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ABSTRAK

Karagenan adalah senyawa hidrokoloid yang diekstraksi dari rumput laut tertentu 
Rhodophyceae (alga merah) dengan menggunakan air panas atau alkali panas. 
Karagenan memiliki fungsi utama yaitu sebagai pengental, penstabil dan pengemulsi 
sehingga sangat luas diaplikasikan dalam berbagai industri seperti industri makanan/
minuman, industri farmasi, industri kosmetik, industri kertas dan industri tekstil. 
Tujuan penelitian ini adalah mempelajari dan menentukan pengaruh waktu ekstraksi 
terhadap mutu karagenan (Eucheuma cottonii). Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan beberapa perlakuan waktu ekstraksi yaitu 16, 17, 18 dan 19 jam. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan T1 (16 Jam) 
yang menghasilkan rendemen sebesar 40.14 %, viskositas 5.58 cP, kekuatan gel 71684 
dyne/cm2, titik leleh 54.67 oC dan 44.33 oC. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa 
waktu ekstraksi memeberikan pengaruh cukup besar kepada kekuatan gel  91.2 %, 
Viskositas 78.7%, rendemen sebesar 63.1% sedangkan pada titik leleh dan titik jendal 
dipengaruhi oleh waktu ekstraksi hanya sebesar 34.0% dan  10.5%. Hasil analisis 
korelasi menunjukan Variabel independen (waktu ekstraksi) memiliki hubungan yang 
kuat dengan variabel dependen yaitu kekuatan gel (r=95.5%) dan viskositas (r=88.7%), 
sedangkan memiliki hubungan yang sedang dengan variabel dependen rendemen 
(r=79.4%) dan memiliki hubungan yang rendah dengan variaabel dependen titik leleh 
(r= 58.3%) dan titk jendal (r=34.4%).
Kata Kunci : Karagenan, Eucheuma cottonii,  Ekstaksi dan  Lama Waktu Ekstraksi

ABSTRACT

Carrageenan is a hydrocolloid compound extracted from particular Rhodophyceae 
(red algae) seaweed using either hot water or hot alkaline solution. The principal 
function of carrageenan including thickener agent, stabilizer, and emulsifier, which 
makes it widely utilized in food/drinks, pharmaceutical, cosmetic, paper, as well 
as in textile industry. This research was aimed both to study and to determine the 
effect of extraction time on the quality of carrageenan (Eucheuma cottonii). Several 
extraction times were applied in this research, i.e.: 16, 17, 18 and 19 hours. Results 
showed that the best extraction time was a T1 (16 hours), which produce carrageenan 
having recovery of 40.14%, viscosity of 5.58 cP, gel strength of 71684 dyne/cm2 and 
melting points of  54.67 oC and 44.33 oC. Regression analysis showed that extraction 
time had significant effect on variables such as gel strength, viscosity, and recovery of 
91.2, 78.7, and 63.1%, respectively. Whereas, melting point (34.0%) and gelling point 
(10.5%) were not affected as significant as previous variables by the extraction time. 
Correlation analysis showed that independent variable (extraction time) had strong 
relationship with dependent variables of gel strength (r = 95.5%) and viscosity ( r= 
88.7%). Another dependent variable, i.e. recovery had an average relationship with r 
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PENDAHULUAN

Rumput laut dikenal dengan nama 
seaweed merupakan bagian dari tanaman laut. 
Rumput laut tergolong jenis tanaman yang 
sederhana atau tingkat rendah, karena tanaman 
ini tidak mempunyai akar, batang, maupun daun 
sejati, tetapi hanya menyerupai batang yang 
disebut thallus.  Maluku merupakan salah satu 
daerah penyebaran rumput laut yang terdiri dari 
beberapa spesies yang didalamnya terdapat jenis 
Eucheuma Cottonii khususnya di Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat, pemmbudidayaan 
rumput laut mulai dikenal sejak tahun 2007 
(Soselisa., dkk 2011). Budidaya rumput laut 
saat ini sudah menjadi mata pencaraian yang 
dapat mensejahterakan masyarakat, karena 
hampir sebagian besar dari masyarakat di daerah 
tersebut membudidayakan rumput laut. Daya 
tarik budidaya rumput laut adalah umur panen 
yang singkat, proses produksi yang mudah dan 
biaya produksinya murah, oleh karena itu dapat 
dikerjakan oleh tenaga kerja laki-laki maupun 
perempuan, orang dewasa maupun anak-anak.

Meiyasa, (2012) berdasarkan hasil 
wawancara menyatakan bahwa produksi rumput 
laut per minggu biasanya dapat mencapai 8- 12 
ton untuk setiap desa. Menurut Soselisa., dkk 
(2011) produksi  rumput laut di  MTB Tahun 
2008 sebesar 125 ton kering; tahun berikutnya 
meningkat menjadi 725 ton, dan tahun 2010 
sebesar 2700 ton. Harga berfluktuasi, dimulai 
dari Rp.6.000 hingga Rp.12.000/kg.  Mutu tepung 
karagenan yang rendah menyebabkan turunnya 
harga jual. Oleh karena itu, untuk merangsang 
perkembangan industri karagenan di Indonesia 
maka perlu usaha untuk merancang suatu proses 
pembuatan karagenan yang optimal sehingga 
diperoleh karagenan yang berkualitas dengan 
proses produksi yang efisien (Pebrianata, 2006). 
Menurut Rasyid (2010), bahwa yang perlu 
diperhatikan dalam pembuatan karagenan adalah 
proses ekstraksi yang meliputi cara ekstraksi, 
pH, waktu dan suhu karena akan mempengaruhi 
mutu karagenan. Hidayati (2003), mengatakan 

bahwa karena mahalnya proses pembuatan tepung 
karagenan ini maka masih diperllukan optimasi 
proses ekstraksi untuk memperoleh rendemen dan 
kekuatan gel karagenan yang tinggi. 

Penelitian Mustamin, (2012) menghasilkan 
perlakuan terbaik yang dihasilkan terhadap 
ekstraksi karagenan Eucheuma cottoni yaitu 
perlakuan KOH 10% dan waktu ekstraksi 18 jam 
(A2B2) menghasilkan rendemen 30,05%, kadar air 
11,98%, kadar abu 31,29%, viskositas 8 cP, kadar 
serat 3.30%, namun perlu dilihat sifat karagenan 
yang lain yaitu kekuatan gel, titik gel dan titik 
leleh. Penelitian Meiyasa (2012), mengatakan 
bahwa perlakuan terbaik pada penggunaan 
konsentrasi KOH dalam ekstraksi karagenan 
Eucheuma cottoni adalah sebanyak 4%, namun 
perlunya pengontrolan terhadap suhu dan waktu 
pemanasan pada proses ekstraksi, karena hasil 
penelitian yang diperoleh belum mendapatkan 
karagenan dengan mutu yang baik

Melalui beberapa hal tersebut maka 
dilakukan penelitian ini dilakukan untuk 
mempelajari pengaruh lama waktu ekstraksi 
terhadap mutu karagenan (Eucheuma Cottoni), 
dengan menggunakan katalis KOH dengan 
konsentrasi 10%.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Perrtanian, 
Univeritas Pattimura - Ambon dan analisa hasil 
penelitian dilakukan di Laboratorium Rekayasa 
Proses Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Institut Pertanian Bogor. 

Bahan-bahan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah rumput laut jenis Eucheuma 
cottonii, yang diperoleh dari Desa Lelingluan 
Kecamatan Tanimbar Utara Kab. MTB, Larutan 
alkali KOH dengan konsentrasi 10%, aquades, 
air bersih,  HCl  untuk menetralkan pH, minyak 
goreng sebagai pelumas, isopropil alkohol 100% 
(Isopropanol) sebagai bahan penjendal, KCl 0.16 
%, kertas label, aluminium foil dan kemasan 
plastik PE.

= 79.4%. Melting point and gelling point were categorized as having weak relationship 
both with r value of 58.3% and 34.4%, subsequently
Keywords : Carrageenan, , Eucheuma cottonii, Ekstractition, time of Ekstractition
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Prosedur Ekstraksi Kappa Karagenan
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMPUT LAUT 
(Eucheuma cottonii, 25g Kering Dan Bersih) 

PEMOTONGAN 
 

EKSTRAKSI 
Suhu : 90 – 95 oC 

Waktu : 16, 17, 18 dan 19 Jam 
Volume Pelarut : 40 x berat rumput laut 

Jenis Alkali : KOH 10% 
 

FILTRAT 
(Penambahan HCl menetralkan pH) 

Ampas 

 

PENCUCIAN 
(Rumput laut kering dicuci dengan air mengalir sampai bersih) 

 

 

PENGENDAPAN 
(Pengendapan dengan IPA 100%, selama 15-30 menit) 

Air dan IPA 

PENGERINGAN 
(Oven Pengering, suhu : 60oC) 

PENEPUNGAN 

KARAGENAN TEPUNG 

ANALISIS FISIK 
(Rendemen, Viskositas, Kekuatan Gel, Titik Leleh dan Titik Jendal) 

 

PENGHANCURAN 
 

PENYARINGAN FILTRAT 
 

PENYARINGAN SERAT KARAGENAN 1 
 

PENCUCIAN SERAT KARAGENAN 
(Pencucian serat karagenan dengan IPA 100%) 

PENYARINGAN SERAT KARAGENAN 2 
 

 Air dan IPA 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Ekstraksi Kappa Karagenan
  Modifikasi Metode: Meiyasa (2012), Mustamin (2012), Pebrianata (2005), Yasita dan Rachmawati 

(2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rendemen
Rendemen merupakan berat (bobot) 

karagenan yang terkandung didalam rumput 
laut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
dengan perlakuan waktu ekstraksi menghasilkan 
karagenan dengan rendemen sebesar 40.14% - 
46.39% dan hasil analisis keragaman menunjukan 
bahwa perlakuan waktu ekstraksi berpengaruh 

nyata terhadap hasil rendemen yang diperoleh 
(FHitung = 5.66 ; p = 0.0223). Dari hasil uji BNJ 
perlakuan waktu ekstraksi, diberikan rata-rata 
rendemen tertinggi yaitu pada perlakuan T4 
(waktu ekstraksi 19 jam) sebesar 46.39%  yang 
berbeda nyata dengan perlakuan T1 (waktu 
ekstraksi 16 jam) sebesar 40.14% dan tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan T2 (waktu 
ekstraksi 17 jam) sebesar 46.15% dan perlakuan 
T3 (waktu ekstraksi 18 jam) sebesar 46.32%.
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Gambar 2. Grafik Analisis RegresiPengaruh Dan 
Hubungan Waktu Ekstraksi dengan 
Rendemen

Berdasarkan hasil analisis regresi yang 
ditunjukan pada gambar 2 dan tanda positif pada 
persamaan regresi atau koefisien regresi yang 
diperoleh menunjukan hubungan antara variabel 
waktu dan rendemen berjalan satu arah, dimana 
semakin lama waktu ekstraksi sampai 19 jam 
maka rendemen karagenan yang diperoleh juga 
semakin meningkat. Melalui penjelasan tersebut 
maka dapat dikatakan bahwa grafik analisis 
regresi yang diperoleh bersifat linier positif.

Hasil analisis regresi menghasilkan 
koefisien determinasi (R kuadrat) R-Sq=63% 
yang menunjukan bahwa variasi keragaman total 
Y (Rendemen) dapat diterangkan oleh variasi 
variabel X (waktu Ekstraksi) atau dapat diartikan 
bahwa 63.1 % atau 0,631 (dari dari variabel tak 
bebas Y (Rendemen) dipengaruhi oleh variabel 
bebas X (Waktu Ekstraksi) dan 36.9% dipengaruhi 
oleh faktor yang tidak diketahui. Berdasarkan 
koefisien determinasi yang diperoleh maka nilai 
r (korelasi) yang diperoleh sebesar 0.794 atau 
79.4 % Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang 
diperoleh maka dapat dikatakan bahwa hubungan 
antara variabel independen (Waktu Ekstraksi) 
mempunyai kekuatan hubungan yang sedang 
dengan variabel dependen (Rendemen). 

Pengaruh variabel  X terhadap Y 
menunjukan peningkatan rendemen sejalan dengan 
pertambahan waktu ekstraksi. Hasil penelitian  
ini menunjukan bahwa rendemen karagenan 
meningkat sejalan dengan peningkatan lama 
waktu ekstraksi. Pada perlakuan waktu ekstraksi 
17 jam, 18 jam  dan 19 jam peningkatan rendemen 

relatif kecil dibandingkan dengan perlakuan 
waktu ekstraksi 16 jam yang menjelaskan bahwa 
waktu ekstraksi yang memberikan rendemen 
optimum berada di sekitar waktu 17 jam sampai 
dengan 19 jam. Berdasarkan hal tersebut maka 
waktu ekstraksi 17 sampai 19 jam dinyatakan 
sebagai waktu terseleksi. Hal ini disebabkan 
karena waktu ekstraksi yang lama mengakibatkan 
E. cottonii semakin lama kontak dengan panas dan 
pelarut sehingga karagenan semakin banyak yang 
terekstrak dari dinding sel rumput laut. 

Waktu ekstraksi yang lama sudah mampu 
melarutkan karagenan dari dinding sel rumput 
laut secara sempurna, karena hampir sebagian 
besar rumput laut larut sempurna selama proses 
ekstraksi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wang 
(1995), Lima dan Sastry (1999), Kulshrestha 
dan Sastry (1999), serta Salengke dan Sastry 
(2005, 2007) dalam Muchlisah (2012), yang 
menyatakan bahwa semakin lama proses ekstraksi, 
maka semakin besar pula efek pemanasan 
yang ditimbulkan sehingga memaksimalkan 
terjadinya permeabilitas dinding sel. Peningkatan 
permeabilisasi dinding sel tersebut dapat berperan 
dalam mempercepat proses reaksi, meningkatkan 
laju diffusi senyawa melewati dinding sel, 
meningkatkan rendemen ekstraksi senyawa dan 
cairan dari dalam sel. 

Selain varibel X (Waktu Ekstraksi) yang 
mempengaruhi variabel Y (Rendemen) sebesar 
63.1 %, variabel Y (Rendemen) juga dipengaruhi 
oleh faktor lain sebesar 36.9 %. Faktor lain yang 
ikut mempengaruhi peningkatan rendemen diduga 
penggunaan alkali dengan konsentrasi yang 
tinggi. Dalam penelitin ini penambahan alkali 
(KOH 10%) cukup tinggi sehingga diduga mampu 
membantu meningkatkan rendemen karagenan, 
karena karagenan dapat larut dalam suasana alkali 
sehingga  dengan penambahan alkali (KOH 10%) 
dapat meningkatkan kemampuan mengesktrak 
menjadi semakin tinggi. 

Dalam penelitian ini sampel rumput  laut 
(Eucheuma cottonii) yang digunakan dibudidaya 
dengan metode rakit apung di dalam teluk pulau 
larat-yamdena, sehingga terlindung dari aksi obak 
besar, dipanen pada umur 45 hari atau 1,5 bulan 
dan hanya bagian pangkal thalus yang digunakan. 
Penggunaan pangkal thalus dikarenakan umur 
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panen sudah memenuhi 45 hari, sedangkan ujung 
thalus diperkirakan baru mengalami pertumbuhan 
sehingga belum memenuhi umur panen 45 hari 
dan hal ini sesuai dengan kandungan karagenan 
yang terdapat dalam rumput laut.

Hasil rendemen yang diperoleh pada 
penelitian ini mencapai 46.39%, lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan penelitian Mustamin (2012), 
yaitu 16.10% - 30.05%, Penelitian Hidayati 
(2003), yaitu sebesar 24.20%-28.00%, Mappiratu 
(2009), yaitu sebesar 30,18 % dan Penelitian 
Yasita dan Rachmawati (2009), yaitu sebesar 
39,71%.  Menurut Spesifikasi Mutu Karagenan 
(SNI 01-2690-1998), syarat mutu rendemen tidak 
kurang dari 25%, berdasarkan hasil penelitian 
rendemen hasil ekstraksi karagenan yang 
diperoleh sudah memenuhi syarat mutu.

Viskositas
Viskositas adalah tahanan dari suatu 

cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas 
mengindikasikan makin besarnya tahanan cairan 
tersebut untuk mengalir (Fajar dan Azis, 2010). 

Berdasarkan hasil analisis statistik 
perlakuan waktu ekstraksi yang diberikan 
memberikan pengaruh nyata terhadap nilai 
viskositas yang diperoleh (FHitung = 5.83 ; p = 
0.0207), dimana nilai viskositas perlakuan T1 
(waktu ekstraksi 16 jam) berbeda nyata dengan 
perlakuan T4 (waktu ekstraksi 19 jam) sedangkan 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan T2 (waktu 
ekstraksi 17 jam) dan perlakuan T3 (waktu 
ekstraksi 18 jam) dan T4 tidak berbeda nyata 
dengan T2 dan T3.

Gambar 3. Grafik Analisis Regresi Pengaruh Dan 
Hubungan Waktu Ekstraksi dengan 
Viskositas.

Berdasarkan hasil analisis regresi yang 
ditampilkan pada gambar 3 dan persamaan 
dan tanda negatif pada persamaan regresi atau 
koefisien regresi yang diperoleh menunjukan 
hubungan antara variabel waktu dan variabel 
rendemen berjalan dua arah, dimana pada setiap 
peningkatan waktu ekstraksi diikuti dengan 
penurunan viskositas. Melalui penjelasan tersebut 
maka dapat dikatakan bahwa grafik analisis 
regresi yang diperoleh bersifat linier negatif. 
Hasil analisis regresi menunjukan nilai koefisien 
determinasi R-Sq=78.7% yang menggambarkan 
bahwa sumbangan variabel X (waktu ekstraksi) 
terhadap penurunan variabel Y (viskositas) 
sebesar 78.7% atau 0.787, sedangkan sisanya 
merupakan sumbangan dari variabel lain yang 
tidak diketahui dan tidak dimasukan dalam model 
yaitu sebesar 21.3 %. Untuk nilai r korelasi 
diperoleh sebesar 0.887 atau 88.7 %. Berdasarkan 
hasil koefisien korelasi maka dapat dikatakan 
bahwa hubungan antara variabel Independen 
(waktu ekstraksi) dengan variabel dependen 
(Viskositas) mempunyai kekuatan hubungan 
yang kuat karena nilai r sebesar 88.7 % hampir 
mendekati nilai 100 %.

Hasil analisis regresi memperoleh nilai 
koefisien determinasi sebesar 78.7 % yang dapat 
menjelaskan bahwa viskositas dipengaruhi oleh 
waktu ekstraksi sebesar 78.7% dimana semakin 
lama waktu ekstraksi maka nilai viskositas 
semakin menurun. Hal ini disebabkan karena sifat 
viskositas karagenan berbanding lurus dengan 
kadar sulfatnya, dimana waktu ekstraksi yang 
lama mampu menurunkan kadar sulfat karagenan 
sehingga nilai viskositas juga semakin menurun, 
hal ini sesuai dengan penelitian Pebrinata 
(2005), viskositas Iota karagenan yang diperoleh 
lebih tinggi di bandingkan viskositas Kappa 
Karagenan, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh 
sulfat karena sulfat dapat menyebabkan larutan 
menjadi kental. 

Rendahnya viskositas juga dipengaruhi 
oleh umur panen dimana umur panen rumput 
laut yang digunakan dalam penelitiaan ini 
berumur 45 hari dimana pada umur ini rumput 
laut siap untuk dipanen. Menurut Wenno, (2009) 
mengatakan bahwa nilai viskositas karaginan 
cenderung menurun sejalan dengan bertambahnya 
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umur panen. Penurunan viskositas dengan 
bertambahnya umur panen disebabkan karena 
penurunan kandungan sulfat. Semakin tua umur 
panen viskositas larutan karaginan cenderung 
menurun. Pernyataan tersebut diperkuat dengan 
penelitian Suryaningrum (1988) dalam Wenno 
(2009), yang melaporkan bahwa peningkatan 
umur panen menurunkan viskositas larutan 
karaginan. Penurunan viskositas ini disebabkan 
oleh penurunan kandungan sulfat.

Semakin tinggi nilai viskositas maka 
semakin kental larutan karagenan sehingga 
karagenan yang diperoleh semakin baik. Pada 
dasarnya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya 
karagenan biasanya digunakan sebagai  stabilizer, 
thickener, pembentuk gel, dan pengemulsi 
sehingga nilai viskositas yang tinggi yang 
lebih baik. Selain itu juga bila dilihat dari segi 
ekonomis, semakin tinggi nilai viskositas maka 
harga jual karagenan juga semakin tinggi. 

Hasil penelitian mencapai nilai viskositas 
tertinggi sebesar 5.08 cP pada perlakuan T3 dan 
5,58 cP pada perlakuan T1, jika dibandingkan 
dengan standar mutu karagenan komersil yaitu 5 
cP kedua perlakuan ini lebih baik karena sudah 
memenuhi syarat mutu, namun pada perlakuan 
T4 sebesar 4.20 cP dan perlakuan T2 sebesar 4.87 
cP nilai viskositasnya rendah sehingga belum 
memenuhi syarat mutu karagenan.

Kekuatan Gel
Kekuatan gel merupakan sifat fisik 

yang utama, karena kekuatan gel menunjukkan 
kemampuan karagenan dalam pembentukan 
gel. Pada penelitian ini kekuatan gel dinyatakan 
dalam satuan dyne/cm2. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa perlakuan lama waktu 
ekstraksi menghasilkan nilai kekuatan gel sebesar 
71648 – 31565 dyne/cm2. 

Hasil analisis keragaman menunjukan 
bahwa perlakuan waktu ekstraksi berpengaruh 
sangat nyata terhadap nilai kekuatan gel karagenan 
yang diperoleh (FHitung = 41.48 ; p = <.0001). 
Dimana perlakuan T1 (waktu ekstraksi 16 jam) 
berbeda nyata dengan perlakuan T2 (waktu 
ekstraksi 17), perlakuan T3 (waktu ekstraksi 18 
jam), T4 (waktu ekstraksi 19 jam), dan perlakuan 
T2 (waktu ekstraksi 17 jam) berbeda nyata 

perlakuan T1 (waktu ekstraksi 16 jam), perlakuan 
T4 (waktu ekstraksi 19 jam) tetapi tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan T3 (waktu ekstraksi 18 
jam) sedangkan T3 (waktu ekstraksi 18 jam) 
berbeda nyata dengan T1 (waktu ekstraksi 16 
jam) tetapi tidak berbeda nyata dengan T2 (waktu 
esktraksi 17 jam) dan T4 (waktu ekstraksi 19 
jam).

Gambar 4. Grafik Analisis Regresi Pengaruh Dan 
Hubungan Waktu Ekstraksi dengan 
Kekuatan Gel.

Berdasarkan hasil analisis regresi yang 
ditunjukan pada gambar diatas dan tanda negatif 
pada persamaan regresi atau koefisien regresi 
diatas menunjukan bahwa hubungan antara 
variabel X (waktu ekstraksi) dan variabel Y 
(kekuatan gel) berjalan dua arah, dimana setiap 
peningkatan waktu ekstraksi diikuti dengan 
penurunan nilai kekuatan gel sehingga dapat 
dikatakan bahwa grafik analisis regresi yang 
diperoleh bersifat linier negatif. Koefisien 
deteminasi (R-sq) yang diperoleh melalui 
analisis regresi yaitu sebesar 0.912 atau 91.2 
% yang menggambarkan bahwa variabel X 
(waktu ekstraksi) berpengaruh terhadap variabel 
Y (kekuatan gel) sebesar 91.2 % dan sisanya 
sebesar 8.8 % merupakan variabel faktor yang 
tidak diketahui. 

Berdasarkan koefisien determinasi 
diperoleh nilai koefisien korelasi r = 95.5 % 
atau  0.955 sehingga dapat dikatakan bahwa 
hubungan antara variabel independen (waktu 
ekstraksi) dengan variabel dependen (kekuatan 
gel) mempunyai kekuatan hubungan yang 
kuat karena nilai korelasi sebesar 95.5 sangat 
mendekati 100%. Berdasarkan nilai koefisien 
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determinasi atau pengaruh variabel X (waktu 
ekstraksi) terhadap variabel Y (kekuatan gel) 
yaitu sebesar 91.2 % menjelaskan bahwa 
penambahan waktu ekstraksi mengakibatkan 
penurunan nilai kekuatan gel dari karagenan yang 
dihasilkan. Penurunan nilai kekuatan gel yang 
cukup signifikan ini diperkirakan terjadi karena 
penambahan waktu ekstraksi yang cukup lama 
akan mendegradasi karagenan, sehingga nilai 
kekuatan gel menjadi menurun. Walaupun terjadi 
penurunan yang cukup signifikan, namun pada 
penelitian ini kekuatan gel yang dihasilkan untuk 
semua perlakuan sangat tinggi. Kekuatan gel yang 
dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berkisar 
antara 31565 – 71648 dyne/cm2 jauh lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan penelitian Meiyasa, 
(2012) yang menghasilkan kekuatan gel sebesar 
466.94 - 553.72  dyne/cm2 dan penelitian Yasita 
dan Rachmawati, (2009) yang menghasilkan nilai 
kekuatan gel sebesar 632,084 dyne/cm2.  

Hal ini dikarenakan penggunaan waktu 
ekstraksi dalam penelitian ini jauh lebih lama yaitu 
16, 17, 18 dan 19 jam bila dibandingkan dengan 
penelitian Meiyasa, (2012) yang menggunakan 
waktu ekstraksi hanya 30 menit dan Yasita dan 
Rachmawati (2009),  yang hanya menggunakan 
waktu ekstraksi 2 jam, sehingga penguranngan 
sulfat terjadi terjadi tidak terlalu banyak sehingga 
mengakibatkan kemappuan membentuk gel lebih 
rendah dibandingkan dengan penelitian ini. 

Faktor lain yang ikut mempengaruhi 
kekuatan gel sebesar 8.8 % adalah pengguna 
alkali (KOH). Penelitian Basmal., dkk (2005), 
Semakin tinggi kandungan sulfat, kekuatan gel 
semakin rendah tetapi nilai kekentalan menjadi 
tinggi. Penelitian Yasita dan Rachmawati, (2009) 
Kekuatan gel dari karaginan sangat dipengaruhi 
oleh konsentrasi alkali, suhu, dan waktu ekstraksi. 
Sedangkan pada penelitian Distantina., dkk 
(2010), Pada konsentrasi KOH yang sama, 
waktu ekstraksi berpengaruh terhadap kekuatan 
gel karagenan yang dihasilkan. Hal ini sesuai 
dengan pengurangan sulfat yang terjadi, dimana 
waktu ekstraksi semakin lama maka kandungan 
sulfat semakin kecil. Akibatnya, kekuatan gel 
juga semakin tinggi, dan ini menunjukkan ada 
korelasi  yang signifikan antara kadar sulfat  
dengan  kekuatan gel.

Selain parameter proses nilai kekuatan 
gel juga sangat dipengaruhi oleh umur panen. 
Rumput laut yang digunakan dalam penelitian 
ini dipanen pada umur 1,5 bulan atau 45 hari, 
dimana pada umur panen ini rumput laut hampir 
mencapai titik optimum sehingga hasil kekuatan 
gel yang diperoleh sangat tinggi. Hal ini sesuai 
oleh pernyataan Aslan (1996) dalam Widyastuti, 
(2010) melaporkan bahwa panen terbaik bisa 
dilakukan apabila telah terjadi penambahan berat 
empat kali berat awal, sekitar 45 hari.

Pentingnya sifat kekuatan gel, sehingga 
semakin tinggi nilai kekuatan gel, maka semakin 
baik penggunaanya dalam berbagai industri karena 
banyak industri yang lebih mengutamakan sifat 
kekuatan gel yang tinggi agar baik diaplikasikan 
pada berbagai produk. Selain kegunaan dan 
fungsinya seperti halnya rendemen, viskositas dan 
suhu pelelehan dan suhu penjendalan, dari segi 
ekonomi harga jual karagenan juga tergantung 
pada kekuatan gel, dimana semakin tinggi nilai 
kekuatan gelnya maka harga jual karagenan juga 
semakin tinggi.

Pada penelitian ini nilai kekuatan gel 
yang dihasilkan dari keempat perlakuan waktu 
ekstraksi sangat tinggi dan jauh lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan standar mutu karagenan 
komersial yaitu 685,50 dyne/cm2, sehingga dapat 
dikatakan bahwa karagenan jenis kappa yang 
dihasilkan sudah memenuhi syarat mutu.

Titik Leleh Dan Titik Jendal
Titik jendal adalah suhu larutan karaginan 

dalam konsentrasi tertentu mulai membentuk gel, 
sedangkan titik leleh merupakan kebalikan dari 
titik gel yaitu suhu larutan karaginan ini mencair 
dengan konsentrasi tertentu. 

Melalui penelitian yang dilakukan 
diperoleh titik leleh yang dihasilkan adalah 
55.67 oC - 53.33 oC, sedangkan titik jendal yang 
menunjukan bahwa perlakuan waktu ekstraksi 
memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap 
titik leleh dan titik jendal (FHitung = 1.32 ; p = 
0.3338 dan FHitung = 0.99 ; p = 0.4435). dihasilkan 
adalah 48.25 oC - 44.33 oC. Berdasarkan hasil 
analisis keragaman 
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(a) Titik Leleh

(b) Titik Jendal
Gambar 5. Grafik Analisis Regresi Pengaruh Dan 

Hubungan Waktu Ekstraksi Dengan Titik 
Leleh Dan Titik Jendal.

Berdasarkan hasil analisis regresi yang 
ditunjukan pada gambar 5a; 5b dan tanda positif 
pada persamaan regresi atau koefisien regresi yang 
diperoleh pada kedua grafik tersbut menunjukan 
hubungan antara variabel waktu dan rendemen 
berjalan satu arah, dimana semakin lama waktu 
ekstraksi maka titik leleh dan titik jendal yang 
diperoleh juga semakin meningkat. Melaui 
penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
grafik analisis regresi yang diperoleh bersifat 
linier positif. Hasil analisis regresi menghasilkan 
koefisien determinasi yang dihasilkan dari waktu 
ekstraksi dengan titik leleh dan wakktu ekstraksi 
dengan tititk jendal berturut-turut adalah 34.0 
% dan 10.5 % yang menunjukan bahwa variasi 
keragaman total Y (waktu ekstraksi) tidak dapat 
diterangkan oleh variasi variabel X (titik leleh dan 

titik jendal) atau dapat diartikan bahwa fungsinya 
tidak bisa menjelaskan hubungan antara variabel 
X (waktu eksttraksi) dan variabel Y (titik leleh dan 
titik jendal) sehingga pengaruh yang diberikan 
cukup kecil yaitu 34.0% dan 10.5%, sedangkan 
variabel faktor yang ikut berpenngaruh tetapi 
tidak diketahui sebesar 66.0% dan 85.0%.

Berdasarkan koefisien determinasi 
diperoleh nilai koefisien korelasi berturut turut 
untuk hubungan variabel waktu ekstraksi dan titik 
leleh adalah sebesar 58.3 % atau 0.58 sedangkan 
hubungan variabel waktu ekstraksi dan titik jendal 
adalah sebesar 32.4% atau 0.324 maka dapat 
dikatakan bahwa variabel X (waktu ekstraksi) 
memiliki kekuatan hubungan yang rendah dengan 
variabel Y (titik leleh) (Gambar 10a) dan hal ini 
juga sama dengan hubungan antara varibel X 
(waktu ekstraksi) dengan Y (titik jendal) (Gambar 
10b) yang juga memiliki koefisien korelasi yang 
rendah sehingga kekuatan hubunganya juga 
rendah, karena pada kedua nilai koefisien korelasi 
tidak mendekati atau jauh dari 100%.

Pada titik leleh (Gambar 5a) terlihat 
bahwa semakin lama waktu ekstraksi maka nilai 
titik leleh semakin tinggi, begitu juga dengan 
titik jendal (Gambar 5b) semakin lama waktu 
ekstraksi nilai titik jendal semakin tinggi namun 
pada perlakuan waktu ekstraksi 19 jam nilai titik 
jendal mulai menurun sehingga dapat dikatakan 
bahwa pada perlakuan waktu ekstraksi 18 jam 
merupakan waktu optimum, dimana pada saat 
waktu ekstraksi di tambah maka nilai titik jendal 
akan menurun. Hal ini berbeda dengan titik 
leleh dimana semakin lama waktu  nilai titik 
leleh semakin tinggi. Melaaui hasil penelitian 
maka dapat membuktikan bahwa titik leleh dan 
titik jendal berbanding terbalik dengan kadar 
sulfat dan viskositas, dimana semakin lama 
waktu ekstraksi kadar sulfat menjadi menurun, 
viskositas juga menurun sedangkan nilai titik 
leleh dan titik jendal semakin tinggi.

Selain pengaruh variabel X (waktu 
ekstraksi), variabel faktor penyebab lainya yang 
turut mempengaruhi titik leleh dan titik jendal 
juga sangat tinggi yaitu berturut-turut sebesar 
66.0% dan 85.0%. Pengaruh yang diberikan 
variabel yang tidak diketahui jika dilihat cukup 
besar. Diduga selain pengaruh waktu ekstraksi 
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pengaruh penambahan alkali (KOH) dengan 
konsentrasi yang tinggi mamapu menghilangkan 
lebih banyak kandungan sulfat sehingga nilai 
titik leleh dan titik jendal menjadi tinggi. Faktor 
penyebab lainnya diperkirakan tingginya nilai 
titik leleh dan titik gel adalah kain saring yang 
digunakan dimana kain saring (Swan Brand) yang 
digunakan dapat menyaring dengan baik sehingga 
sisa filtrat dalam bentuk ampas (impuritas) tidak 
ikut lolos saringan sehingga tidak ada bahan lain 
yang bercampur dengan karagenan yang sulit 
meleleh atau membentuk gel sehingga dapat 
menyebabkan titik leleh dan titik jendal dari 
karagenan yang diperoleh cukup tinggi. Hal ini 
sesuai dengan Penelitian  Yasita dan Rachmawati 
(2009), yang menyatakan bahwa suhu titik gel 
dan titik leleh karagenan Eucheuma cottonii lebih 
rendah dibandingkan karagenan komersial hal ini 
disebabkan karena masih banyak impuritas pada 
saat proses penyaringan.

Nilai titik leleh dan titik jendal yang 
diperoleh dari penelitian lebih tinggi yaitu 
53.33 oC - 55.67 oC dan 44.33 oC - 48.25 oC, 
bila dibandingkan dengan penelitian Meiyasa, 
(2012) yaitu titik leleh 26.20 oC - 35.07 oC dan 
titik jendal 35.17  oC - 38.90 oC dan Penelitian 
Wenno, (2009) titik leleh 41,30 - 43,26oC dan titik 
jendal 30,53 - 33,20 oC. Hal ini disebabkan karena 
pada penelitian Meiyasa (2012), menggunakan 
waktu ekstraksi yang singkat yaitu 30 menit 
dan Wenno (2009), yaitu 2 jam sehingga 
pengurangan sulfat terjadi tidak terlalu besar 
yang mengakibatkan suhu pelelehan dan suhu 
penjendalan menjadi redah. Hal tersebut dapat 
membuktikan bahwa peningkatan nilai titik leleh 
dan titik jendal disebabkan karena semakin lama 
waktu ekstraksi mampu meningkatkan kandungan 
3,6-anhydrogalaktosa dan menurunkan kandungan 
sulfatnya. 

Pernyataan Suryaningrum dalam Wenno, 
(2009) mengatakan bahwa suhu titik jendal dan 
titik leleh berbanding lurus dengan kandungan 
3,6-anhidrogalaktosa dan berbanding terbalik 
dengan kandungan sulfatnya. Selanjutnya Reen 
(1986) dalam Syamsuar (2006), menyatakan 
bahwa adanya sulfat cenderung menyebabkan 
polimer terdapat dalam bentuk sol, sehingga 
suhu titik gel sulit terbentuk. Semakin tinggi 

suhu titik leleh dan titik jendal maka karagenan 
yang diperoleh semakin baik, karena dalam 
aplikasinya pada produk suhu titik leleh dan titik 
jendal yang tinggi sangat baik pada penyimpanan 
suhu dingin. 

Jika dilihat dari segi ekonomis juga 
semikin tinggi titik leleh dan titik jendal maka 
harga jual karagenan juga semakin tinggi, karena 
kedua parameter ini sebagai parameter mutu 
karagenan. Dilihat dari suhu titik leleh dan titik 
jendal yang diperoleh jika dibandingan dengan 
standar mutu karagenan komersial titik leleh 
50.21 oC dan titik jendal 34,10 oC maka nilai titik 
leleh dan titik jendal karagenan yang dihasilkan 
sudah memenuhi syarat mutu

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
1. Perlakuan lama waktu ekstraksi berpengaruh 

nyata terhadadap rendemen, viskositas dan 
kekuatan gel tetapi tidak berpengaruh nyata 
terhadap titik leleh dan titik jendal.

2. Berdasarkan keempat taraf perlakuan waktu 
ekstraksi yang diberikan, perlakuan terbaik 
dilihat dari nilai kekuatan gel dan viskositas 
yang tertinggi dari semua perlakuan yaitu 
ada pada perlakuan T1 (waktu ekstraksi 16 
jam) dengan rendemen 40.14 %, viskositas 
5.58 cP, kekuatan gel 71684 dyne/cm2, titik 
leleh 54.67 oC dan 44.33 oC, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian 
ini ditolak, karena dugaan sementara 
tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 
diperoleh.

3. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukan 
bahwa waktu ekstraksi memeberikan 
pengaruh cukup besar kepada kekuatan 
gel 91.2 %, Viskositas 78.7%, rendemen 
sebesar 63.1% sedangkan pada titik leleh 
dan titik jendal dipengaruhi oleh waktu 
ekstraksi hanya sebesar 34.0% dan  10.5%. 
Hasil analisis korelasi menunjukan Variabel 
independen (waktu ekstraksi) memiliki 
hubungan yang kuat dengan variabel 
dependen yaitu kekuatan gel (r=95.5%) dan 
viskositas (r=88.7%), sedangkan memiliki 
hubunga yang sedang dengan variabel 
dependen rendemen (r=79.4%) dan memiliki 
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hubungan yang rendah dengan variaabel 
dependen titik leleh (r= 58.3%) dan titk 
jendal (r=34.4%).

Saran
1. Kepada peneliti yang ingin melanjutkan 

penelitian ini agar dapat melihat lama 

penyimpanan rumput laut setelah pemanenan 
untuk melihat mutu karagenan yang 
dihasilkan dari beberapa umur simpan yang 
berbeda.
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