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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Rumput laut cokelat  (Phaeophyceae) jenis Sargassum sp. merupakan salah 

satu jenis rumput laut yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan alginat 

karena jumlah produksinya di Indonesia yang sangat melimpah dan terus 

meningkat. Berdasarkan data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 

ini Indonesia masih menggantungkan kebutuhan alginat dari impor, pada tahun 

2018 impor alginat mencapai 1.480.100 kg dan produksi rumput laut mengalami 

kenaikan 18,18% hingga tahun 2018, nilai produksi rumput laut mencapai 11,68 

ton senilai Rp 14,20 triliun. Walaupun produksi rumput laut dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan namun pemanfaatannya kurang maksimal dikarenakan 

minimnya pengetahuan untuk mengolah rumput laut. 

Rumput laut cokelat yang dapat diolah menjadi makanan adalah rumput laut 

kering, karena rumput laut dalam keadaan basah hanya memiliki masa simpan 24 

jam sehingga setelah panen perlu dikeringkan terlebih dahulu untuk 

memperpanjang masa simpan dan memiliki kualitas lebih tinggi karena mudah 

diolah. Salah satu pengolahannya adalah alginat, alginat adalah bahan tambahan 

pangan dari hasil ekstraksi rumput laut cokelat (Phaeophyceae) yang mempunyai 

sifat sebagai pengental pada produk makanan. 

Ekstraksi alginat dapat diperoleh dengan cara melarutkannya dalam alkali 

larutan Na2CO3 dikarenakan alginat dapat larut dengan baik pada pelarut basa. 

Proses ini untuk menghilangkan selulosa sekaligus memisahkan alginat dalam 

bentuk garam kalsium atau asam alginat dan zat-zat anorganik yang dapat 

mempengaruhi mutu alginat yang diperoleh. Berdasarkan penelitian sebelumnya, 

Amir Husni (2012) menyatakan pada penggunaan larutan Na2CO3 dengan 
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konsentrasi < 8% diduga garam-garam mineral yang terdapat pada rumput laut tidak 

larut sepenuhnya, sedangkan batas pemberian larutan basa pada ekstraksi maksimal 

8%. Namun proses ekstraksi membutuhkan suhu perendaman supaya alginat yang 

dihasilkan lebih optimal dalam melarutkan garam-garam mineral agar larut 

sepenuhnya. Berdasarkan Erningsih dkk. (2014), suhu perendaman pada ekstraksi 

dengan larutan alkali pada rumput laut maksimal 80 ̊C dikarenakan jika melebihi 

suhu tersebut alginat yang telah dihasilkan akan terdegradasi. 

 Selai merupakan produk semi gel yang dibuat dari bubur buah segar yang 

direbus dengan gula, pektin dan asam. Hampir semua buah bisa dijadikan selai, 

namun perlu diperhatikan kandungan gula dan pektinnya. Buah yang memiliki 

pektin tinggi tidak diperlukan penambahan bahan pengental, sedangkan untuk buah 

yang memiliki kandungan pektin rendah namun kadar airnya tinggi seperti melon 

perlu ditambahkan bahan pengental agar tekstur selai yang dihasilkan lebih baik. 

Buah melon merupakan salah satu buah yang mudah ditemukan dipasaran 

dan bukan merupakan buah musiman. Melon bisa digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan selai meskipun memiliki kandungan pektin rendah dan memiliki kadar 

air yang tinggi sehingga dalam pembuatan selai melon perlu ditambahkan bahan 

pengental Natrium alginat untuk memperbaiki kualitas selai yang dihasilkan.  

Pengental Natrium alginat pada prinsipnya menggantikan gelatin atau lemak 

hewan yang berfungsi sebagai pengental sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif bahan tambahan pangan yang halal. Natrium alginat sebagai pengental 

memiliki keunggulan yaitu tidak mempengaruhi warna, memiliki molekul linier 

dengan berat molekul tinggi sehingga mudah sekali menyerap air, thermoreversibel 

(pengental yang tahan pada suhu tinggi), tidak mempunyai rasa dan tidak berbau. 

Namun, pada batas tertentu penggunaan alginat yang diaplikasikan pada bahan 
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makanan akan meninggalkan mounthfeel yang getir. Alginat yang memiliki mutu 

food grade harus bebas dari selulosa serta warnanya sudah dilunturkan.  

Ektraksi Natrium alginat dari bahan baku Sargassum sp. diekstraksi 

menggunakan konsentrasi Na2CO3 dengan suhu perendaman ekstraksi yang 

berbeda dilakukan untu mengetahui kualitas alginat yang dihasilkan. Alginat 

perlakuan terbaik hasil penelitian ini kemudian diaplikasikan pada produk selai 

melon. Pembuatan selai melon ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual buah 

melon. Maka dari itu dengan adanya inovasi pengolahan selai dari buah melon 

dapat meningkatkan nilai jual dari melon tersebut.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui interkasi konsentrasi Na2CO3 pada berbagai suhu perendaman 

terhadap sifat fisik dan kimia Natrium alginat; 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi Na2CO3 terhadap sifat fisik dan kimia 

Natrium alginat; 

3. Mengetahui pengaruh suhu perendaman terhadap sifat fisik dan kimia Natrium 

alginat; 

4. Mengetahui pengaruh penambahan bahan penstabil Natrium alginat terhadap 

mutu selai melon. 

1.3 Hipotesa 

 Hipotesa dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat interaksi pada konsentrasi Na2CO3 dengan berbagai suhu perendaman 

terhadap sifat fisik dan kimia Natrium alginat; 

2. Terdapat pengaruh pada konsentrasi Na2CO3 terhadap sifat fisik dan kimia 

Natrium alginat; 
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3. Terdapat pengaruh pada suhu perendaman terhadap sifat fisik dan kimia 

Natrium alginat; 

4. Terdapat pengaruh pada penambahan bahan penstabil Natrum alginat terhadap 

mutu selai melon.


