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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produksi rumput laut rata-rata sebesar 11,8 % per tahun, angka sementara tahun 

2017, produksi rumput laut nasional tercatat sebesar 10,8 juta ton. Nilai ekspor rumput 

laut juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,09% per tahun (KKP, 2018). Pemanfaatan 

rumput laut yang bernilai ekonomis tinggi dapat dilakukan dengan cara pengolahan 

menjadi produk setengah jadi seperti karaginan. Karaginan berfungsi sebagai 

pengenyal pada produk pangan.  

Presipitasi merupakan tahap pengambilan serat-serat karaginan dari rumput laut 

dengan pelarut. Tahapan ini dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari produk. 

Menurut Basir (2014) metode presipitasi dibagi menjadi dua macam yaitu presipitasi 

alkohol dan gel method. Penelitian ini menggunakan metode presipitasi alkohol untuk 

mendapatkan karaginan murni.  

Pada tahap presipitasi alkohol ada beberapa jenis alkohol yang dapat digunakan 

sebagai bahan presipitasi diantaranya metanol, etanol, dan isopropanol. Menurut 

Rachmawati (2004), metanol merupakan pelarut yang sangat efektif, tetapi metanol 

merupakan senyawa toksik apabila terhisap ataupun terserap pada permukaan kulit. 

Oleh sebab itu metanol tidak digunakan pada bahan pangan. Hasil penelitian Husna 

dkk. (2016) menyatakan bahwa isopropil alkohol (IPA) menghasilkan karaginan yang 

memiliki kekuatan gel yang lebih tinggi dibandingkan dengan karaginan yang 

dihasilkan menggunakan etanol. Konsentrasi bahan presipitasi yang paling efektif 

dalam menghasilkan mutu karaginan dari rumput laut Eucheuma cottonii masih belum 

diketahui dengan jelas. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penggunaan jenis pengendap dan konsentrasi pengendap terhadap karaginan 

yang dihasilkan dari rumput laut  Eucheuma cottonii, sehingga didapat jenis pengendap 

dan konsentrasi pengendap yang optimal dalam ekstraksi karaginan rumput laut 

Eucheuma cottonii.  

Karaginan dapat diaplikasikan pada produk pangan salah satunya berupa mi 

kering. Penambahan karaginan pada mi dapat meningkatkan kekenyalan karena mampu 

membentuk gel. Pembentukan gel merupakan pengikatan silang rantai-rantai polimer 

sehingga membentuk suatu jala tiga dimensi bersambungan.  Selanjutnya jala ini dapat 

menangkap air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. Kemampuan 

pembentukan gel pada kappa karaginan terjadi pada saat larutan panas yang dibiarkan 

menjadi dingin, karena mengandung gugus 3,6-anhidro-D-galaktosa.  

Menurut World Instan Noodles Asosiation (WINA) pada tahun 2017 Indonesia 

menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah konsumsi mi instan tertinggi 

didunia setelah Cina, yakni sebesar 12,6 miliar porsi. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat konsumsi mi di Indonesia sangat tinggi. Proses pembuatan mi menggunakan 

tepung mocaf dan pati garut sebagai bahan baku utama. Hal ini dilakukan guna 

mengenalkan masyarakat akan pati garut dan tepung modifikasi singkong tanpa 

kandungan gluten yang aman dikonsumsi bagi semua kalangan sekaligus 

meningkatkan nilai guna produk lokal. Penelitian sebelumnya mengenai penambahan 

hidrokoloid terhadap pembuatan mi kering pasta ubi jalar dan tepung terigu bahwa 

penambahan karaginan yang optimal sebesar 0,75%.  

Mi kering berbahan dasar tepung mocaf dan pati garut memiliki tekstur kurang 
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bagus dan mudah putus sehingga perlu adanya penambahan karaginan agar mi tetap 

kenyal, tekstur tetap kuat dan dapat mempertahankan kadar air dalam bahan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

penambahan karaginan dalam  pembuatan mi untuk menghasilkan mi kering tepung 

mocaf dan pati garut dengan karakteristik yang dapat diterima konsumen. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis pengendap yang digunakan dan konsentrasinya 

terhadap karakterisik karaginan yang dihasilkan berbahan rumput laut Eucheuma 

cottonii; 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan karaginan terhadap karakteristik fisik, 

kimia dan organoleptik pada mi kering berbasis tepung mocaf dan pati garut; 

3. Untuk mengetahui perbandingan mi kering perlakuan dengan mi kering komersial 

dalam sifat fisik, kimia, dan organoleptik. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesa dari penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat pengaruh antara jenis alkohol dan konsentrasi alkohol sebagai 

pengendap yang digunakan terhadap karakteristik karaginan yang dihasilkan 

rumput laut Eucheuma cottonii; 

2. Diduga penambahan karaginan memiliki pengaruh terhadap karakteristik fisik, 

kimia, dan organoleptik pada mi kering berbasis tepung mocaf dan pati garut; 

3. Diduga terdapat perbedaan mi kering perlakuan dengan mi kering komersial 

perbandingan dalam sifat fisik, kimia, dan organoleptik 


