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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh teknik 
pengeringan dan kadar air dalam bahan baku rumput laut 
terhadap tingkat rendemen dan viskositas semi-refined 
carrageenan (SRC) yang dihasilkan. Penelitian dilakukan 
melalui percobaan ekstraksi rumput laut jenis Eucheuma cottonii 
yang dikeringkan dengan 2 teknik (teknik langsung dan tidak 
langsung) dengan 5 variasi kadar air (10%, 20%, 30%, 40%, dan 
50%) menggunakn larutan KOH 8% pada suhu 100oC selama 60 
menit. Semi-refined carrageenan yang dihasilkan kemudian 
ditentukan tingkat rendemen dan viskositasnya. Hasil penelitian 
menunjukkan (1) rumput laut yang dikeringkan dengan teknik 
langsung menghasilkan semi-refined carrageenan dengan tingkat 
rendemen lebih tinggi, tetapi memiliki viskositas lebih rendah 
dibandingkan rumput laut yang dikeringkan secara tidak 
langsung, (2) rumput laut dengan kadar air tinggi menghasilkan 
semi-refined carrageenan dengan tingkat rendemen tinggi, tetapi 
memiliki viskositas lebih kecil. 
 
Kata kunci: semi-refined carrageenan, teknik pengeringan,  
                     kadar air, rendemen, viskositas 

 
Abstract 

The research was done in order to describe the effect of  seaweed 
drying technique and water residu in seaweed to rendement level 
and viscosity of semi-refined carrageenan produced.  Semi-
refined carrageenan was produced by extraction process using 
alkaline (KOH) solution 8% at temperature 100oC for 60 
minutes. Seaweed was dried with two (2) techniques, there were 
direct and indirect techniques. Water residu in seaweed was 
made in five (5) variations. There were 10%, 20%, 30%, 40%, 
and 50%. The result showed (1) seaweed which was dried with 
direct techniques produced semi-refined carrageenan with high 
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rendement level, but its viscosity was lower, (2) seaweed with 
higher water residu produced semi-refined carrageenan with high 
rendement level, but its viscosity was lower. 
 
Key words:  semi-refined carrageenan, drying technic, water  
                     residu, rendement level, viscosity 

 
 

Pendahuluan 
Karaginan adalah zat aditif alami yang banyak dimanfaatkan dalam 

berbagai industri, terutama industri makanan dan kosmetika. Semi-refined 
carrageenan (SRC) adalah salah satu produk karaginan dengan tingkat 
kemurnian lebih rendah dibandingkan refined carrageenan, karena masih 
mengandung sejumlah kecil selulosa yang ikut mengendap bersama 
karaginan. Semi-refined carrageenan (SRC) secara komersial diproduksi dari 
rumput laut jenis Eucheuma cottonii melalui proses ekstraksi menggunakan 
larutan alkali (Kalium hidroksida / KOH) (Minghou, TT).  

Tahap penting ekstraksi semi-refined carrageenan (SRC) adalah pada 
proses pemasakan dengan larutan alkali. Kuantitas dan kualitas SRC dapat 
dipengaruhi oleh konsentrasi larutan alkali, waktu pemasakan, serta kualitas 
bahan baku antara lain kadar air dan kadar pengotor. Kadar air dalam bahan 
baku rumput laut dapat mempengaruhi produk SRC, sehingga permintaan 
industri-industri karaginan terhadap bahan baku rumput laut biasanya 
mensyaratkan kadar air maksimal 37 % (Indonetwork, 2007). Keberadaan air 
dalam jumlah banyak dalam jaringan rumput laut kemungkinan dapat 
menghalangi masuknya larutan alkali ke dalam jaringan rumput laut tersebut, 
sehingga tidak dapat mengekstrak karaginan yang ada di dalamnya. Kadar 
air yang terlalu rendah (rumput laut terlalu kering) kemungkinan dapat 
menyebabkan jaringan rumput laut keras, sehingga sulit ditembus oleh 
larutan alkali, akibatnya karaginan sulit terekstrak. Selain itu, kandungan air 
dalam jaringan rumput laut memungkinkan terjadinya reaksi enzimatik yang 
dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas karaginan yang dihasilkan 
(Bubnis, 2000). 
 Teknik pengeringan rumput laut kemungkinan juga dapat 
mempengaruhi produksi semi-refined carrageenan (SRC). Petani rumput 
laut di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung biasanya 
mengeringkan rumput laut mereka dengan dua teknik. Teknik pertama, 
rumput laut hasil panen langsung dijemur di bawah sinar matahari selama 
kurang lebih 3 hari sampai kering, sehingga dihasilkan rumput laut kering 
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yang berwarna kemerahan. Teknik kedua, rumput laut hasil panen pertama 
kali dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik transparan dan dijemur 
selama kurang lebih satu hari, kemudian rumput laut dikeluarkan dari 
kantong-kantong plastik tersebut dan selanjutnya dijemur di bawah sinar 
matahari selama kurang lebih 2 hari sampai kering, sehingga dihasilkan 
rumput laut kering yang berwarna putih kekuningan. Dilihat dari perbedaan 
warna rumput laut kering yang dihasilkan melalui 2 teknik pengeringan 
tersebut, kemungkinan akan menghasilkan karaginan dengan kuantitas dan 
kualitas yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kadar 
pigmen (warna) pada kedua jenis rumput laut kering tersebut yang dapat 
mempengaruhi proses ekstraksi SRC. 

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan bagaimana 
pengaruh teknik pengeringan dan kadar air bahan baku rumput laut 
Eucheuma cottonii terhadap kuantitas (rendemen) dan kualitas (viskositas) 
semi-refined carragenan yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui kondisi 
optimal dari kedua perlakuan (variasi) tersebut. Hasil penelitian ini dapat 
dimanfaatkan oleh industri-industri semi-refined carrageenan (SRC) untuk 
meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan, serta oleh 
masyarakat yang ingin membuka usaha produksi karaginan, khususnya semi-
refined carrageenan (SRC). 
  
Metode 
 Subjek penelitian adalah rumput laut jenis Eucheuma cottonii yang 
diambil dari satu tempat budidaya di perairan Nusa Penida, Kabupaten 
Klungkung. Objek penelitian adalah rendemen dan viskositas semi-refined 
carrageenan yang dihasilkan melalui ekstraksi rumput laut tersebut. 
 
 Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen. Semi-refined 
carrageenan diperoleh melalui ekstraksi rumput laut dengan memvariasikan 
teknik pengeringan bahan baku rumput laut (teknik langsung dan tidak 
langsung) dan kadar air bahan baku (10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%). 

Penelitian diawali dengan pengeringan rumput laut menggunakan 
kedua teknik yang telah ditetapkan. Rumput laut hasil panen pertama kali 
dibersihkan dari pengotor untuk meminimalkan pengaruhnya terhadap proses 
ekstraksi, kemudian ditimbang masing-masing dengan berat 100 gram, 
selanjutnya dilakukan pengeringan dengan kedua teknik yang ditetapkan. 
Pada teknik langsung, sampel rumput laut secara langsung dijemur di bawah 
sinar matahari selama beberapa hari sampai diperoleh sampel rumput laut 
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kering dengan kadar air yang telah ditetapkan. Pada teknik tidak langsung, 
sampel rumput laut pertama kali dimasukkan ke dalam kantong-kantong 
plastik transparan dan dijemur selama 1 hari, kemudian dikeluarkan dan 
dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari sampai diperoleh 
sampel rumput laut kering dengan kadar air yang telah ditetapkan. Untuk 
memperoleh sampel rumput laut dengan kadar air bervariasi kadar air 
dilakukan dengan memvariasikan waktu (lama) penjemuran di bawah sinar 
matahari. Sampel rumput laut yang telah kering dengan kadar air yang telah 
ditentukan kemudian siap diekstraksi. 
 Percobaan ekstraksi semi-refined carrageenan (SRC) dilakukan 
dalam wadah terbuka, dalam hal ini diperlukan 10 wadah untuk kedua variasi 
perlakuan yang diberikan (modifikasi 2 teknik pengeringan dengan masing-
masing 5 variasi kadar air). Proses ekstraksi dilakukan menggunakan larutan 
KOH 8,0% pada suhu 100oC selama 60 menit (Parwata & Oviantari, 2006). 
Ekstraksi semi-refined carrageenan (SRC) dilakukan dengan tahapan proses 
sebagai berikut.  
1. Sampel rumput laut kering dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang 

lebih kecil secara merata,  
2. Rumput laut dimasak dalam larutan KOH 8,0% pada suhu 100oC selama 

60 menit sampai terbentuk gel 
3. Gel karaginan kemudian dipisahkan dari larutan pengekstrak dengan 

penyaringan,  
4. Karaginan dicuci menggunakan air untuk menghilangkan sisa-sisa 

larutan alkali, kemudian dikeringkan. 
5. Karaginan kering digiling (digerus) menjadi tepung karaginan (SRC). 
 
 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 
rendemen (persentase) dan viskositas semi-refined carrageenan (SRC) yang 
dihasilkan dari proses ekstraksi rumput laut. Untuk menentukan rendemen 
semi-refined carrageenan (SRC), tepung SRC yang dihasilkan dari masing-
masing proses ekstraksi dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC, 
kemudian ditimbang sampai diperoleh berat konstan. Persentase (rendemen) 
SRC yang diperoleh ditentukan dengan rumus sebagai berikut. 
          Berat tepung SRC 
Rendemen (%) SRC =            × 100 % 
          Berat rumput laut 
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Viskositas SRC yang dihasilkan dari masing-masing proses ekstraksi 
diukur dengan alat Viskometer Ostwald pada suhu 75oC dengan konsentrasi 
larutan 1,5% yang kemudian dibandingkan dengan viskositas pelarutnya 
(akuades) untuk memperoleh nilai Viskositas relatif. 
 Data rendemen SRC yang diperoleh dari proses ekstraksi dengan 
variasi kadar air dalam bahan baku rumput laut pada masing-masing teknik 
pengeringan dibuat grafik untuk mengetahui pengaruh kadar air bahan baku 
terhadap rendemen SRC yang dihasilkan pada masing-masing teknik 
pengeringan. Demikian juga data viskositas relatif SRC yang diperoleh dari 
proses ekstraksi dengan variasi kadar air dalam bahan baku rumput laut pada 
masing-masing teknik pengeringan dibuat grafik untuk mengetahui pengaruh 
kadar air bahan baku terhadap viskositas SRC yang dihasilkan pada masing-
masing teknik pengeringan. 
 Untuk mengetahui teknik pengeringan yang dapat memberikan hasil 
SRC optimal dapat diketahui dengan membandingkan data rendemen dan 
viskositas relatif SRC yang dihasilkan dari proses ekstraksi dengan variasi 
kedua teknik pengeringan tersebut pada masing-masing variasi kadar air. 
Kondisi optimum adalah yang menghasilkan rendemen dan viskositas SRC 
paling tinggi. 
 
Hasil 
 Data rendemen dan viskositas semi-refined carrageenan (SRC) yang 
dihasilkan dari proses ekstraksi rumput laut dengan variasi teknik 
pengeringan dan kadar air bahan baku ditunjukkan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 
Data Rendemen dan Viskositas SRC 

 
Rendemen (%) Viskositas Relatif Kadar Air 

Rumput 
Laut (%) 

Pengeringan 
Langsung 

Pengeringan 
Tidak 

Langsung 

Pengeringan 
Langsung 

Pengeringan 
Tidak Langsung 

10 7,43 4,21 4,31 4,95 
20 8,12 4,62 3,85 4,32 
30 9,55 5,62 3,14 3,55 
40 11,22 6,85 2,12 2,76 
50 14,31 8,62 1,03 1,65 
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Pembahasan 
 Dari data pada Tabel 1 di atas dapat dibuatkan grafik hubungan 
antara kadar air rumput laut dengan rendemen dan viskositas semi-refined 
carrageenan (SRC) yang dihasilkan, seperti yang disajikan pada Gambar 1 
dan Gambar 2. 

Berdasarkan grafik pada Gambar 1, tampak bahwa rumput laut yang 
dikeringkan dengan teknik pengeringan langsung menghasilkan produk 
semi-refined carrageenan (SRC) dengan tingkat rendemen lebih besar 
dibandingkan rumput laut yang dikeringkan dengan teknik tidak langsung. 
Hal ini kemungkinan disebabkan rumput laut yang dikeringkan dengan 
teknik langsung tidak banyak kehilangan komponen penyusunnya seperti 
karbohidrat (selulosa), protein, lemak, abu, vitamin, serta berbagai mineral 
seperti kalium, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, dan yodium (Anggadiredja, 
et al., 2006), sehingga produk SRC yang dihasilkan melalui proses ekstraksi 
masih mengandung cukup banyak komponen-komponen tersebut selain 
karaginan. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa rumput laut yang 
dikeringkan dengan teknik langsung memiliki warna yang masih mirip 
dengan warna rumput laut mentah (coklat kemerahan). Berbeda dengan 
rumput laut yang dikeringkan dengan teknik tidak langsung yang memiliki 
warna berbeda dengan rumput laut mentah (berwarna putih kekuningan). 
Selain itu, dari hasil penimbangan terhadap bahan baku rumput laut yang 
telah dikeringkan, ternyata rumput laut yang dikeringkan dengan teknik 
langsung lebih berat dibandingkan yang dikeringkan dengan teknik tidak 
langsung. Hal ini menunjukkan rumput laut yang dikeringkan dengan teknik 
tidak langsung kehilangan banyak komponen penyusunnya. Rumput laut 
kering dengan teknik tidak langsung banyak kehilangan komponen 
penyusunnya pada saat dijemur dalam kantong plastik. Hal ini terlihat dari 
hasil pengamatan rumput laut tersebut mengeluarkan banyak cairan kental 
yang berwarna coklat kemerahan.  

Grafik pada Gambar 2 menunjukkan fenomena yang berbeda, rumput 
laut yang dikeringkan dengan teknik pengeringan langsung ternyata memiliki 
viskositas yang lebih rendah dibandingkan rumput laut yang dikeringkan 
dengan teknik tidak langsung. Hal ini didukung oleh penjelasan di atas 
bahwa rumput laut yang dikeringkan dengan teknik langsung masih 
mengandung cukup banyak komponen lain (selain karaginan) yang memiliki 
viskositas relatif lebih rendah dibandingkan karaginan, sehingga berdampak 
pada rendahnya viskositas SRC yang dihasilkan. 
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Gambar 1 
Pengaruh Kadar Air Rumput Laut terhadap Rendemen Produk SRC 
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 Grafik 2 
Pengaruh Kadar Air Rumput Laut terhadap Viskositas Produk SRC 
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 Dapat dikatakan bahwa SRC yang dihasilkan dari rumput laut yang 
dikeringkan dengan teknik langsung memiliki tingkat kemurnian lebih 
rendah dibandingkan SRC yang dihasilkan dari rumput laut yang 
dikeringkan dengan teknik tidak langsung. 
 Pengaruh kadar air pada bahan baku rumput laut terhadap tingkat 
rendemen SRC yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 1. Pada grafik 
tersebut terlihat bahwa semakin besar kadar air dalam rumput laut, semakin 
tinggi tingkat rendemen SRC yang dihasilkan. Hal ini kemungkinan 
disebabkan kadar air yang banyak dalam bahan baku rumput laut dapat 
menghalangi meresapnya larutan alkali untuk mengekstrak (memisahkan) 
karaginan dari komponen-komponen rumput laut lainnya. Keberadaan air 
dalam jaringan rumput laut seolah-olah melindungi setiap komponen 
penyusun rumput laut dari serangan larutan pengekstrak melalui aktivitas 
solvasinya, sehingga produk semi-refined carrageenan (SRC) yang 
dihasilkan masih banyak mengandung komponen-komponen lain (selain 
karaginan). Hal inilah yang menyebabkan rendemen SRC yang dihasilkan 
menjadi lebih besar. Sedangkan jika kadar air dalam rumput laut rendah akan 
memudahkan meresapnya larutan pengekstrak untuk memisahkan karaginan 
dari komponen-komponen lain dalam rumput laut tersebut, sehingga 
menghasilkan SRC dengan tingkat rendemen kecil. 
 Hal yang berbeda terlihat pada Gambar 2, di mana semakin tinggi 
kadar air dalam bahan baku rumput laut, maka semakin kecil viskositas 
produk semi-refined carrageenan (SRC) yang dihasilkan. Hal ini berkaitan 
dengan penjelasan sebelumnya bahwa rumput laut dengan kadar air tinggi 
akan menghasilkan produk SRC dengan tingkat rendemen besar, karena 
masih mengandung banyak pengotor atau komponen-komponen lain dari 
rumput laut tersebut (selain karaginan) yang berdampak pada berat SRC 
yang dihasilkan. Keadaan ini menyebabkan viskositas SRC yang dihasilkan 
dari rumput laut dengan kadar air tinggi lebih rendah dibandingkan 
viskositas SRC yang dihasilkan dari rumput laut dengan kadar air rendah, 
karena masih mengandung banyak pengotor yang memiliki viskositas relatif 
lebih rendah dibandingkan karaginan. 
 Kelemahan penelitian ini adalah bahwa rentangan variasi kadar air 
bahan baku rumput laut yang digunakan dalam percobaan masih cukup 
minim, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti karakteristik semi-refined 
carrageenan (SRC) yang dihasilkan pada variasi kadar air lebih besar dari 
50%, serta yang lebih kecil dari 10%. Akan tetapi dari hasil analisis data dan 
teori yang mendukung dapat diperkirakan bahwa semakin rendah kadar air 
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dalam bahan baku rumput laut memang akan menghasilkan SRC dengan 
tingkat rendemen lebih rendah, tetapi viskositas SRC yang dihasilkan akan 
lebih tinggi dibandingkan rumput laut dengan kadar air tinggi. Dari hasil 
analisis pada Gambar 1 dapat pula diperkirakan apabila kadar air bahan baku 
rumput laut semakin diperkecil (rumput laut sangat kering), maka rendemen 
SRC yang diperoleh kemungkinan tidak akan terus turun, melainkan akan 
mencapai titik konstan (nilai dimana kadar/rendemen keraginan tanpa 
pengotor dalam rumput laut tercapai). Menurut Bubnis (2000), kadar 
karaginan dalam rumput laut basah berkisar antara 2% - 7%. Demikian juga 
dari hasil analisis pada Grafik 2 dapat diperkirakan apabila kadar air dalam 
bahan baku rumput laut semakin diperkecil maka viskositas SRC yang 
diperoleh kemungkinan tidak akan terus naik, melainkan akan mencapai titik 
konstan tertentu (karena kadar karaginan tanpa pengotor dalam rumput laut 
sudah tercapai). 

Untuk memperoleh semi-refined carrageenan (SRC) dengan tingkat 
rendemen dan viskositas yang tinggi sekaligus menggunakan bahan baku 
rumput laut yang efisien memang cukup sulit untuk dilakukan, karena pada 
umumnya jika kita menginginkan produk SRC dengan kuantitas besar, maka 
sering menimbulkan masalah dalam hal viskositasnya yang terlalu kecil. Hal 
ini kembali pada tujuan produksi SRC, apakah ingin menghasilkan produk 
dengan tingkat rendemen dan viskositas tinggi atau produk dengan rendemen 
tinggi dan viskositas tidak menjadi masalah. Kalau menginginkan produk 
SRC dengan tingkat rendemen dan viskositas tinggi, dapat digunakan rumput 
laut yang dikeringkan dengan teknik tidak langsung dengan kadar air sangat 
kecil, tetapi bahan bakunya harus melimpah. Kalau menginginkan produk 
SRC dengan rendemen tinggi dan viskositas tidak terlalu diperhitungkan, 
dapat digunakan bahan baku rumput laut yang dikeringkan dengan teknik 
langsung dengan kadar air cukup besar. 
 
Simpulan 
 Berdasarkan data penelitian dan hasil analisisnya dapat disimpulkan 
(1) rumput laut yang dikeringkan dengan teknik pengeringan langsung 
menghasilkan semi-refined carrageenan (SRC) dengan tingkat rendemen 
tinggi, tetapi memiliki viskositas lebih rendah dibandingkan rumput laut 
yang dikeringkan dengan teknik tidak langsung, (2) rumput laut dengan 
kadar air tinggi menghasilkan semi-refined carrageenan dengan tingkat 
rendemen tinggi, tetapi memiliki viskositas lebih kecil. 
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 Mengacu pada hasil penelitian dapat disarankan (1) untuk 
menghasilkan semi-refined carrageenan (SRC) dengan viskositas yang baik, 
disarankan untuk menggunakan bahan baku rumput laut kering dengan kadar 
air rendah dan dikeringkan dengan teknik tidak langsung, (2) perlu dilakukan 
penelitian lanjutan menggunakan variasi kadar air yang lebih besar dari 50% 
dan yang lebih kecil dari 10%, serta pengukuran terhadap karakter SRC yang 
lainnya seperti kekuatan gel, reaktifitas, kelarutannya, dan sifat-sifat lainnya. 
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