vibrasi dan perubahan tingkat

energi rotasi.

Menurut Diharmi, A. (2016) teknik penentuan struktur dan gugus fungsi

senyawa termasuk senyawa karaginan dapat dilakukan dengan spektroskopi infra

merah. Spektrum FTIR karaginan menampilkan tipe pada absorbansi sekitar

1270-1250 cm-1 adalah grup ester sulfat, pada absorbansi 930 cm-1 C-O stretching

vibrasi 3,6-anhidro gelombang 890 cm-1 pada kapa-karaginan pada grup C6

adalah unit β-D-galaktosa sedangkan absorbansi 843 cm-1 dapat digunakan untuk

menentukan adanya gugus sulfat, selanjutnya 840-850 cm-1 terletak gugus sebagai

sulfat pada posisi C4 (dalam cincin galaktosa). Absorbansi pada bilangan

gelombang 805 cm-1 adalah gugus 3.6-anhidro-D-galaktosa-4-sulfat yang

menunjukkan adanya karaginan murni.

2.6 Standar Mutu Karaginan

Sampai saat ini Standar Industri Indonesia (SII) untuk karaginan belum

ditetapkan. Akan tetapi untuk standar mutu internasional yang ditetapkan oleh

badan FCC (Food Chemical Codex), FDA (Food and Drug Administration), dan

FAO (Food and Agricultural Organization) meliputi spesifikasi kadar air, abu,
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kekuatan gel dan viskositas larutan. Standar mutu internasional berdasarkan FAO

untuk produk karaginan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Standar Mutu Karaginan

KOMPONEN SPESIFIKASI
Kadar air Maks 12 %

Kadar abu 15 - 40 %

Viskositas Min 5 cP

Kekuatan gel 20-500 g/cm2

Sumber :(FAO, 2007)
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BAB III

METODEPENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Labotarium Kimia Dasar Program Studi Kimia

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry pada 6 Agustus – 10 September

2018.

3.2 Alat dan Bahan
3.2.1 Alat

Tabel 3.1 Alat

No. Nama Alat Jumlah
1. Gelas kimia 100mL, 500mL, 1000 mL 3 buah
2. Thermometer 1 unit
3. Spatula 1 buah
4. Penjepit cawan 1 buah
5. Cawan porselin 1 buah
6. Kertas lakmus 1 unit
7. hot plate 1 unit
8. magnetic stirrer 1 unit
9. Oven 1 unit
10. Kerta ssaring 1 buah
11. Timbangan analitik 1 unit
12. Batang pengaduk 1 buah
13. Desikator 1 buah
14. FTIR 1 buah

3.2.2 Bahan
Tabel 3.2 Bahan

No. Nama Bahan
1. Akuades
2. Rumput Laut Kering Eucheuma cottonii
3. Isopropanol (IPA)
4. Kalium Hidroksida (KOH)
5. Asam Klorida (HCl)
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3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1. Persiapan Sampel

Rumput laut kering yang digunakan adalah Eucheuma cottoniiyang

dihasilkan dari desa Pulo Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Rumput

laut direndam dalam air selama 30 menit. Selanjutnya dicuci untuk

menghilangkan kadar garam dan kotoran lainnya, ditiriskan dan dikeringkan pada

suhu kamar tanpa terkena sinar matahari langsung.

3.3.2 Ekstraksi

Ditimbang sebanyak 20 gram rumput laut kering dan diekstraksi pada suhu

90-95oC menggunakan KOH dengan variasi konsentrasi 8%, 10%, 12% dan 14%

selama 30 menit dengan perbandingan KOH dan rumput laut kering sebanyak 40

mL : 1 gram pada pH larutan 8-9. larutan diaduk menggunakan magnetic stirer

hingga membentuk bubur. Bubur disaring dengan cepat dalam keadaan panas

menggunakan kain saring. Filtrat diendapkan dengan larutan isopropanol 100 mL,

kemudian didiamkan selama 15 menit.

3.3.3 Pengeringan dan Penepungan

Hasil endapan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50-60oC selama

3 hari. Setelah itu, dihaluskan dan diayak dengan saringan. Selanjutnya tepung

karaginan dibungkus dalam kemasan plastik.

3.4 Parameter Pengamatan

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah identifikasi senyawa

karaginan dengan FTIR, rendemen karaginan yang dihasilkan dan sifat fisik

karaginan (kadar air, kadar abu, kekuatan gel dan viskositas.)
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3.4.1 Kadar Air

Cawan porselin yang akan digunakan, dikeringkan terlebih dahulu kira-

kira selama 1 jam pada suhu 105oC, lalu didinginkan dalam desikator selama 30

menit dan ditimbang hingga beratnya tetap (berat cawan). Sampel ditimbang kira-

kira 1 gram dalam cawan tersebut, dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105oC

selama 5 jam. Cawan yang berisi sampel didinginkan di dalam desikator selama

30 menit lalu ditimbang hingga beratnya tetap (hasil).(%) = − 100%
Keterangan :

W1= berat cawan kosong + berat sampel
W2= berat cawan setelah di oven
W3= berat sampel

3.4.2 Kadar Abu

Cawan porselin dikeringkan di dalam oven selama satu jam pada suhu 105oC,

lalu didinginkan selama 30 menit didalam desikator dan timbang hingga didapatkan

berat tetap (cawan). Ditimbang sampel sebanyak 1 gram, dimasukkan ke dalam

cawan porselin. Setelah itu dimasukkan kedalam tanur listrik dengan suhu 650oC

selama 12 jam. Selanjutnya cawan didinginkan selama 30 menit pada desikator,

kemudian ditimbang hingga didapatkan berat tetap (hasil).(%) = − 100%
Keterangan :

W1= berat cawan pengabuan
W0= berat cawan kosong
W3= berat sampel
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3.4.3 Viskositas

Karaginan kering ditimbang beratnya mencapai 1 gram, selanjutnya di

masukkan kedalam gelas beaker. Akuades ditambahkan sebanyak  100 mL,

kemudian dipanaskan hingga karaginan melarut. Sebanyak 50 mL larutan

selanjutnya dimasukkan kedalam tabung reaksi. Viskositas larutan ditentukan

pada suhu 75 oC dengan memasukkan larutan karaginan dalam alat viscometer

dengan pemakaian spindel level 3.

3.4.4 Kekuatan Gel

Karaginan kering ditimbang beratnya mencapai 1 gram, dimasukkan

dalam gelas Beaker 100 mL. Akuades ditambahkan sebanyak 100 mL kemudian

dipanaskan sampai larut. Larutan diukur menjadi 50 mL serta dibiarkan

semalaman pada suhu kamar hingga membentuk gel. Selanjutnya gelas beaker

diletakkan di atas timbangan. Batang stainless stel (A rod= 0.000785 cm2) ditekan

dengan tangan dari permukaan atas gel sampai pecah danberat maksimum dicatat.= −
Keterangan

W1 = berat akhir
W0 = berat awal
A rod = 0.000785 cm2

3.4.5 Rendemen

Persentase rendemen dari karaginan sebagai hasil ekstraksi yang dihitung

berdasarkan rasio antara massa karaginan yang telah dihasilkan dengan berat

rumput kering yang dipakai.(%) = 100%
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3.4.6 Spektra FTIR

Sampel diletakkan dalam plat Zink Selenium kemudian ditekan, setelah itu

diukur serapannya dan dianalisis pada bilangan gelombang 400 –5000 cm-1.
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3.5 BaganAlir

3.5.1 Persiapan Sampel

Rumput Laut jenis Eucheuma Cottonii kering

direndam dalam air selama 30 menit.

dicuci untuk menghilangkan kadar garam dan
kotoran lainnya.

ditiriskan

dikeringkan pada suhu kamar tanpa terkena sinar
matahari langsung.

Rumput Laut kering
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3.5.2 Ekstraksi

20 gram rumput laut kering

Ditimbang dan diekstraksi pada suhu 90-95oC menggunakan
KOH dengan variasi konsentarsi 8%, 10%, 12% dan 14%
selama 30 menit dengan perbandingan pelarut dan sampel 40
mL : 1 gram dengan pH pada 8-9.

Larutan ektrak rumput laut

diaduk menggunakan magnetic stirer hingga
membentuk bubur.

Bubur ektrak rumput laut

disaring dengan cepat dalam keadaan panas
menggunakan kain saring

FiltratResidu

diendapkan dengan larutan isopropanol  100 ml

didiamkan selama 15 menit.

Hasil endapan dari filtrat

Dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50-60oC
selama 3 hari.
Dihaluskan dan diayak.

Tepung Karaginan
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3.5.2 Analisi

Fourier
Transform
Infrared
(FTIR)

Kadar Air Kadar Abu Kekuatan gelViskositas

Tepung Karagian

dianalisis
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rendemen

Rendemen merupakan salah satu parameter penting dalam menilai efektif

tidaknya proses pembuatan karaginan. Rendemen adalah persentase karaginan

yang dihasilkan dari rumput laut kering yang digunakan untuk ekstraksi. Data

rata-rata rendemen karaginan rumput laut Eucheuma Cottoni dapat dilihat pada

Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rata-rata Rendemen Karaginan Rumput Laut Eucheuma Cottoni
dengan Konsentrasi Kalium Hidroksida yang berbeda.

Konsentrasi Kalium Hidroksida
(%)

Rendemen
(%)

8% 39.52
10% 40.79
12% 43.37
14% 49.82

Perlakuan peningkatan variasi konsentrasi KOH menghasilkan rendemen

karaginan yang semakin meningkat. Pengaruh meningkatnya nilai hasil rendemen

karaginan disebabkan adanya faktor bahan pengekstrak, semakin besar

konsentrasi KOH maka semakin besar nilai rendemen karaginan.Hal ini didukung

dengan penelitian sebelumnya Diharmi, A. (2016) bahwa hasil analisis keragaman

menunjukkan bahwa konsentrasi KOH berpengaruh nyata terhadap rendemen

karaginan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi KOH selama

proses ekstraksi berlangsung, menyebabkan terjadinya reaksi gugus sulfat yang

terikat dalam gugus galaktosa oleh K+ dengan membentuk K2SO4.
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Grafik 4.1 Pengaruh Konsentrasi KOH Terhadap Rendemen Karaginan yang
dihasilkan.

Pelarut KOH yang digunakan  menghasilkan rendemen yang lebih tinggi.

Hal ini disebabkan oleh kation K+ dari KOH akan mengikat dengan gugus sulfat.

Larutan KOH mampu memecahkan dinding sel rumput laut yang dapat membantu

dalam proses ekstraksi karaginan serta memiliki fungsi untuk mempercepat reaksi

(katalisator) yang bisa memutuskan gugus 6-sulfat untuk membentuk gugus 3,6-

anhidrogalaktosa yang merupakan salah satu gugus fungsi dari karaginan. Hal ini

didukung dengan penelitian Hidayah, dkk (2013) dan Mustamin, (2012) bahwa

perlakuan ekstraksi karaginan menggunakan pelarut kalium hidroksida dapat

menghasilkan rendemen yang tinggi disebabkan kation K+ dari kalium hidroksida

akan bersenyawa dengan gugus sulfat dalam rumput laut dan membentuk

karaginan sehingga akan memberikan tambahan berat pada rendemen karaginan

yang dihasilkan. Selain itu, larutan kalium hidroksida dapat memecahkan dinding

sel rumput laut sehingga kemampuan dalam proses ekstraksi karaginan yang
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berfungsi sebagai katalisis yang dapat menghilangkan gugus-6-sulfat dari unit

monomernya dengan membentuk 3,6-anhidrogalaktosa. Hal ini disebabkan karena

kemampuan kalium hidroksida dalam mengekstrak semakin besar sehingga proses

ekstraksi polisakarida menjadi sempurna.

4.2 Kadar Air

Pengujian kadar air dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar

kandungan air dalam karaginan. Kadar air dalam karaginan sangat berpengaruh

terhadap daya simpannya.Sampai saat ini Standar Industri Indonesia (SII) untuk

karaginan belum ditetapkan. Akan tetapi untuk standar mutu internasional yang

ditetapkan oleh FAO (Food and Agricultural Organization) dimana untuk

pengujian kadar air maksimal sebanyak 12% dalam karaginan.

Tabel 4.2 Rata-rata Kadar Air Karaginan Rumput Laut Eucheuma Cottoni dengan
Konsentrasi Kalium Hidroksida yang berbeda.

Konsentrasi Kalium Hidroksida
(%)

Kadar Air
(%)

8% 12.74

10% 8.73

12% 5.88

14% 2.91

Perlakuan dengan peningkatan variasi konsentrasi KOH mengalami

adanya penurunan jumlah nilai kadar air dari karaginan yang dihasilkan.

Menurunnya kadar air pada karaginan disebabkan bertambahnya konsentrasi

KOH. Hal ini dikarenakan semakin besar konsentrasi KOH selama ekstraksi,

menyebabkan terjadinya reaksi antara ikatan gugus H dengan pelarut KOH yang
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membentuk karaginan dan air. Hal ini didukung dengan penelitian Diharmi,

(2016) dan La Ega, dkk (2016) bahwa terlihat semakin tinggi konsentrasi KOH

maka semakin rendah kadar air karaginan, diduga disebabkan oleh kemampuan

KOH dalam mengekstrak serta ada reaksi antara gugus H dengan pelarut KOH

yang membentuk karaginan dan air .

Grafik 4.2 Pengaruh Konsentrasi KOH Terhadap Kadar Air Tepung Karaginan
yang dihasilkan.

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa tepung karaginan hasil isolasi

telah memenuhi syarat mutu sesuai dengan FAO yaitu kadar air yang dihasilkan

dibawah standar mutu yakni 12%, dimana hasil kadar air tertinggi sebesar

12.74%.  Hal ini didukung penelitian dari Desiana & Hendrawati, (2015) bahwa

dengan meningkatnya konsentrasi KOH maka kadar air mengalami penurunan.

Menurut standarisasi karaginan komersial syarat mutu kadar air dibawah 12%.
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4.3 Kadar Abu

Menurut Mustamin, S. F. (2012) pengukuran kadar abu bertujuan

untuk mengetahui besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam tepung

karaginan hasil ekstraksi KOH dari rumput laut Eucheuma cottonii.

Peningkatan konsentrasi KOH memberi pengaruh terhadap nilai kadar abu

yang dihasilkan dalam pembuatan karaginan.Rumput laut memiliki kandung

zat yang kaya akan mineral seperti Na, K, Ca, dan Mg. Dengan dilakukan

proses pembakaran pada pengukuran kadar abu menyebabkan zat-zat organik

pada rumput laut akan terbakar dan menghasilkan sisa bakar yaitu abu.

Tabel 4.3 Rata-rata Kadar Abu Karaginan Rumput Laut Eucheuma Cottoni
dengan Konsentrasi Kalium Hidroksida yang berbeda.

Konsentrasi Kalium Hidroksida (%) Kadar Abu (%)

8% 25.66
10% 33.75
12% 38.2
14% 40.53

Hasil perlakuan peningkatan variasi konsentrasi KOH mempengaruhi

kenaikan jumlah nilai kadar abu dari karaginan yang dihasilkan. Hal ini

disebabkan oleh adanya larutan KOH yang menyebabkan kation K+ yang bereaksi

dalam pembentukan karaginan sehingga menghasilkan kadar abu yang tinggi. Hal

ini didukung penelitian sebelumnya La Ega dkk (2016) bahwa peningkatan kadar

abu disebabkan adanya jumlah kation K+ yang bereaksi pada proses pembentukan

karaginan. Tingginya kadar abu tepung karaginan karena sebagian besar berasal

dari garam dan mineral lainnya yang menempel pada rumput laut, seperti K, Mg,

Ca, Na dan ammonium galaktosa serta kandungan 3,6-anhidrogalaktosa.
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Grafik 4.3 Pengaruh Konsentrasi KOH Terhadap Kadar Abu Tepung Karaginan
yang dihasilkan.

Hasil dari penelitian dilihat dari grafik 4.3 dapat dinyatakan bahwa

karaginan yang diperoleh telah memenuhi syarat mutu dikarenakan nilai yang

dihasilkan dibawah 40% sesuai standar dari FAO. Menurut standar FAO, (2007)

kadar abu tidak kurang dari 15% dan tidak boleh lebih dari 40% dalam karaginan.

4.1 Viskositas

Penelitian Distantina, S., & Fahrurrozi, M. (2010) viskositas atau

kekentalan merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun

suatu zat cair. Nilai viskositas pada karaginan dipengaruhi kandungan

sulfat.Semakin rendah nilai kandungan sulfat pada karaginan, maka nilai

viskositasnya juga semakin kecil, tetapi kekuatan gelnya semakin

meningkat.Tingginya kandungan sulfat dipengaruhi beberapa faktor yaitu waktu

ekstraksi dan konsentrasi pelarut.
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Tabel 4.4 Rata-rata Viskositas Karaginan Rumput Laut Eucheuma Cottoni
dengan Konsentrasi Kalium Hidroksida yang berbeda.

Konsentrasi Kalium Hidroksida
(%)

Viskositas
(cP)

8% 6,9
10% 10,1

12% 19,7
14% 30.6

Dalam penelitian ini perlakuan terhadap pengujian viskositas dilakukan

dengan peningkatan variasi konsentrasi KOH  mempengaruhi nilai viskositas.

Meningkatnya nilai viskositas disebabkan adanya ikatan gugus sulfat yang

bereaksi dengan kation K+ dengan membentuk K2SO4. Hal ini didukung Diharmi,

(2016) bahwa Adanya transformasi gugus sulfat yang terikat dalam gugus

galaktosa oleh kation K+ dengan membentuk K2SO4.

Grafik 4.4 Pengaruh Konsentrasi KOH Terhadap Viskositas dari Tepung
Karaginan yang dihasilkan.
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Hasil dari nilai viskositas telah memenuhi standar mutu karaginan yaitu

minimal sebesar 5 cP sesuai standar dari FAO. Menurut FAO, (2007) bahwa nilai

viskositas tidak boleh kurang dari 5 cP pada suhu 75 oC.

4.2 Kekuatan Gel

Kekuatan gel merupakan sifat fisik karginan yang utama, karena kekuatan

gel menunjukkan kemampuan karaginan dalam pembentukan gel. Menurut FAO,

2007 nilai rata-rata kekuatan gel berkisar antara 20-500 gram/cm2. Pada penelitian

La Ega dkk (2016) dan Distantina dkk (2010) hasil dari analisis keragaman bahwa

konsentrasi KOH berpengaruh terhadap kekuatan gel karaginan. Faktor yang

membuat kekuatan gel dari karaginan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi KOH

dan waktu ekstraksi.Besarnya nilai kekuatan gel pada karaginan disebabkan

kandungan sulfatnya.

Tabel 4.5 Rata-rata Kekuatan Gel Karaginan Rumput Laut Eucheuma Cottoni
dengan Konsentrasi Kalium Hidroksida yang berbeda.

Konsentrasi Kalium Hidroksida
(%)

Kekuatan Gel
(gram/cm2)

8% 129.2
10% 128.6
12% 128.4
14% 127.7

Penelitian dengan perlakuan peningkatan konsentrasi KOH  menunjukkan

adanya penurunan nilai kekuatan gel. Hasil yang disebabkan karena adanya

tingginya kandungan sulfat dan nilai viskositas yang semakin meningkat. Hal ini

didukung penelitian sebelumnya La Ega dkk (2016) bahwa dalam penelitiannya

semakin tinggi konsentrasi yang digunakan (2%-12%) dengan lama waktu 30

menit maka kekuatan gel yang diperoleh menurun.
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Grafik 4.5 Pengaruh Konsentrasi KOH Terhadap Kekuatan Gel Tepung
Karaginan yang dihasilkan.

Grafik 4.5 diatas menjelaskan menurunnya hasil nilai kekuatan gel yang

disebabkan peningkatan konsentrasi KOH.Dari penelitian ini nilai kekuatan gel

dengan variasi konsentrasi (8%, 10%, 12% dan 14%) dengan nilai kekuatan gel

sebesar (129.2, 128.6, 128.4 dan 127.7) hasil ini telah memenuhi standar FAO.

Menurut FAO, (2007) bahwa nilai kekuatan gel berkisar 20-500 g/cm2.

4.3 Karakteristik Karaginan Menggunakan FTIR
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standar.Perlakuan pada setiap konsentrasi KOH 8%, 10%, 12%, dan 14%

menghasilkan karakteristik FTIR karaginan hasil isolasi dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.
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Hasil analisis spektrum FTIR dari karaginan yang diekstraksi

menggunakan KOH 8%, 10%, 12% dan 14% dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Bilangan Gelombang Spektrum Karaginan Menggunakan FTIR

Bilangan Gelombang (cm-1)

No. Konsentrasi
KOH (%)

Ester Sulfat
cm-1

3,6-
anhidro

galaktosa
cm-1

Galaktosa
-4-sulfat

cm-1

Glikosidik
cm-1

1. Standar 1210-1260 920-940 840-850 1010-1080
2. 14% 1238,22 925,43 841,29 1017,26
3. 12% 1218,17 924,25 841,86 1019,78
4. 10% 1216,67 923,84 839,80 1016,45
5. 8% 1217,00 922,02 838,92 1017,14

Hal ini menunjukkan spektrum karaginan hasil isolasi telah memenuhi

spesifikasi dengan karaginan standar karena gugus-gugus fungsi yang terdapat

pada spektrum karaginan sampel yang dihasilkan identik dengan spektrum standar

karaginan.Menurut data hasil bilangan spektrum FTIR diatas menyatakan bahwa

tipe karaginan hasil isolasi adalah kappa.  Dari hasil data diatas didukung dengan

penelitian Hidayah dkk (2013) bahwa Spektrofotometer FTIR menunjukkan

adanya berkas absorpsi yang sangat kuat pada daerah 1210-1260 cm-1 karena

ikatan ester sulfat dan daerah 1010-1080 cm-1 dianggap ikatan glikosidik pada

semua jenis karaginan. Karaginan yang menunjukkan lebar spektrum 840-850 cm-

1 adalah galaktosa-4-sulfat yang dimiliki karaginan jenis kappa.Spektrum FTIR

pada hasil penelitian inimenunjukkan bahwa karaginan yang dihasilkan

memperlihatkan struktur kimia karaginan jenis kappa. Serta didukung juga dengan

penelitian Handito dkk (2005) bahwa gugus fungsi ester dan ikatan glikosidik

terdapat pada semua tipe karaginan, gugus fungsi 3,6-anhidrogalaktosa terdapat
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pada karaginan tipe kappa, dan gugus galaktosa-4-sulfat terdapat pada semua tipe

karaginan. Untuk mengidentifikasi fungsional karaginan.Ada beberapa bilangan

gelombang yang menunjukkan beberapa gugus fungsi untuk karaginan.Bilangan

gelombang pada 1220-1280 cm-1 terdapat gugus fungsi ester sulfat. Bilangan

gelombang 920-940 cm-1 merupakan gugus fungsi 3,6-anhidrogalaktosa. Pada

bilangan gelombang 1010-1080 cm-1 terdapat ikatan glikosidik dan pada bilangan

gelombang 840-850 cm-1 terdapat gugus fungsi galaktosa-4-sulfat.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variasi konsentrasi kalium hidroksida (KOH) : 8%, 10%, 12% dan

14% pada suhu konstan 90o-95oC, pH 8-9 serta waktu ekstraksi 30

menit mempengaruhi hasil dari nilai rendemen, kadar abu, viskositas,

yang semakin meningkat serta nilai kekuatan gel dan kadar air

mengalami penurunan pada tepung karaginan.

2. Karakteristik mutu tepung karaginan pada rumput laut yang diperoleh

dari Pulo Raya Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan sifat fisiko-kimia

telah memenuhi standar dari FAO dengan hasil kadar air 12.74%,

8.73%, 5.88%, dan 2.91%, kadar abu 25.66%, 33.75%, 38.2%, dan

40.53%, kekuatan gel 129.2g/cm2, 128.6g/cm2, 128.4g/cm2, dan 127.7

g/cm2, viskositas 6.9 cP, 10.1 cP, 19.7 cP dan 30.6 cP dan rendemen

39.52%, 40.79%, 43.37%, dan 49.82%. Dari berbagai variasi konsentrasi

KOH, karaginan terbaik dihasilkan dari ekstraksi dengan konsentrasi

KOH 14%. Hasil identifikasi senyawa karaginan dengan FTIR

menunjukkan bahwa jenis karaginan yang diperoleh adalah jenis kappa

karaginan dengan adanya gugus fungsi 3,6-anhidrogalaktosa pada

bilangan gelombang 920-940 cm-1.
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5.2 Saran
Adapun saran yang diperlukan dalam penelitian selanjutnya adalah

sebagai berikut :

1. Perlu pengkajian lebih lanjut terhadap pelarut alkali jenis lain dalam

proses ekstraksi karaginan.

2. Perlu pengujian mengenai penggunaan larutan pengendap jenis lain

dalam proses pengendapan karaginan.

3. Perlu pengkajian lebih lanjut terhadap pemakaian waktu pada proses

ekstraksi.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PERHITUNGAN

Lampiran 1.1 Perhitungan Analisa Rendemen(%) = 100%
Konsentrasi KOH

Berat
Karaginan

Berat
Sampel

Hasil

KOH 8% 7.96 20.14 39.52
KOH 10% 8.22 20.15 40.79
KOH 12% 8.74 20.15 43.37
KOH 14% 10.04 20.15 49.82

Konsentrasi KOH Rendemen (%)

8% 39.52
10% 40.79
12% 43.37
14% 49.82

Lampiran 1.2 Perhitungan Analisa Kadar Air(%) = − 100%
Keterangan : W1= berat cawan kosong + berat sampel

W2= berat cawan setelah di oven
W3= berat sampel

Konsentrasi KOH Kadar Air (%)
8% 12.74

10% 8.73
12% 5.88
14% 2.91

Konsentras
i KOH

Berat cawan kosong Berat cawan setelah
oven

Berat sampel
Hasil

UL1 UL2 Rata-
rata

UL1 UL2 Rata-
rata

UL1 UL2 Rata-
rata

KOH 8% 51.21 51.22 51.21 52.1 52.11 52.10 1.02 1.02 1.02 12.74
KOH 10% 50.32 50.32 50.32 51.27 51.26 51.26 1.03 1.03 1.03 8.73
KOH 12% 48.99 49.01 49.00 49.96 49.97 49.96 1.02 1.02 1.02 5.88
KOH 14% 46.81 46.81 46.81 47.81 47.81 47.81 1.03 1.03 1.03 2.91



Lampiran 1.3 Perhitungan Analisa Kadar Abu(%) = − 100%
Keterangan :

W1= berat cawan pengabuan
W2= berat cawan kosong
W3= berat sampel

Konsentrasi
KOH

Berat cawan kosong Berat cawan setelah
pengabuan

Berat sampel
Hasil

UL1 UL2 Rata-
rata

UL1 UL2 Rata-
rata

UL
1

UL
2

Rata-
rata

KOH 8% 26.892 26.904 26.898 27.202 27.211 27.206 1.2 1.2 1.2 25.66
KOH 10% 25.220 25.211 25.215 25.625 25.615 25.620 1.2 1.2 1.2 33.75
KOH 12% 28.131 28.142 28.136 28.591 28.598 28.594 1.2 1.2 1.2 38.20
KOH 14% 25.016 25.02 25.018 25.544 25.547 25.545 1.3 1.3 1.3 40.53

Konsentrasi KOH Kadar Abu

8% 25.66

10% 33.75
12% 38.20
14% 40.53

Lampiran 1.4 Perhitungan Analisa Kekuatan Gel= −
Keterangan

W1 = berat akhir
W0 = berat awal
A rod = 0.000785 cm2

Konsentrasi
KOH

Berat akhir Berat awal
Hasil

UL1 UL2 Rata-
rata

UL1 UL2 Rata-
rata

KOH 8% 77.532 77.535 77.533 76.517 76.52 76.518 129.2
KOH 10% 81.685 81.690 81.687 80.675 80.679 80.677 128.6
KOH 12% 81.035 81.040 81.037 80.027 80.031 80.029 128.4
KOH 14% 81.302 81.305 81.303 80.299 80.301 80.300 127.7
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Konsentrasi KOH Kekuatan Gel
(gram/cm2)

8% 129.2
10% 128.6
12% 128.4
14% 127.7

Lampiran1.5  Analisa Viskositas

Konsentrasi KOH
Viskositas

(cP)

8% 6.9

10% 10.1

12% 19.7

14% 30.6
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LAMPIRAN 2. SPEKTRA FTIR KARAGINAN
Lampiran 2.1 Spektra FTIR karaginan dengan Konsentrasi KOH 8%

Lampiran 2.2 Spektra FTIR karaginan dengan Konsentrasi KOH 10%
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Lampiran 2.3 Spektra FTIR karaginan dengan Konsentrasi KOH 12%

Lampiran 2.4 Spektra FTIR karaginan dengan Konsentrasi KOH 14%
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Lampiran 3. FOTO KEGIATAN PENELITIAN
Lampiran 3.1 FotoKegiatan Tahap Persiapan Sampel.

No. Foto Kegiatan Keterangan

1.
Perendaman rumput laut

2. Penjemuran Rumput Laut

3.
Rumput laut yang telah dijemur
selama 3 hari
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Lampiran 3.2 FotoKegiatanTahapEkstraksidengan KOH
No. Foto Kegiatan Keterangan

1.
Penghancuran Rumput Laut
Kering dengan menggunakan
Blender

2.
Rumput Laut yang telah
dihancurkan

3.
Proses Ekstraksi rumput laut
dengan pelarut KOH

4. Penyaringan setelah Ekstraksi



54

5.
Filtrat ditampung langsung pada
wadah yang terisi larutan Isopropil
Alkohol

6.
Filtrat didiamkan selama 15 menit
dalam larutan Isopropil Alkohol

7.
Penyaringan Endapan yang
diendapkan dengan Isopropil
Alkohol

8. Endapan yang telah disaring
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9.
Pengeringan Endapan selama 3
hari menggunakan oven

10. Karaginan Kering

11.
Penggilingan karaginan kering
dengan mortal

12. Tepung Karaginan
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Lampiran 3.3 FotoKegiatanPengujian
No. Foto Kegiatan Keterangan

1. Pengujian Kadar Air

2. Pengujian Kadar Abu

3. PengujianViskositas
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4. Pengujian Kekuatan Gel

5. Pengujian FTIR
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Lampiran 3.4 FAO (Food and Agricultural Organization)
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