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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki potensi hasil kelautan yang sangat melimpah, salah 

satunya adalah komoditas rumput laut. Berdasarkan data BPS (2015), 

pertumbuhan volume ekspor rumput laut Indonesia mencapai 11,7% per tahun. 

Indonesia merupakan negara pengekspor rumput laut terbesar di Asia. Sebanyak 

15% rumput laut dipasar dunia dipasok oleh Indonesia dengan total 250 ribu per 

ton rumput laut per tahun, nomor dua setelah Filiphina yang memasok 80% 

kebutuhan pasar dunia (Sulistijo, 2005). Salah satu jenis rumput laut yang cukup 

potensial adalah rumput laut coklat (Sargassum cristaefolium) yang dikenal 

sebagai penghasil alginat. Berdasarkan data Velderrama dkk. (2013), rumput laut 

coklat juga mengalami peningkatan produksi dari 2 juta ton basah tahun 1980 

menjadi 6,8 ton basah pada tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumput 

laut coklat memiliki potensi yang tinggi baik dalam segi bahan baku maupun hasil 

olahannya. 

Alginat merupakan hasil ekstraksi dari rumput laut coklat jenis Sargassum 

cristaefolium yang memiliki kandungan serat tinggi dan mudah larut dalam air. 

Alginat banyak dimanfaatkan dalam industri tekstil yaitu sekitar 50%, industri 

pangan 30%, industri kertas 6%, farmasi 5%, dan sebagainya (Mc.Hugh, 2008). 

Berbagai produk olahan turunan yang berasal dari rumput laut coklat memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi, namun hal tersebut belum diimbangi dengan usaha 

yang mampu memanfaatkan potensi rumput laut coklat.  

Ekstraksi alginat dapat dilakukan dengan menggunakan larutan basa 

Natrium karbonat (Na2CO3) (Winarno, 2006). Larutan Na2CO3 merupakan pelarut
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yang spesifik untuk mengekstraksi alginat dari rumput laut coklat. Hasil penelitian 

Tambunan (2013), ekstraksi alginat dengan Na2CO3 6% mendapatkan hasil 

terbaik dengan rendemen 28,41%, namun pada beberapa penelitian sebelumnya 

semakin tinggi kadar Na2CO3 yang digunakan maka polimer alginat akan 

terdegradasi. Proses ekstraksi juga dipengaruhi oleh lama pemanasan, sehingga 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kosentrasi Na2CO3 serta lama 

pemanasan yang optimal agar menghasilkan alginat berkualitas baik dengan 

rendemen yang banyak.  

Pemanfaatan alginat didasarkan atas pada tiga sifat utamanya salah 

satunya adalah kemampuan alginat dalam menaikkan viskositas larutan apabila 

alginat dilarutkan dalam air. Berdasarkan hal tersebut alginat perlakuan terbaik 

hasil ekstraksi rumput laut Sargassum cristaefolium pada penelitian ini 

diaplikasikan pada produk sirup sari mawar. Sirup merupakan minuman berupa 

larutan kental yang memiliki rasa manis karena mengandung sukrosa 60-80%. 

Produk sirup pada umumya menggunakan zat pengental aditif berupa CMC 

(Carboxyl Methyl Cellulose), sehingga alginat dapat dijadikan alternatif untuk 

menggantikan bahan aditif tersebut. Sirup yang digunakan dalam penelitian ini 

terbuat dari ekstrak sari mawar dimana warna merah akan diperoleh secara alami 

dari bunga mawar. Bunga mawar merupakan bunga yang sering dimanfaatkan 

hanya sebagai hiasan, sedangkan bunga mawar memiliki kandungan nilai gizi 

yang banyak dimana mawar juga mengandung antioksidan yang dapat berfungsi 

sebagai penangkal radikal bebas. Penelitian ini bertujuan memproduksi alginat 

dari ekstraksi Sargassum cristaefolium berdasarkan konsentrasi Na2CO3 dan lama 
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pemanasan serta pengaplikasian alginat sebagai bahan pengental pada sirup 

mawar.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh interaksi konsentrasi Na2CO3 dan lama pemanasan

terhadap alginat rumput laut coklat (S. cristaefolium) terhadap sifat fisik dan

kimia Na-alginat yang diperoleh.

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi Na2CO3 dan lama pemanasan terhadap sifat

fisiko-kimia Na-alginat rumput laut coklat (S. cristaefolium).

3. Mengetahui pengaruh penggunaan Na-alginat rumput laut coklat

(S.cristaefolium) terhadap sifat fisik dan kimia sirup sari mawar.

1.3 Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah: 

1. Adanya interaksi antara konsentrasi Na2CO3 dan lama pemanasan terhadap

kadar air, kadar abu, rendemen, dan viskositas Na-alginat rumput laut coklat

(S. cristaefolium).

2. Terdapat pengaruh konsentrasi Na2CO3 dan lama pemanasan terhadap sifat

fisiko-kimia Na-alginat rumput laut coklat (S. cristaefolium) yang diperoleh.

3. Adanya pengaruh proporsi Na-alginat rumput laut coklat (S. cristaefolium)

terhadap mutu sirup mawar.


