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ABSTRAK 

Rumput laut pada umumnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan juga sebagai antioksidan alami. 
Rumput laut yang berpotensi sebagai bahan aktioksidan alami dari perairan Bangkalan yaitu Caulerpa sp dan 
Gracilaria sp dikarenakan kandungan senyawa bioaktif di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakterisasi fisik dan kimia, kandungan senyawa bioaktif serta aktivitas antioksidan dari ekstrak kasar Caulerpa 
sp dan Gracilaria sp. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Laut, Universitas Trunojoyo Madura 
dengan beberapa tahap yaitu: preparasi sampel, analisa proksimat, analisa fitokimia dan analisa aktivitas 
antioksidan dengan DPPH. Hasil analisa proksimat Caulerpa sp dan Gracilaria sp. menunjukkan tingginya kadar 
air, abu, dan serat kasar, dibandingkan protein dan lemaknya.  Rumput laut Caulerpa sp mengandung senyawa 
bioaktif berupa flavonoid, fenolik, steroid, terpenoid, alkaloid, saponin, dan tannin.  Rumput laut Gracilaria sp. 
senyawa biokatif yaitu alkaloid, steroid, flavonoid, fenol, saponin, dan terpenoid. Aktivitas antioksidan terbaik 
terdapat pada ekstrak rumput laut Caulerpa sp. pelarut n-heksan dengan nilai IC50 sebesar 116,41 ppm lebih kuat 
dibandingkan dengan standar asam askorbat sebesar 347,45 ppm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumput 
laut Caulerpa sp. dapat dikembangkan sebagai bahan antioksidan alami yang barasal dari perairan laut sekitar 

Bangkalan. 

Kata Kunci: Caulerpa sp, Gracilaria sp, senyawa bioaktif, aktivitas antioksidan. 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki makroalga yang beragam, berdasarkan klasifikasinya rumput laut di Indonesia 
terdapat 4 kelas yaitu rumput laut hijau (Chlorophyceae), rumput laut merah (Rhodophyceae), rumput 
laut coklat (Phaeophyceae) dan rumput laut hijau-biru (Chrysophyceae).  Pada penelitian Zulpikar et 
al., (2020) diantara 4 divisi rumput laut yang ada di Indonesia, Chlorophyta dan Rhodophyta adalah 
jenis rumput laut yang memiliki keragaman lebih tinggi. Pada divisi Chlorophyta terdapat berbagai 
spesies salah satunya adalah Caulerpa sp, sedangkan pada divisi Rhodophyta terdapat lebih banyak 
spesies salah satunya adalah Gracilaria sp. Caulerpa sp dan Gracilaria sp banyak ditemukan di 
Perairan Indonesia salah satunya pada Perairan Bangkalan. Makroalga merupakan salah satu flora 
yang memiliki syarat-syarat lingkungan agar dapat tetap hidup dan juga tumbuh dengan baik. Rumput 
laut Caulerpa sp dan Gracillaria sp merupakan salah satu organisme yang dapat tumbuh dan 
berkembang biak pada habitat lingkungan yang baik. 

Kondisi perairan yang fluktuatif menyebabkan organisme yang hidup didalamnya melakukan adaptasi 
diri dengan cara yang berbeda – beda. Salah satunya dengan memproduksi senyawa bioaktif. Senyawa 
bioaktif merupakan senyawa metabolit non-esensial yang penting bagi pertumbuhan organisme. 
Fungsinya yaitu untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan 
Khotimah et al., (2013). Perairan Desa Sembilangan Bangkalan merupakan salah satu perairan yang 
berdekatan dengan jalur transportasi laut dan juga pelabuhan galangan kapal, hal ini membuat rumput 
laut di daerah tersebut mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya sehingga 
mengharuskan rumput laut tersebut untuk berdaptasi dengan lingkungan.  

Rumput laut mengandung berbagai nutrisi dan juga senyawa bioaktif.  Caulerpa sp dan Gracilaria sp 
memiliki berbagai kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin, lemak dan mineral. 
Gracilaria sp memiliki kandungan protein lebih tinggi lemak lebih rendah dibandingkan dengan Caulera 
sp (Noor Mahmudah & Juli Nursandi, 2014; Purwaningsih, Sri, 2020). Beberapa rumput laut juga 
memiliki berbagai kandungan senyawa bioaktif seperti Alkaloid, Flavonoid, Fenolik dan Triterpenoid. 
Penelitian Purwaningsih (2020) dan Noor Mahmudah & Juli Nursandi (2014) mengemukakan bahwa 
ekstrak etanol dari rumput laut Gracilaria sp memiliki komponen bioaktif yaitu alkaloid, fenol, saponin, 
flavonoid dan triterpenoid dengan tingkat yang berbeda. Senyawa bioaktif selama ini sudah 
dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti industry makanan, kosmetik, obat – obatan. Senyawa 
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bioaktif dari laut telah banyak dimanfaatkan sebagai antioksidan (Balakrishnan et al., 2014). 
Antioksidan yang terdapat pada rumput laut memiliki mekanisme tersendiri pada setiap senyawa yang 
dimilikinya. Beberapa penelitian antioksidan pada rumput laut sudah dilakukan diantaranya : Malo & 
Salosso (2018) menjelaskan bahwa rumput laut Gracilaria sp memiliki senyawa flavonoid, fenolik, 
saponin dan tannin yang memiliki aktivitas antioksidan. Peneliti lain menyebutkan bahwa rumput laut 
Caulerpa sp memiliki senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid dan triterpnoid yang memiliki aktivitas 
antioksidan.   

Selama ini pemanfaatan dan informasi dasar penelitian mengenai analisa karakterisasi dan aktivitas 
antioksidan pada alga Caulerpa sp dan Gracilaria sp di Perairan Madura sangat terbatas dan belum 
banyak dilakukan terutama di daerah Bangkalan Madura. Penelitian tentang karakterisasi senyawa 
bioaktif dari Cauerpa sp dan Gracilaria sp dan pemanfaatannya sebagai antioksidan masih perlu 
dilakukan sehingga dapat diperoleh informasi yang dapat menjadi data dasar dalam pemanfaatan 
rumput laut di Bangkalan Madura. 

 
MATERI DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan di perairan Desa Sembilangan Kabupaten Bangkalan, lokasi ini dipilih karena 
letak perairan berdekatan dengan pelabuhan galangan kapal dan pelabuhan penyebrangan. Analisa 
dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Laut, Universitas Trunojoyo Madura.  

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik, tanur, oven, tabung shoxlet, rotary 
vacuum evaporator, spektrofotometer UV-Vis. Bahan yang digunakan berupa rumput laut Caulerpa sp 
dan Gracilaria sp dari Perairan Bangkalan Madura. Bahan – bahan yang digunakan untuk analisa 
proksimat dan uji fitokimia adalah asam sulfat, NaOH, n-heksan, methanol, aquades, asem asetat. 
Bahan untuk uji antioksidan berupa DPPH.  

Pengambilan dan Preparasi Sampel  

Rumput laut Caulerpa sp dan Gracilaria sp diambil secara langsung dari Perairan Desa Sembilangan 
Kabupatn Bangkalan. Preparasi sampel dilakukan dengan cara rumput laut Caulerpa sp dan Gracilaria 
sp yang sudah diambil dicuci dengan menggunakan air laut untuk menghilangkan kotoran an substrat 
yang masih menempel pada rumput laut, kemudian dicuci kembali menggunakan air bersih.  

Analisa Proksimat  

Analisa proksimat pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan proksimat Caulerpa sp 
dan Gracilaria sp dari perairan Bangkalan. Analisa proksimat yang dilakukan berupa kadar air, abu, 
protein, lemak, serat kasar dan karbohidrat mengadopsi prosedur dari AOAC (2012). 

Ekstraksi Sampel  

Ekstraksi sampel dilakukan dengan metode meserasi. Rumput laut Caulerpa sp dan Gracilaria sp 
ditimbang masing-masing sebanyak 250 g direndam menggunakan pelarut yang berbeda – beda 
dengan perbandingan 1:1 selama 3x24 jam. Pelarut yang digunakan berupa n-heksan, methanol dan 
aquades. Hasil meserasi kemudian disaring menggunakan kain saring dan filtrat yang diperoleh 
dievaporasi menggunakan rotary evaporator menghasilkan ekstrak kasar berupa pasta. Sampel 
disimpan dalam suhu dingin untuk dianalisa lebih lanjut. 

Analisa Fitokimia  

Analisa fitokimia pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa bioaktif pada 
ekstrak kasar Caulerpa sp dan Gracilaria sp. Analisa fitokimia dilakukan secara kualitatif yang terdiri 
dari senyawa flavonoid, steroid, terpenoid, fenol hidrokunion, alkaloid, saponin dan tanin.  
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Analisa Antioksidan  

Analisa aktivitas antioksida dilakukan dengan menggunakan metode DPPH yang mengacu pada 
metode Ningrum et al., (2017). Pengukuran nilai absorbansi menggunakan panjang gelombang 
maksimum yaitu 513 nm. Asam askorbat digunakan sebagai standar. Larutan sampel disiapkan dalam 
beberapa deret konsentrasi, kemudian ditambahkan larutan DPPH sampai menjadi 4 mL. Inkubasi 
selama 30 menit pada suhu ruang dalam kondisi gelap, kemudian diukur nilai absorbansinya. Aktivitas 
antioksidan ditentukan oleh bessarnya nilai IC50 yang dihitung menggunakan persamaan y = a + bx 
yang diperoleh dari kurva regresi linier hubungan antara konsentrasi dan presentase nilai inhibisi (%). 
Nilai IC50 didapatkan dari nilai x setelah mengganti y= 50.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kandungan Kimia Caulerpa sp dan Gracilaria sp 

Hasil analisa proksimat makroalga Caulerpa sp dan gracilaria sp pada tabel diketahui bahwa jenis 
Caulerpa sp memiliki kandungan protein sebesar 1,29 %, kadar lemak sebesar 0,79 %, kadar air 
sebesar 94,17 %, kadar abu sebesar 2,18 %, serat kasar sebesar 0,78 % dan karbohidrat sebesar 0,77 
%. Sedangkan pada jenis makroalga Gracilaria sp dihasilkan kadar protein sebesar 1,26 %, kadar 
lemak sebesar 0,68 %, kadar air 83,87 %, kadar abu 6,97 %, serat kasar 4,47 % dan karbohidrat 
sebesar 2,72 %.  

Kadar air yang terdapat pada makroalga Caulerpa sp lebih tinggi dibandingkan dengan jenis Gracilaria 
sp sebesar 94,17%  hal ini karena jenis Gracilaria sp memiliki serat yang lebih tinggi daripada jenis 
Caulerpa sp sebesar 4,47%, selain itu dapat dilihat dari tekstur thalus kedua rumput laut tersebut, 
Caulerpa sp memiliki tekstur thalus yang berair dibandingkan dengan Gracilaria sp yang memiliki 
tekstur thalus lebih padat dan keras. Kadar protein pada makroalga Caulerpa sp sebesar 1,29 % dan 
Gracilaria sp sebesar 1,26 % hal ini menunjukan bahwa kadar protein dari 2 jenis makroalga tersebut 
tidak jauh berbeda karena berasal dari tempat dengan kondisi perairan yang sama. 

Penelitian Noor Mahmudah & Juli Nursandi, (2014); Purwaningsih, Sri, (2020) menyatakan bahwa 
Gracilaria sp memiliki kandungan protein lebih tinggi lemak lebih rendah dibandingkan dengan Caulera 
sp. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil yang sudah didapatkan. Hal tersebut dapat dikarenakan 
kondisi perairan dan faktor lainnya.  Kualitas rumput laut dipengaruhi oleh beberapa faktor internal 
(individu) dan eksternal (lingkungan). Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas makroalga 
yaitu kadar garam, umur, suhu, cahaya, musim, panen, arus air dan zat hara yang terdapat dalam 
habitat makroalga dapat mempengaruhi proses fotosintesis yang secara tidak langsung akan 
mempengaruhi kandungan protein, lemak, serat kasar dan karbohidrat yang terdapat dalam makroalga 
(Jibrael et al 2017). 

Table 2 Kandungan Kimia Caulerpa sp dn Gracilaria sp 

Kandungan Kimia Caulerpa sp Gracilaria sp 

Kadar Protein (%) 1.29 1.27 

Kadar Lemak (%) 0.80 0.69 

Kadar Air (%) 94.17 83.87 

Kadar Abu (%) 2.18 6.97 

Serat Kasar (%) 0.78 4.47 

Karbohidrat  0.77 2.73 

Kandungan Senyawa Bioaktif Caulerpa sp dan Gracilaria sp 

Tabel 2 menjelaskan bahwa komponen senyawa bioaktif berbeda untuk setiap jenis makroalga dan 
setiap pelarut yang digunakan. Perbedaan kandungan senyawa metabolit sekunder ini hanya dapat 
diketahui secara kualitatif yang ditunjukkan oleh perbedaan intensitas perubahan warnanya. 
Perbedaan hasil uji pada tiap uji fitokimia ini mengindikasikan adanya perbedaan kandungan senyawa 
metabolit sekunder sehingga terjadi suatu reaksi dan menunjukkan adanya perubahan warna selama 
proses uji fitokimia. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah Caulerpa sp dengan pelarut n-
heksan mengandung senyawa bioaktif saponin, steroid dan tanin, pada pelarut methanol mengandung 
senyawa alkaloid, fenol hidrokunion, steroid dan tanin, rumput laut Caulerpa sp dengan pelarut aquades 
mengandung senyawa bioaktif yaitu alkaloid, saponin, terpenoid dan tanin.Penelitian Wulandari (2017) 
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menyebutkan bahwa anggur laut dengan pelarut n-heksan mengandung senyawa bioaktif tanin dan 
steroid. 

Rumput laut Gracilaria sp mengandung senyawa bioaktif yang berbeda – beda pada setiap pelarut 
yang digunakan. Rumput laut Gracilaria sp dengan pelarut n-heksan mengandung senyawa bioaktif 
yaitu alkaloid, fenol hidrokunion dan steroid. Gracilaria sp dengan pelarut methanol menunjukan 
adanya senyawa bioaktif flavonoid, saponin dan terpenoid. Sedangkan pada pelarut aquades hanya 
menujukan adanya satu senyawa bioaktif yaitu alkaloid. Hal ini sesuai dengan Akbar (2010) 
menyatakan bahwa flavonoid memiliki gugus gula sehingga mudah larut dalam pelarut semi polar 
maupun polar.  

 Komponen bioaktif terbanyak terdapat pada jenis Caulerpa yang meliputi alkaloid, flavonoid, fenol, 
saponin, steroid, terpenoid dan tanin. Alkaloid merupakan senyawa bioaktif yang bersifat polar dan 
hampir terdapat dalam setiap jenis makroalga. Alkaloid merupakan senyawa bioaktif yang bisa 
dimanfaatkan sebagai antibakteri. Saponin juga merupakan salah satu komponen bioaktif yang bersifat 
polar juga terdapat pada hampir semua jenis makroalga. Alkaloid dan Saponin dapat larut dalam pelarut 
yang bersifat polar seperti aquades, selain itu senyawa bioaktiif yang bersifat polar juga dapat larut 
dalam pelarut semi polar seperti methanol. Steroid juga terdeteksi pada makroalga jenis Caulerpa sp 
dan Gracilaria sp, steroid merupakan komponen bioaktif yang bisa bersifat antioksidan. Penelitian Malo 
& Salosso (2018) menjelaskan bahwa rumput laut Gracilaria sp memiliki senyawa flavonoid, fenolik, 
saponin dan tannin yang memiliki aktivitas antioksidan. Sedangkan pada penelitian Noor Mahmudah & 
Juli Nursandi, (2014) menyebutkan bahwa ekstrak Caulerpa sp mengandung senyawa alkaloid,fenolik, 
flavonoid, dan triterpenoid dengan tingkatan yang berbeda.  

Table 3 Kandungan senyawa bioaktif Caulerpa sp dan Gracilaria sp 

Senyawa Bioaktif 
Caulerpa sp Gracilaria sp 

n-Heksan Methanol Aquades n-Heksan Methanol Aquades 

Alkaloid - + + + - + 

Flavonoid - - - - + - 

Fenol Hidrokuinon - + - + - - 

Saponin + - + - + - 

Steroid + + - + - - 

Terpenoid - - + - + - 

Tanin + + + - - - 

Aktivitas antioksidan Caulerpa sp dan Gracilaria sp  

Berdasarkan data Tabel 3 yang sudah diperoleh, dapat diketahui bahwa kedua sampel menghasilkan 
nilai IC50 yang berbeda pada setiap jenis dan juga pelarutnya. Nilai IC50 yang dihasilkan oleh sampel 
ekstrak Caulerpa methanol adalah sebesar 322,73 ppm , pada sampel Caulerpa n-heksan dihasilkan 
sebesar 116,41 ppm dan ekstrak Caulerpa aquades dihasilkan sebesar 315,87 ppm. Nilai IC50 pada 
sampel ekstrak Gracilaria sp methanol adalah sebesar 601,16 ppm, pada sampel ekstrak Gracilaria n-
heksan dihasilkan sebesar 1557,84 ppm dan pada sampel ekstrak Gracilaria aquades dihasilkan 
sebesar 1436,61 ppm. Hasil ini menunjukan bahwa semakin kecil nilai IC50 yang dihasilkan dapat 
diartikan bahwa aktivitas antioksidan pada sampel tersebut semakin kuat karena dapat meredam 50% 
radikal DPPH. Penelitian Tristanto et al., (2014) menyebutkan apabila peredaman terhadap radikal 
bebas bertambah maka konsentrasi ekstrak sampel juga akan bertambah.  

Caulerpa sp dan Gracilaria sp terletak pada perairan yang berdekatan dengan pelabuhan galangan 
kapal dan juga jalur transportasi laut. Habitat rumput laut Caulerpa sp ini terdapat pada dasar perairan 
dengan kedalaman 1 – 2 m, sedangkan Gracilaria sp terdapat pada perairan dengan kedalaman 0,5 – 
1 meter berddekatan dengan pohon mangrove dan juga pembuangan sampah. Hal ini juga dapat 
mempengaruhi aktivitas antioksidan yang terdapat pada kedua rumput laut tersebut. Terbukti pada 
penelitian Rahmawanti et al., (2021) menyebutkan bahwa  semakin rendah kedalaman maka 
kandungan antioksidan akan semakin tinggi. Ini berhubungan dengan penetrasi sinar matahari yang 
dapat masuk ke perairan karena Caulerpa sp. merupakan alga hijau yang banyak mengadung pigmen 
kloril a dan b.  
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Aktivitas antioksidan merupakan mekanisme yang digunakan oleh tubuh untuk meredam radikal bebas, 
dan merupakan salah satu mekanisme dalam mencegah terjadinya inflamasi. Nilai IC50 antioksidan dari 
ekstrak makroalga dapat dilihat pada Tabel 3. Antioksidan terbaik terdapat pada ekstrak makroalga 
Caulerpa dengan pelarut heksan dengan IC50 sebesar 116,41 ppm dan lebih kuat dibandingkan dengan 
standar asam askorbat sebesar 347,45 ppm. Aktivitas antioksidan yang paling lemah terdapat pada 
ekstrak makroalga Gracilaria. Perbedaan nilai aktivitas antioksidan ini disebabkan oleh komponen 
bioaktif yang berhasil diekstrak, hal ini juga dipengaruhi jenis pelarut yang digunakan saat proses 
ekstraksi. Penelitian Noor Mahmudah & Juli Nursandi, (2014) menyebutkan tinggi rendahknya nilai 
IC50 dikarenakan senyawa yang dapat larut pada masing – masing pelarut berbeda – beda, tergantung 
dari sifat pelarut itu sendiri yang memiliki kemampuan untuk menangkap radikal bebas. Semakin 
banyak senyawa bioaktif yang ada akan semakin kuat aktivitas antioksidannya. Lemahnya aktivitas 
antioksidan yang dihasilkan pada penelitian ini disebabkan karena ekstrak yang diuji merupakan 
ekstrak kasar yang belum dimurnikan, masih terdapat kandungan senyawa lain seperti garam, mineral 
dan nutrient lain yang mana hal tersebut dapat menghambat aktivitas antioksidan dan mempengaruhi 
nilai IC50. Menurut Nurafni dan Nur (2018) mengatakan perbedaan kandungan kimia dan juga 
bioaktivitasnya dapat dipengaruhi oleh tempat hidup dari tumbuhan laut tersebut. 

Table 4 Aktivitas antioksidan Caulerpa sp dan Gracilaria sp 

Sampel IC50 (ppm) 

Asam askorbat 347.45 

Ekstrak Gracilaria Metanol 601.16 

Ekstrak Gracilaria Heksan 1557.84 

Ekstrak Gracilaria Akuades 1436.61 

Ekstrak Caulerpa Metanol 322.73 

Ekstrak Caulerpa Heksan 116.41 

Ekstrak Caulerpa Akuades 315.87 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian karakterisasi senyawa bioaktif dari ekstrak kasar Caulerpa sp. dan Gracilaria sp. dari 
perairan Bangkalan dapat disimpulkan bahwa kadar proksimat Caulerpa sp. dan Gracilaria sp.  
menunjukkan tingginya kadar air, abu, dan serat kasar, dibandingkan dengan kadar protein dan 
lemaknya. Ekstrak kasar rumput laut Caulerpa sp. mengandung senyawa bioaktif berupa flavonoid, 
fenolik, steroid, terpenoid, alkaloid, saponin, dan tanin. Ekstrak kasar rumput laut Gracilaria sp.  
mengandung senyawa bioaktif yaitu alkaloid, steroid, flavonoid, fenol, saponin, dan terpenoid. Aktivitas 
antioksidan terbaik terdapat pada ekstrak kasar rumput laut Caulerpa sp. pelarut n-heksan dengan nilai 
IC50 sebesar 116,41 ppm lebih kuat dibandingkan dengan ekstrak kasar rumput laut Gracilaria sp., yang 
dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan. Saran untuk penelitian ini dapat dilanjutkan dengan purifikasi 
ekstrak kasar agar dapat mengetahui senyawa bioaktif yang lebih murni dari Caulerpa sp. dan 
Gracilaria sp. sebagai kandidat senyawa antioksidan. 
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