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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Rumput laut (Euchema cottonii) merupakan jenis rumput laut penghasil 

karagenan yang dapat diekstraksi menggunakan pelarut kimia basa kuat untuk 

menghasilkan rendemen dan kekuatan gel yang tinggi. Saat ini industri pengolahan 

rumput laut dalam memproduksi karagenan masih dilakukan secara tradisional dan 

semi industri. Guna meningkatkan nilai tambah rumput laut, pengolahan rumput 

laut pascapanen perlu dikembangkan, khususnya bagi masyarakat pesisir atau 

nelayan.   

 Namun, penggunaan pelarut kimia yang umumnya digunakan untuk 

ekstraksi rumput laut masih dirasa kurang aman, khususnya bagi masyarakat pesisir 

atau nelayan. Dalam mengekstraksi karagenan dari rumput laut, masyarakat pesisir 

masih menggunakan air yang menghasilkan kualitas karagenan yang masih kurang 

baik apabila dibandingkan dengan hasil ekstraksi dari pelarut kimia.  Sehingga perlu 

adanya pelarut alternatif yang  bersifat lebih aman dan dapat menghasilkan kualitas 

karagenan yang berkualitas baik. 

 Salah satu cara yang dapat dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat 

pesisir atau nelayan dalam meningkatkan produksi karagenan adalah dengan 

memanfaatkan limbah air kelapa sebagai pelarut alami. Sifat air kelapa yang 

cenderung bersifat asam dapat bermanfaat untuk memecah dinding sel dari rumput 

laut, sehingga memudahkan ekstraksi untuk memperoleh karagenan. Selain itu 

kandungan kalium yang cukup tinggi diharapkan mampu meningkatkan kekuatan 

gel karagenan yang dihasilkan.



2 

 

 

 

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Distantina (2010), tentang 

proses ekstraksi karagenan dari rumput laut Euchema cottonii didapatkan hasil 

rendemen tertinggi pada pelarut aquades namun sifat gel kurang baik. Sementara 

itu, penggunaan KOH 0,1 – 0,3 N mampu mengurangi sulfat dalam rumput laut, 

sehingga mampu menigkatkan sifat gel karagenan.  Berdasarkan penelitian Rahmat 

(2002) tentang pengaruh penambahan air kelapa sebagai pengganti KOH pada 

proses penjedalan dalam pembuatan agar-agar kertas, penggunaan air kelapa 250-

300% mampu menggantikan peranan KOH dari segi kekuatan gel.  

 Penggunaan pelarut dalam proses ekstraksi menjadi aspek penting terhadap 

mutu karagenan yang dihasilkan. Pelarut air kelapa dapat dimanfaatkan sebagai 

pelarut organik yang lebih aman dalam ekstraksi rumput laut serta adanya unsur 

kalium pada air kelapa yang ditambahkan dapat meningkatkan kekutan gel. Selain 

itu, lama waktu ekstraksi juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Oleh 

karena itu, lama waktu ekstraksi yang digunakan pada pada ekstraksi menjadi aspek 

penting yang perlu dikaji. 

 Fungsi karagenan adalah sebagai zat pengenyal yang mampu 

mempengaruhi kualitas tekstur bahan pangan. Salah satu produk pangan yang 

memanfaatkan karagenan sebagai zat pengenyal adalah selai lembaran. Selai 

lembaran merupakan produk pangan yang berbasis buah-buahan. Labu kuning 

merupakan salah satu buah yang dapat diolah menjadi selai lembaran. Namun, labu 

kuning memiliki kandungan pektin yang rendah sehingga diperlukan hidrokolid 

sebagai pengenyal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penggunaan variasi rasio air kelapa dan lama waktu ekstraksi pada 
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Euchema cottonii, sehingga didapat rasio air kelapa yang optimal dan suhu ekstraksi 

yang tepat dalam ekstraksi karagenan rumput laut Euchema cottonii serta 

melakukan uji aplikasi untuk mengetahui pemanfaatan karagenan hasil ekstraksi 

pada produk selai lembaran labu kuning. 

1.2 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi rasio air kelapa dan lama waktu ekstraksi terhadap sifat 

fisik dan sifat kimia pada pembuatan karagenan murni dari rumput laut  

Euchema cottonii; 

2. Mengetahui pengaruh air kelapa sebagai pengganti pelarut kimia terhadap 

rendemen, kekuatan gel, viskositas dan kadar abu dalam ekstraksi karagenan 

dari rumput laut Euchema cottonii; 

3.    Mengetahui pengaruh lama waktu ekstraksi terhadap rendemen, kekuatan gel 

dan viskositas dalam ekstraksi karagenan dari rumput laut Euchema cottonii; 

4.  Mengetahui perlakuan terbaik karagenan hasil ekstraksi berdasarkan 

konsentrasi air kelapa dan lama waktu ekstraksi; 

5.  Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak karagenan pada selai lembaran 

labu kuning. 

1.3 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai beikut: 

1. Adanya interaksi konsentrasi air kelapa dan lama waktu ekstraksi terhadap 

rendemen, sifat fisik dan sifat kimia pada pembuatan karagenan murni dari 

rumput laut  Euchema cottonii; 

2. Adanya pengaruh air kelapa sebagai pengganti pelarut kimia terhadap 
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rendemen, kekuatan gel, viskositas dan kadar abu dalam ekstraksi karagenan 

dari rumput laut Euchema cottonii; 

3. Adanya pengaruh lama waktu ekstraksi terhadap rendemen, kekuatan gel dan

viskositas dalam ekstraksi karagenan dari rumput laut Euchema cottonii;

4. Adanya perlakuan terbaik hasil ekstraksi karagenan berdasarkan rasio air

kelapa dan lama waktu ekstraksi;

5. Adanya pengaruh penambahan ekstrak karagenan pada selai lembaran labu

kuning.



 

 

 

 

 


