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ABSTRAK 

Karagenan adalah senyawa hidrokoloid yang terdiri dari ester kalium, natrium magnesium dan kalium 
sulfat dengan galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa kopolimer. Karakteristik dari karagenan dicirikan dari nilai 
rendemennya.  Salah satu upaya pemanfaatan terhadap potensi sumberdaya yang ada di perairan 
hendaknya menggali secara terus menerus informasi tentang potensi yang terkandung di dalamnya, 
salah satunya adalah rumput laut.  Potensi rumput laut di Indonesia sangat menjanjikan mengingat 
panjang pantai yang dimiliki sehingga berpeluang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan untuk 
berbagai kebutuhan.  Salah satu informasi dasar yang dicoba diketahui, yaitu berkaitan dengan 
karagenan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai rendemen karagenan yang 
dihasilkan dari perlakuan yang berbeda. Output yang diharapkan adalah adanya informasi nilai 
rendemen berdasarkan perlakuan-perlakuan, yaitu karagenan murni (tanpa unsur tambahan), 
penambahan bahan pati jagung + gliserol, penambahan 3 ml gliserol konsentrasi 10 %, penambahan 
6 ml gliserol konsentrasi 10 %, perendaman 24 jam dan pencucian dengan air kapur sirih. Hasil yang 
diperoleh, yaitu rendemen karagenan yang terendah pada perlakuan pembuatan karagenan dengan 
tambahan pati jagung + gliserol sebesar 59,9 % dan rendemen yang tertinggi yakni pada perlakuan 
pencucian dengan air kapur siri sebesar 87,2 %. 

Kata kunci : Karagenan, rendemen, rumput laut 

PENDAHULUAN 

Rumput laut jenis Eucheuma cottonii banyak ditemukan di perairan Sumenep Madura. Rumput laut 
Eucheuma cottoni termasuk jenis rumput laut merah yang dikenal dengan nama Kappaphycus Alvarezii 
karena jenis rumput laut ini menghasilkan karagenan fraksi Kappa-karagenan (Fatmawati 2014). Pada 
umumnya Eucheuma cottonii tumbuh di daerah terumbu, biasanya daerah yang memperoleh aliran air 
laut dan suhu harian yang relatif stabil.  

Rumput laut Eucheuma cottoni memiliki ciri seperti thallus silindris, permukaan licin, cartilagenous. 
Warna bisa berubah karena pengaruh lingkungan. Eucheuma cottoni bersifat adiptif kromatik yaitu 
memiliki penyesuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan sehingga dapat 
menimbulkan warna thalli pirang, violet, merah tua, merah muda, coklat kuning dan hijau (Prasetyowati 
2008).  

Dalam pemanfaatannya rumput laut diproses sebagai karagenan, yaitu senyawa hidrokoloid yang 
terdiri dari ester kalium, natrium magnesium dan kalium sulfat dengan galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa 
kopolimer. Karagenan menjadi bagian besar penyusun komponen pada rumput laut dibandingkan 
dengan komponen yang lainnya. Kadar karagenan berkisar 54-73% tergantung pada jenis dan lokasi 
pertumbuhannya. Karagenan juga dibagi menjadi 3 jenis yaitu Kappa, Iota dan Lambda karagenan. 
Karagenan dimanfaatkan dalam beberapa sektor seperti industri makanan, kosmetik dan farmasi 
dimana dimanfaatkan sebagai stabilisator, pembentuk gel, pengemulsi, pengikat dan pencegah 
kristalisasi (Hudha 2012) dan dimanfaatkan sebagai protective (pelindung), film former (pengikat suatu 
bahan), flocculating agent (mengikat bahan-bahan) dan syneresis inhibitor (mencegah terjadinya 
pelepasan air) (Fatmawati 2014). Selain itu karagenan juga sangat berpotensi untuk dijadikan 
biodegradable film atau bioplastik yang ramah lingkungan.Sehingga karagenan memiliki nilai ekonomi 
yang tinggi dibandingkan dengan rumput laut kering (Furada et al., 2012). 

Karakteristik dari karagenan dapat dilihat dari nilai rendemennya.  Oleh sebab itu, pengujian terhadap 
nilai rendemen sangat penting untuk menentukan metode ekstraksi yang optimal dalam pembuatan 
karagenan (FMC 1977). Menurut Darmawan (2014), rendemen dapat menunjukkan karakter dari sifat 
Fisiko dan Kimia Kappa karagenan. Hudha (2012) menyebutkan, bahwa waktu ekstraksi dapat 
mempengaruhi % rendemen yang terbentuk.  Distantina (2009), bahwa rendemen dipengaruhi oleh 
beberapa hal seperti jenis rumput laut, musim dan letak panen, metode ekstraksi, metode presipitasi, 
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metode pengeringan dan dan metode fraksinasi. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka 
masih dirasa perlu juga untuk melakukan penelitian pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui 
apakah dengan menggunakan 6 perlakuan pembuatan karagenan akan mempengaruhi nilai % 
rendemen kappa karagenan yang dihasilkan.  

MATERI DAN METODE 
Waktu dan Tempat  

Penelitian dilakukan pada Agustus 2019. Dilakukan di Laboratorium Pengelolaan Sumberdaya Perairan 
MSP UTM. Pengambilan sampel rumput laut diambil di daerah Bluto-Sumenep.    

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah rumput laut Eucheuma cottonii, NaOH, gliserol 10%, pati jagung, air 
kapur sirih, aquades, isopropyl alkohol. Sedangkan alat yang digunakan terdiri dari gelas beker, hot 
plate, pengaduk, thermometer, pH, blender, kain dan nampan. 

Metode Penelitian  

Pembuatan karagenan pada penelitian ini dilakukan seperti pada Figure 1 dengan 6 perlakuan. 
Perbedaan perlakuan ini terletak pada perlakuan penambahan bahan (pati jagung dan gliserol) pada 
saat sesudah proses penambahan isopropyl alkohol (IPA) dan perlakuan pada bahan dasar pembuatan 
karagenan (rumput laut).  Enam perlakuan tersebut yaitu: 

1 Pembuatan Karagenan Murni (tanpa tambahan dan perlakuan apapun dan sebagai kontrol). Pada 
perlakuan ini dilakukan sesuai dengan prosedur pada Figure 1.  

2 Pembuatan Karagenan dengan Penambahan Pati jagung dan gliserol. Pada proses ini ditambahkan 
pati jagung sebanyak 5 gr dan 3 ml gliserol yang dilakukan pada saat sesudah penambahan 
isopropyl alkohol (IPA) pada Figure 1. 

3 Pembuatan Karagenan dengan penambahan pemplastis (gliserol) 10% sebanyak 3 ml. Proses 
penambahan gliserol 10% sebanyak 3 ml dilakukan sesudah penambahan isopropyl alkohol (IPA) 
pada Figure 1. 

4 Pembuatan Karagenan dengan penambahan pemplastis (gliserol) 10% sebanyak 6 ml yang 
dilakukan sesudah penambahan isopropyl alkohol (IPA) pada Figure 1. 

5 Pembuatan Karagenan dengan perendaman 24 jam. Proses ini dilakukan pada bahan dasar 
pembuatan karagenan yaitu rumput laut yang digunakan dilakukan perendaman dengan air tawar 
selama 24 jam. Setelah itu dikeringkan lalu siap untuk proses pembuatan karagenan seperti pada 
Figure 1. 

6 Pembuatan Karagenan dengan pencucian air kapur sirih. Proses ini dilakukan pada bahan dasar 
pembuatan karagenan yaitu rumput laut terlebih dahulu dicuci bersih menggunakan air kapur sirih 
sampai kesat dan berubah menjadi warna pucat. Setelah itu dicuci bersih dan di keringkan lalu siap 
untuk proses pembuatan karagenan seperti pada Figure 1. 

 

Gambar 1. Skema Proses Ekstraksi Karagenan modifikasi dari Metode Nielson (1971)  
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Analisis Data 

Rendemen karagenan adalah hasil ekstraksi rumput laut yang dihitung berdasarkan rasio antara berat 
karagenan dengan berat rumput laut kering yang digunakan (Satriani 2017).  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑟𝑢𝑚𝑝𝑢𝑡 𝑙𝑎𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑥100%  ....................................................................................... (1) 

Sample Weight (g) (AOAC 1984) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Banyak metode dilakukan untuk mendapatkan hasil rendemen yang dikehendaki seperti yang 
dilakukan oleh  Hidayah (2013) yaitu menggunakan konsentrasi kalium hidroksida yang berbeda-beda 
agar nilai rendemen yang dihasilkan bisa tinggi karena adanya senyawa kation K+ yang akan 
memberikan tambahan berat rendemen karagenan yang dihasilkan. Berbagai penelitian dengan 
berbagai metode dilakukan sehubungan dengan rendemen karagenan untuk berbagai 
pemanfaatan.Penelitian dengan 6 perlakuan menghasilkan nilai persen (%) rendemen yang beragam 
seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel. 1 Rendemen Karagenan  

NO Treatment 
Sample 

Weight (gr) 
(A) 

Carrageenan 
Weight (gr) 

(B) 

Yield (%) =
𝐴

𝐵
𝑋100% 

Standard 
(FAO) 

1 Murni 10 6,85 68,5 25* 
2 Jagung + gliserol 10 5,99 59,9 25* 
3 Gliserol 3 ml 5 3,81 76,2 25* 
4 Gliserol 6 ml 10 8,04 80,4 25* 
5 Rendam 24 jam 10 7,32 73,2 25* 
6 Cuci denganair kapur 

sirih 
10 8,72 87,2 25* 

Ket   * =  Food Agriculture Organization (FAO) 

Tabel diatas menunjukkan, bahwa keenam perlakuan menghasilkan nilai rendemen karagenan pada 
kisaran 59,9 – 87,2 %. Nilai rendemen terendah diperoleh dari perlakuan penambahan jagung dan 
gliserol, yaitu 59,9% dan yang tertinggi sebesar 87,2 % dari perlakuan rumput laut dicuci menggunakan 
air kapur sirih sebelum diekstraksi.Nilai yang diperoleh pada penelitian ini ternyata lebih tinggi dari 
Standar Minimum Karagenan menurut Food Agriculture Organization (FAO) yaitu sebesar 25%. 

Hasil karagenan murni memperoleh nilai 68,5 % adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai 
rendemen karagenan penelitian (Furada et al., 2012) sebesar 13,71 – 18,41 % yang menggunakan 
ethanol.  Hasil rendemen pada perlakuan penambahan pati jagung dan gliserol terendah, yaitu 59,9 % 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya.Walaupun pada perlakuan ini memiliki nilai terendah tetapi 
lebih tinggi dari standard FAO, yaitu 25 %. Biasanya penambahan pati jagung berdampak terhadap 
kemampuan permeabilitas terhadap uap air yang tinggi dan lembaran karagenan yang dihasilkan 
kurang kaku (Putri 2019). 

Jika merujuk kepada penggunaan gliserol pada karagenan yang digunakan untuk meningkatkan 
kelenturan (plasticezer) dimana Sinaga et al., (2013) dan Huri et al., (2014) melakukan penelitian 
ketebalan edible film, maka hasil rendemen pada Karagenan dengan perlakuan penambahan gliserol 
3 ml dan  6 ml bisa dijadikan informasi. Pada penambahan gliserol konsentrasi 10% sebanyak 3 ml dan 
6 ml menghasilkan rendemen masing-masing76,2% dan 80,4% yaitu semakin tinggi konsentrasi 
gliserol yang ditambahkan akan menghasilkan rendemen yang lebih tinggi. Perlu diperhatikan bahwa 
berat rendemen juga dipengaruhi oleh berat sampel.  

Pada perlakuan dengan perendaman selama 24 jam, memperoleh nilai rendemen 73,2% lebih tinggi 
dari pada penelitian Yasita et al., dengan nilai rendemen yang dihasilkan kisaran 11,40 – 39,71 % untuk 
perlakuan yang sama. Perlakuan perendaman 24 jam ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan 
mengurangi kandungan garam yang ada pada rumput laut sehingga pada proses pengeringan, 
kandungan garam yang menempel pada rumput laut kering lebih sedikit. 
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Pada perlakuan pencucian dengan air kapur sirih dimana memiliki sifat seperti alkali yang berfungsi 
sebagai bleaching agar dapat membantu ekstraksi polisakarida menjadi lebih sempurna diperoleh nilai 
rendemen 87,2%.  Nilai tersebut merupakan nilai rendemen tertinggi diantara perlakuan lainnya.  Hasil 
dari perlakuan ini ternyata jauh lebih tinggi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ega et a l(2016) 
dengan perlakuan pencuciannya menggunakan alkali pada konsentrasi yang berbeda, yaitu 
menghasilkan nilai rendemen berkisar 34,43 – 45,26%.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan perlakuan yang berbeda menghasilkan nilai rendemen yang berbeda.  
Nilai % rendemen dengan 6 perlakuan berbeda menghasilkan nilai % rendemen dalam kisaran 59,9 – 
87,2 %. Nilai rendemen tertinggi diperoleh pada perlakuan pencucian dengan air kapur sirih sebesar 
87,2 % dan terendah pada perlakuan penambahan jagung + gliserol sebesar 59,9%. Saran untuk 
penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya diuji karakteristik selain rendemen. Karena masih banyak 
karateristik fisiko-kimia karagenan yang perlu untuk diuji.  
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