
 

 

4 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi dan Klasifikasi Eucheuma cottonii 

Eucheuma merupakan salah satu jenis rumput laut merah (Rhodophyceae) dan 

berubah nama menjadi Kappaphycus alvarezii karena  karaginan yang dihasilkan 

termasuk fraksi kappa karaginan. Maka jenis ini secara taksonomi disebut 

Kappaphycus alvarezii (Anggadiredja, 2004). Eucheuma cottonii selain memiliki 

daya tahan terhadap penyakit juga mengandung karaginan kelompok kappa 

karaginan dengan kandungan yang relatif tinggi, yakni sekitar 50% atas dasar berat 

kering (Rizal dkk., 2016). Eucheumma cottonii atau alga merah merupakan 

kelompok alga yang memiliki berbagai bentuk dan variasi warna. Salah satu 

indikasi dari alga merah adalah terjadi perubahan warna dari warna aslinya menjadi 

ungu atau merah apabila alga tersebut terkena panas atau sinar matahari secara 

langsung. Eucheuma salah satu genus dari kelompok rumput laut merah yang 

merupakan genera dari Famili Solieracea. Klasifikasi Eucheuma menurut 

Anggadiredja dkk. (2008) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Rhodophyta 

Kelas : Rhodophyceae 

Ordo : Gigartinales 

Famili : Solieracea 

Genus : Eucheuma 

Spesies  : Eucheuma cottonii 

Percabangan talus berujung runcing atau tumpul, ditumbuhi nodulus (tonjolan-

tonjolan) dan duri lunak atau tumpul untuk melindungi gametangia. Percabangan 

bersifat dichotomus (percabangan dua-dua) atau trichotomus (sistem percabangan 
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tiga-tiga). Habitat rumput laut Eucheuma cottonii memerlukan sinar matahari untuk 

proses fotosintesis dalam pertumbuhan cabang yang saling melekat ke substrat. 

Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuhberbentuk rumpun yang rimbun dengan 

ciri-ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar matahari. Eucheuma cottonii 

merupakan salah satu Carragaenaphyces yaitu rumput laut penghasil karaginan. 

Ada dua jenis Eucheuma yang cukup komersial yaitu Eucheuma spinosum 

(Eucheuma denticulatum), merupakan penghasil iota karaginan dan Eucheuma 

cottonii (Kapaphycus alvarezzii) sebagai penghasil kappa karaginan (Anggadiredja 

dkk., 2008). 

 
Gambar 1. Jenis Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

(Sumber: Anggadiredja dkk., 2008) 

Ciri-ciri rumput laut merah yaitu mempunyai thallus silindris, permukaan 

yang licin dan cartilogeneus. Warnanya tidak selalu tetap, kadang berwarna hijau, 

hijau kuning, abu-abu atau merah. Perubahan warna ini terjadi karena faktor 

lingkungan yang merupakan proses adaptasi kromatik. Adaptasi kromatik adalah 

penyesuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas pencahayaan. Thallus 

memiliki penampakan yang bervariasi, dari bentuk sederhana sampai kompleks. 

Duri thallus runcing memanjang, letaknya agak jarang dan tidak bersusun 

melingkari talus. Percabangan menuju berbagai arah dengan batang utama keluar 

dan saling berdekatan ke daerah basal (pangkal). Cabang pertama dan kedua 

tumbuh dengan membentuk rumpun yang rimbun dan mengarah ke arah datangnya 
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sinar matahari. Rumput laut merah berperan penting dalam perdagangan 

internasional sebagai penghasil ekstrak karaginan. Kadar karaginan dalam setiap 

spesies berkisar antara 20-60% tergantung pada jenis dan lokasi tumbuhnya (Arfini, 

2011). 

Komposisi kimia rumput laut merah jenis Eucheuma cottonii menurut BPPT 

(2011) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Rumput Laut Eucheuma cottonii Basis Kering  per 100 

gram 

Komponen  Komposisi 

Kadar air (%) 18,23 

Kadar abu (%) 23,24 

Protein (%) 1,87 

Lemak (%) 0,51 

Karbohidrat (%) 32,57 

Serat kasar (%) 0,90 

Karaginan (%) 22,68 

Sumber : BPPT (2011) 

2.2 Karaginan 

Karaginan terdiri dari iota, kappa karaginan, dan lambda karaginan. Perbedaan 

dari ketiganya ialah terletak pada komposisi dan struktur kimiawi, struktur yang 

berbeda terletak pada 3,6-anhidrogalaktosa dan gugus sulfat. Eucheuma cottoni 

dapat menghasilkan kappa karaginan dan telah banyak diteliti baik proses 

pengolahan maupun elastisitasnya. Sedangkan Eucheuma spinosum mampu 

menghasilkan iota karaginan (Imeson, 2010). Halymenia durvillei merupakan salah 

satu rumput laut merahyang menghasilkan karaginan jenis lambda (Fenoradosa et 

al., 2012).  

Karaginan (carrageenan) adalah hidrokoloid yang merupakan 

senyawapolisakarida rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut karaginofit 

(penghasil karaginan), seperti Eucheuma sp., Kappaphycus, Chondrus sp., Hypnea 
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sp., dan Gigartina sp. Karaginan merupakan polisakarida berantai linier atau lurus 

dan merupakan molekul galaktan dengan unit-unit utamanya berupa galaktosa 

(Ghufran, 2011). Jumlah dan posisi sulfat membedakan macam-macam 

polisakarida Rhodophyceae, polisakarida tersebut harus mengandung 20% sulfat 

berdasarkan berat kering untuk diklasifikasikan sebagai karaginan (FAO, 2007). 

Polisakarida tersebut disusun dari sejumlah unit galaktosa dengan ikatan α (1,3) D-

galaktosa dan β (1,4) 3,6 anhidrogalaktosa secara bergantian, baik mengandung 

ester sulfat atau tanpa sulfat (Anggadiredja dkk., 2008). 

Karaginan merupakan polisakarida yang linier dan merupakan molekul galaktan 

dengan unit-unit utamanya adalah galaktosa. Karaginan merupakan getah rumput 

laut yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali dari spesies tertentu dari kelas 

Rhodophyceae (alga merah). Karaginan merupakan senyawa pengenyal yang terdiri 

dari ester kalium, natrium, magnesium dan kalsium sulfat. Karaginan merupakan 

molekul besar yang terdiri dari lebih 1.000 residu galaktosa. Oleh karena itu, 

variasinya banyak sekali. Karaginan dibagi atas tiga kelompok utama yaitu kappa, 

iota, dan lambda karaginan yang memiliki struktur yang jelas. Karaginan dapat 

diperoleh dari alga merah, salah satu jenisnya adalah dari kelompok Euchema sp 

(Yasita dan Rachmawati, 2010). 

Kappa karaginan terdapat 3,6 terdiri atas satu gugus ester sulfat, sedangkan 

iota karaginan terdapat 3,6-anhidrogalaktosa dengan dua gugus ester sulfat. 

Lambda karaginan tidak memiliki gugus 3,6-anhidrogalaktosa namun memiliki tiga 

gugus ester sulfat (Venugopal, 2011). Menurut Phillips dan William (2009), kappa 

karaginan memiliki 22% ester sulfat dan memiliki 33% 3,6- anhidrogalaktosa, iota 

memiliki 32% ester sulfat dan 26% 3,6-anhidrogalaktosa dan lambda karaginan 

memiliki 37% ester sulfat. Komponen tersebut akan mempengaruhi kekuatan gel, 
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tekstur, kelarutan, suhu leleh, dan sineresis. 

Karaginan bukan biopolimer tunggal, tetapi campuran dari galaktan-galaktan 

linear yang mengandung sulfat dan larut dalam air. Galaktan-galaktan tersebut 

terhubung oleh 3-β-D-galaktopiranosa (G-units) dan 4-α-D-galaktopiranosa (D-

units) atau 4-3,6-anhidrogalaktosa (DA-units), membentuk unit pengulangan 

disakarida dari karaginan. Galaktan yang mengandung sulfat diklasifikasikan 

berdasarkan adanya 3,6-anhidrogalaktosa serta posisi dan jumlah golongan sulfat 

pada strukturnya (Imeson, 2010). Kappa karaginan tersusun dari α(1,3)-D-

galaktosa-4-sulfat dan β (1,4)-3,6-anhidro-D-galaktosa. Karaginan juga 

mengandung D-galaktosa-2-sulfat ester (Imeson, 2010). Struktur molekul 

karaginan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Kelompok Utama Struktur Karaginan 

(Sumber: Istiani, 2003) 

Kemampuan pembentukan gel pada kappa dan iota karaginan terjadi pada 

saat larutan panas yang dibiarkan menjadi dingin, karena mengandung gugus 3,6- 

anhidro-D-galaktosa. Proses ini bersifat reversible, artinya gel akan mencair bila 

dipanaskan dan apabila didinginkan akan membentuk gel kembali. Adanya 

perbedaan jumlah, tipe dan posisi sulfat serta adanya ion-ion akan mempengaruhi 

proses pembentukan gel. Kappa karaginan membentuk gel yang keras dan elastis. 

Dari semua karaginan, kappa karaginan memberikan gel yang paling kuat (Angka 
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dan Suhartono, 2000). Kappa karaginan mempunyai sifat gel yang kuat, kaku warna 

gel sedikit buram dan  mudah mengalami sineresis. Iota karaginan mempunyai sifat 

gel yang lebih elastis, lebih stabil ketika didinginkan dan tidak mudah mengalami 

sineresis, sedangkan lambda karaginan tidak membentuk gel (McHugh, 2003). 

2.3 Sifat Karaginan 

2.3.1 Kadar Air 

Kadar air sangat mempengaruhi aktivitas mikroba selama penyimpanan 

karaginan. Pengujian kadar air digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kandungan air dalam karaginan karena kadar air sangat berpengaruh terhadap daya 

simpan. Kadar air juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pengeringan, pengemasan 

dan cara penyimpanan. Kandungan air karaginan yang terukur merupakan air 

terikat (ikatan kimia) sedangkan air bebas diduga telah menguap (Wenno dkk., 

2012). 

2.3.2 Kadar Abu 

Rumput laut termasuk bahan pangan yang mengandung mineral cukup 

tinggi karena mempunyai kemampuan dalam menyerap mineral yang berasal dari 

lingkungan. Mineral yang terdapat dalam karaginan antara lain adalah kalium, 

natrium, kalsium dan magnesium (Wenno dkk., 2012). 

Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kadar 

abuadalah bagian dari analisis proksimat yang bertujuan untuk mengevalusi 

nilaigizi suatu bahan pangan terutama total mineral. Mineral yang terdapat 

dalamsuatu bahan pangan berupa garam, yaitu garam organik dan garam anorganik 

(Sudarmadji dkk., 2007). Analisis kadar abu dilakukan untuk mengetahui secara 

umum kandungan mineral yang terdapat dalam karaginan (Wenno dkk., 2012). Abu 

merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran bahan organik dan berhubungan 
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erat dengan jumlah kandungan mineral suatu bahan (Peranginangin dkk., 2011). 

2.3.3 Viskositas 

Viskositas adalah daya aliran molekul dalam sistem larutan. Viskositas 

suatu pengenyal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu konsentrasi karaginan, 

temperatur, jenis karaginan, berat molekul dan adanya molekul-molekul lain. Jika 

konsentrasi karaginan meningkat maka viskositasnya akan meningkat secara 

logaritmik. Gaya tolakan (repulsion) antar muatan-muatan negatif sepanjang rantai 

polimer gugus sulfat, mengakibatkan rantai molekul menegang. Karena sifat 

hidrofiliknya, polimer tersebut dikelilingi oleh molekul-molekul air yang 

termobilisasi, sehingga menyebabkan larutan karaginan bersifat kental (Winata, 

2008). 

Garam-garam akan menurunkan viskositas karaginan dengan cara 

menurunkan tolakan elektrostatik diantara gugus sulfat. Semakin kecil kandungan 

sulfat maka nilai viskositasnya semakin kecil pula, tetapi konsentrasi gelnya 

semakin meningkat. Gaya tolak-menolak antar grup ester sulfat yang bermuatan 

sama (negatif) disepanjang rantai polimer menyebabkan rangkaian molekul kaku 

dan tertarik kencang sehingga menyebabkan meningkatnya viskositas (Ningsih, 

2014). 

Menurut Wenno dkk. (2012) viskositas adalah tingkat kekentalan karaginan 

pada konsentrasi dan suhu tertentu. Prinsip pengukuran viskositas adalah mengukur 

ketahanan gesekan cairan dua lapisan molekul yang berdekatan. Pada konsentrasi 

tinggi, karaginan akan membentuk larutan yang sangat kental dengan struktur 

makromolekulnya yang linier (tidak bercabang) dan bersifat polielektrolit. Grup 

ester sulfat yang bermuatan sama yaitu negatif di sepanjang rantai polimer akan 

menimbulkan gaya tolak menolak yang menyebabkan molekul kaku dan tertarik 
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kencang. Sifat hidrofilik molekul tersebut mengakibatkan rantai polimer dikelilingi 

oleh lapisan molekul-molekul air yang diam. Hal inilah yang menentukan nilai 

viskositas karaginan. 

2.3.4 Pembentukan Gel 

Kekuatan gel merupakan sifat fisik karaginan yang utama, karena kekuatan 

gelmenunjukkan kemampuan karaginan dalam pembentukan gel salah satu sifat 

fisik yang penting pada karaginan adalah kekuatan untuk membentuk gel 

yangdisebut sebagai kekuatan gel. Kekuatan gel dari karaginan sangat dipengaruhi 

oleh konsentrasi pelarut, pH, suhu dan waktu ekstraksi. Tingginya kekuatan gel 

pada karaginan komersial disebabkan kandungan sulfatnya lebih rendah 

dibandingkan karaginan Eucheuma cottonii (Wulandari, 2010). 

Pembentukan gel adalah suatu fenomena penggabungan atau pengikatan 

silang rantai-rantai polimer sehingga terbentuk suatu jala tiga dimensi 

bersambungan. Selanjutnya jala ini menangkap atau mengimobilisasikan air 

didalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. Sifat pembentukan gel ini 

beragam tergantung pada jenisnya. Gel mempunyai sifat seperti padatan, khususnya 

sifat elastis dan kekakuan. Kappa-karaginan dan iota-karaginan merupakan fraksi 

yang mampu membentuk gel dalam air. Proses pembentukan gel bersifat 

termoreversible, artinya gel dapat mencair pada saat pemanasan dan membentuk 

gel kembali pada saat pendinginan (Imeson, 2010). 

Peningkatan kekuatan gel berbanding lurus dengan 3,6-anhidrogalaktosa 

dan berbanding terbalik dengan kandungan sulfatnya. Semakin kecil kandungan 

sulfatnya semakin kecil pula viskositasnya tetapi konsistensi gelnya semakin 

meningkat. Hal lain yang menyebabkan tingginya kekuatan gel pada karaginan 

komersial diduga karena kondisi bahan baku, umur panen, metode ekstraksi dan 
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bahan pengekstrak (Wulandari, 2010). 

Kemampuan pembentukan gel pada kappa dan iota karaginan terjadi pada 

saat larutan panas yang dibiarkan menjadi dingin karena mengandung gugus 3,6- 

anhidrogalaktosa. Adanya perbedaan jumlah, tipe dan posisi gugus sulfat akan 

mempengaruhi proses pembentukan gel. Kappa karaginan dan iota karaginan akan 

membentuk gel hanya dengan adanya kation-kation. Potensi membentuk gel  dan 

viskositas larutan karaginan akan menurun dengan menurunnya pH, karena ion H
+ 

membantu proses hidrolisis ikatan glikosidik pada molekul karaginan (Angka dan 

Suhartono, 2000). 

2.3.5 Rendemen 

Rendemen karaginan adalah berat karaginan yang dihasilkan dari rumput 

laut kering dan dinyatakan dalam persen, semakin tinggi nilai rendemen maka 

semakin tinggi nilai rendemen semakin besar output yang dihasilkan. Rendemen 

dihitung berdasarkan persentase berat karaginan serbuk yang dihasilkan terhadap 

berat sampel yang digunakan (Bunga dkk., 2013). Rendemen dapat dihitung dengan 

cara membagi berat akhir hasil pengeringan dengan berat awal sampel kemudian 

dikali 100% (Distantina dkk. 2010) 

Rendemen menyatakan nilai efisien dari proses pengolahan sehingga 

diketahui jumlah karaginan yang dihasilkan dari bahan dasar awal (Mustamin, 

2012). Proses ekstraksi karaginan berpengaruh terhadap rendemen dan kualitas 

karaginan. Rendemen dapat dipengaruhi oleh bertambahnya umur panen tetapi 

sampai batas tertentu. Hal tersebut disebabkan semakin tua umur panen maka 

kandungan polisakarida yang dihasilkan semakin banyak sehingga kandungan 

karaginan semakin tinggi (Wenno dkk., 2012). 
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2.4 Proses Pembuatan Karaginan 

2.4.1 Pencucian 

Rumput laut yang baru dipanen, dibersihkan dari kotoran dan karang yang 

melekat dengan menggunakan air laut kemudian dijemur selama kurang lebih 2-3 

hari, atau setelah dijemur satu hari dibilas kembali menggunakan air laut kemudian 

dijemur lagi sehingga kering. Selama penjemuran diusahakan agar tidak terkena 

hujan atau embun karena akan menurunkan mutu karaginan yang dihasilkan 

(Fardiaz, 1989). 

2.4.2 Proses Ekstraksi 

Sebelum dilakukan ekstraksi, rumput laut kering dicuci dengan air tawar. 

Proses pencucian ini dilakukan tidak terlalu lama, hanya sampai kotoran yang 

melekat terlepas dari rumput laut. Jika pencucian terlalu lama maka akan 

mengakibatkan terjadinya lisis pada dinding sel, sehingga karaginan keluar dari 

rumput laut. Selanjutnya dilakukan pemotongan bahan kemudian dilakukan 

ekstraksi menggunakan alkali panas (Fardiaz, 1989). 

Berdasarkan metode ekstraksi karaginanyang digunakan, dapat diperoleh dua 

jenis ekstrak karaginan yaitu semi refined dan refined. Metode ekstraksi karaginan 

semi refined atau biasa disebut dengan ATC (alkali treated carrageenophyte). 

Proses produksi ATC dilakukan melalui proses pemanasandalam larutan alkali pada 

suhu antara 65-80°C, sedangkan suhu yang digunakan pada metode ekstraksi 

refined carrageenan sebesar 85-95°C (Basir, 2014) 

Ekstraksi karaginan dilakukan dengan menggunakan air panas atau larutan 

alkali panas. Suasana alkalis dapat diperoleh dengan menambahkan larutan basa 

misalnya larutan NaOH atau KOH sehingga pH larutan mencapai 8-10, volume air 

yang digunakan dalam ekstraksi sebanyak 30-40 kali dari berat rumput laut. 
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Ekstraksi biasanya mendekati suhu didih yaitu sekitar 80OC–95OC selama satu 

sampai beberapa jam. Penggunaan alkali mempunyai dua fungsi, yaitu membantu 

ekstraksi polisakarida menjadi lebih sempurna dan mempercepat eliminasi 6 sulfat 

dari unit monomer menjadi 3,6-anhidro-D-galaktosa sehingga dapat meningkatkan 

kekuatan gel dan reaktivitas produk terhadap protein (Ega dkk., 2016).  

Febrianata (2005) melakukan ekstraksi karaginan dengan NaOH 0,06% 

hingga pH ekstraksi sekitar 8,0–8,5. Ekstraksi dilakukan selama 1-14 jam pada suhu 

85°C. Kondisi optimum dicapai pada ekstraksi selama 3 jam yang ditunjukkan oleh 

rendemen, kekuatan gel, dan visikositas optimumnya.  

Yasita dan Rachmawati (2009) meneliti tentang optimasi proses ekstraksi 

pada pembuatan karaginan dari rumput laut Eucheuma cottonii untuk mencapai 

foodgrade. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi NaOH 

meningkatkan rendemen karaginan. Perlakuan terbaik yaitu NaOH 0,3% dengan 

pengendap etanol. Distantina et al. (2010) meneliti tentang proses ekstraksi 

karaginan dari Eucheuma cottonii. Hasil yang diperoleh yaitu pengurangan kadar 

sulfat terjadi sejak waktu ekstraksi karaginan 20 menit, dimana Eucheuma cotonii 

mengandung kappa karaginan. Pada penelitian ini perlakuan yang diujikan adalah 

konsentrasi KOH (0,1-0,3 N). 

2.4.3 Pemisahan Karaginan 

Filtrat karaginan merupakan campuran antara air, karaginan dan benda-

benda asing lain yang berukuran sangat kecil. Menurut Febrianata (2005), 

karaginan dapat dipisahkan dari air dan zat-zat lainnya dengan menambahkan zat 

tertentu misalnya alkohol, garam-garam dan aseton. Zat-zat tersebut berfungsi 

untuk memisahkan karaginan dengan cara penggumpalan atau pengendapan. 

Pemisahan karaginan juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
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gel method atau presipitasi oleh alkohol. Gel method dilakukan atas dasar 

kemampuan kappa karaginan dalam membentuk  gel dengan garam kalium. Pada 

alcohol precipitation ada beberapa jenis alkohol yangdapat digunakan sebagai 

bahan presipitasi diantaranya metanol, etanol, dan isopropanol (Basir, 2014). 

Pemisahan karaginan dengan alkohol merupakan cara yang paling banyak 

dilakukan. Alkohol yang digunakan sekitar 1,5-4,0 kali volume filtrat (Febrianata, 

2005). 

Pengendapan hasil ekstraksi rumput laut untuk mendapatkan karaginan 

murni dapat menggunakan alkohol atau larutan Potassium Chloride (KCl). 

Penelitian ini menggunakan Potassium Chloride (KCl). Ali et al. (2014) 

menyatakan penggunaan pengendap KCl terbaik pada penelitiannya yaitu 

konsentrasi 0,6% menghasilkan rendemen sebesar 85,82%. Pada penggunaan 

alkohol 97% rendemen yang diperoleh hanya sebesar 35,56% (Distantina dkk., 

2012).  

Hasil penelitian lain oleh Erjanan, dkk. (2015) menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan konsentrasi KOH 0,15 + KCl 1,25% dan lama pemasakan 2 jam, 

dan perbandingan karaginan dan air 1:20 Liter menghasilkan kekuatan gel 188,53 

g/cm2, dengan pH 8,04, kadar air 17,75, dan kadar abu 19,99%. Sedangkan 

Penelitian Maghfiroh (2016) tentang pengaruh penggunaan isopropanol dengan 

konsentrasi yang berbeda terhadap nilai rendemen karaginan yang diekstraksi dari 

rumput laut Halymenia durvillei, menunjukkan penggunaan isopropanol dengan 

konsentrasi yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai 

rendemen karaginan rumput laut H. Durvillei sebesar 39,43%. Kualitas karaginan  

yang dihasilkan mempunyai nilai kadar air sebesar 4,93%, kadar abu sebesar 

36,61%, viskositas sekitar 4912,2 cP dan nilai gel strength 0,05 g/cm2. 
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Dari penelitian sebelumnya berdasarkan perbandingan penggunaan 2 

metode pemisahan karaginan dapat ditarik kesimpulan bahwa gel method 

berpengaruh terhadap rendemen karaginan yang dihasilkan namun menghasilkan 

kekuatan gel yang lebih rendah. Sedangkan penggunaan presipitasi alkohol 

menghasilkan kekuatan gel yang lebih besar. 

2.4.4 Presipitasi atau Proses Pengendapan Karaginan 

Menurut Distantina dkk. (2009) presipitasi adalah tahap pemisahan 

karaginan dengan pelarut. Presipitasi atau yang disebut dengan pengendapan 

merupakan salah satu tahapan dari ekstraksi karaginan. Pengendapan karaginan 

hasil ekstraksi yang telah mengalami filtrasi dapat dilakukan dengan alkohol. 

Alkohol yang dapat dilakukan yaitu etanol dan isopropil alkohol. Kebanyakan 

karaginan yang dipakai dalam pangan isolasi pengendapan oleh isopropil alkohol 

karena hasil yang didapatkan lebih murni, pekat dan kental. 

2.4.5 Pengeringan dan Penepungan 

Karaginan basah hasil presipitasi alkohol atau hasil proses pengendapan dengan 

garam-garam kemudian dikeringkan. Pengeringan dapat dilakukan dengan oven atau 

penjemuran. Karaginan kering tersebut kemudian ditepungkan, diayak, distandarisasi dan 

dicampur, kemudian dikemas dalam wadah tertutup rapat. Tujuan pengemasan agar 

karaginan tidak menyerap air dari lingkungan disekitarnya karena sifat karaginan mudah 

menyimpan air. Sehingga semakin lama penyimpanan akan mengakibatkan kenaikan 

kadar air dalam karaginan tersebut (Febrianata, 2005). 

Tepung karaginan berwarna putih sampai coklat kemerah-merahan (Food 

Chemical Codex, 1981). Melalui pembesaran (mikroskop), tepung karaginan 

berupa serat-serat pendek (hasil presipitasi oleh alkohol) atau berupa remahan halus 

(hasil “drum drying”) dengan bobot jenis rata-rata 1,7 g/cm³ (Febrianata, 2005). 
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2.5 Standar Mutu Karaginan 

Standar mutu karaginan di Indonesia sampai saat ini belum ada. Standar 

karaginan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan standar internasional. 

Standar mutu karaginan yang telah diakui dikeluarkan oleh Food Agriculture 

Organization (FAO), Food Chemical Codex (FCC) dan European Economic 

Community (EEC). Mutu karaginan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Standar Mutu Karaginan menurut FAO, FCC, dan EEC 

Parameter FAO FCC EEC 

Kadar air (%) 15-40 18-40 15-40 

Kadar Abu (%) 15-40 Maks. 35 15-40 

Viskositas (cP) Min. 5 - - 

Kekuatan Gel (g/cm
2

) 500 - - 

Rendemen (%) Min. 25   

Sumber: A/S Kobenhvas Pektifabrik (1978) 

2.6 Presipitasi Karaginan Menggunakan Etanol dan Isopropanol 

Presipitasi atau yang disebut dengan proses pengendapan merupakan salah 

satu tahapan dari ekstraksi karaginan. Proses presipitasi merupakan tahapan 

pemisahan karaginan dengan pelarut. Pengendapan karaginan hasil ekstraksi yang 

telah mengalami filtrasi dapat dilakukan dengan menggunakan alkohol. Prinsip 

alcohol precipitation adalah pelarut (alkohol) dapat berikatan dengan air 

membentuk ikatan hidrogen. Gugus OH pada alkohol dapat menarik air dan akan 

mengendapkan fraksi berat polimer karaginan. Karaginan bersifat hidrofilik dan 

memiliki kandungan sulfat tinggi dan cenderung lebih mudah larut sehingga 

terbentuk serat-serat karaginan (Distantina dkk., 2009). Umumnya karaginan yang 

digunakan dalam pangan isolasi dengan pengendapan selektif oleh isopropil 

alkohol karena hasil yang didapat lebih murni, pekat, dan kental, akan tetap 

isopropil alkohol lebih mahal dari segi harga (Mustamin, 2012). 

Isopropanol dan etanol dapat digunakan sebagai agen presipitasi dalam 
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pembuatan karaginan. Fessenden (2004) menyatakan alkohol merupakan zat 

perantara yang penting dalam proses sintesis senyawa organik. Sifatnya yang 

mudah larut dalam air oleh ikatan H antara alkohol dan air. Distantina dkk., (2009) 

mempelajari pengaruh konsentrasi pada tahap presipitasi karaginan dari K. 

alvarezii. Kondisi optimum presipitasi pada penelitian tersebut dicapai jika 

digunakan koagulan etanol 90%:2,5 filtrat dengan waktu presipitasi 30 menit 

menghasilkan rendemen sebanyak 37,02%-44,43%.  

Yasita dan Rachmawati (2010) menggunakan isopropanol (IPA) dengan 

konsentrasi 0,3% menghasilkan rendemen karaginan sebesar 16,76%. Hasil 

penelitian Husna dkk. (2016) menyebutkan bahwa penjendal isopropil alkohol 

(IPA) menghasilkan karaginan yang memiliki rendemen, kadar air, kadar abu dan 

kadar abu tak larut asam yang lebih rendah, tetapi memiliki kadar sulfat, viskositas 

dan kekuatan gel yang lebih tinggi dibandingkan dengan karaginan yang dihasilkan 

menggunakan pengendap etanol. 

2.7 Aplikasi Karaginan sebagai Bahan Pengenyal (Gelling Agent) 

Pengolahan mi berbahan baku tepung ubi dapat meningkatkan nilai guna 

produk lokal sehingga dapat mengurangi tingkat impor tepung gandum. Mi kering 

berbahan tepung mocaf dan pati garut memiliki tekstur yang kurang bagus dan 

mudah putus karena kadar air dari masing-masing bahan yang tinggi dan perlu 

adanya penggunaan pengenyal agar mi tetap kenyal, tekstur tetap kuat dan dapat 

mempertahankan kadar air. Penambahan karaginan pada mi kering dapat 

meningkatkan kekenyalan karena mampu berinteraksi dengan makromolekul 

sehingga dmampu membentuk gel (Fardiaz, 1989) 

Pembentukan gel (gelasi) itu sendiri sesungguhnya adalah suatu fenomena 

penggabungan atau pengikatan silang rantai-rantai polimer membentuk jalinan tiga 
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dimensi yang dapat menangkap air didalamnya menjadi suatu struktur yang kompak 

dan kaku yang tahan terhadap aliran di bawah tekanan. Derajat pengentalan 

pengenyal bervariasi umumnya dengan konsentrasi rendah yaitu kurang dari 1%. 

Pada konsentrasi tersebut sudah dapat menghasilkan kekentalan yang cukup tinggi. 

Kosentrasi di atas 1% mengakibatkan produk berubah menjadi gel. Bahan 

pembentuk gel (gelling agent) digunakan sebagai bahan tambahan pangan untuk 

mengentalkan dan menstabilkan berbagai macam makanan. Contoh-contoh dari 

bahan pembentuk gel antara lain alginat, agar, karaginan, locust bean gum, konjak, 

pektin dan gelatin (Garbutt, 1997). 

Hasil penelitian Widyaningtyas dkk. (2015) dalam pembuatan mi kering 

berbasis pasta ubi jalar varietas ase kuning mendapatkan hasil perlakuan terbaik mi 

kering dengan penggunaan karaginan sebesar 0,75%. Penelitian Ramdhani dkk. 

(2014) dalam  pengaruh penambahan karaginan terhadap karakteristik pasta tepung 

garut dan kecambah kacang tunggak sebagai bahan baku bihun didapatkan proporsi 

penambahan karaginan 1% mendekati karakteristik tepung beras. Penelitian lain 

oleh Manuhara dkk. (2007)  pada pengaruh substitusi terigu dengan tepung 

komposit tapioka da glukomanan-karaginan terhadap serat kasar dan sifat sensori 

mi basah didapat komposisi tapioka  18% dan karaginan-glukomanan 2% dapat 

mempertahankan elastisitas mi basah. 

2.8 Mi 

Mi merupakan produk pasta yang pertama kali ditemukan oleh bangsa 

China yang berbahan baku beras dan tepung kacang-kacangan.  Menurut Standar 

Nasional Indonesia (SNI), mi adalah produk pangan yang terbuat dari terigu dengan 

atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang 

diizinkan, berbentuk khas mie. Saat ini mi telah digunakan sebagai salah satu 
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alternatif pengganti nasi. Hal ini tentu sangat menguntungkan ditinjau dari sudut 

penganekaragaman bahan pangan. Dengan menganekaragamkan konsumsi bahan 

pangan, maka kita dapat terhindar dari ketergantungan pada suatu bahan pangan 

terpopuler saat ini, yaitu beras (Astawan, 2008). 

Mie kering adalah produk makanan kering yang terbuat dari terigu dengan 

atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan lain 

yang diijinkan, berbentuk khas mie. Dilihat dari bahan dasarnya, mie dapat dibuat 

dari berbagai macam tepung, seperti tepung terigu, tepung beras, tepung kanji, 

tepung jagung dan tepung kacang hijau.  Dari jenis tepung di atas, mie dari tepung 

terigu paling banyak digunakan khususnya untuk membuat mie instant (Sutomo, 

2006).  

 

Gambar 3. Mi Kering 

(Sumber :giziforhealth.blogspot.com) 

Koswara (2005) menyatakan bahwa mutu mi yang baik memiliki 

karakteristik gigitan yang relatif kuat, kenyal, permukaan tidak lengket, dan tekstur 

yang sangat bergantung pada komposisi mi itu sendiri. Syarat mutu mi instan yang 

baik dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Syarat Mutu Mi Kering menurut SNI (1996) 

No Kriteria Uji Satuan 
Persyaratan 

Mutu I Mutu II 

1  

 

 

 

2  

3  

4  

Keadaan : 

Bau 

Warna 

Rasa 

Air  

Abu 

Protein (Nx6,25) 

 

- 

- 

- 

% b/b 

%b/b 

%b/b 

 

Normal  

Normal  

Normal 

Maks. 8 

Maks. 3 

Min. 11 

 

Normal  

Normal  

Normal 

Maks. 10 

Maks. 3 

Min. 8 

5  Bahan tambahan 

makanan : 

5.1 Boraks 

5.2 Pewarna 

 Tidak boleh ada 

Sesuai dengan SNI 0222-M dan 

Peraturan Men. Kes. No 

722/Men.Kes/Per/IX/88 

6 

 

 

 

 

 

7 

Cemaran logam : 

6.1 Timbal (Pb) 

6.2 Tembaga (Cu) 

6.3 Seng (Zn) 

6.4 Raksa (Hg) 

6.5 Arsen (As)  

Cemaran mikroba : 

7.1 Angka lempeng, 

total 

7.2 E.coli, Salmonela 

7.3Kapang 

 

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

 

 

koloni/g  

 

APM/g  

koloni/g 

 

Maks. 1,0 

Maks. 10,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,05 

Maks 0,5 

 

 

Maks, 1.0 x 106 

 

Maks. 10 

Maks. 1.0 x 104 

 

Maks, 1,0 

Maks, 10,0 

Maks, 40,0 

Maks, 0,05 

Maks. 0,5 

 

 

Maks, 1.0 x 106 

 

Maks. 10 

Maks. 1.0 x 104 

Sumber: SNI 01-2974-1996 

Menurut Astawan (2008) terdapat berbagai jenis mi menurut proses 

pengolahannya, yaitu : 

a. Mi basah mentah, merupakan untaian mi hasil dari pemotongan lembaran 

adonan tanpa perlakuan lanjutan. Mi jenis ini biasa digunakan untuk pembuatan 

mi ayam. Kadar air yang dikandung mi basah mentah sekitar 35% dan biasanya 

ditaburi dengan tapioka agar untaian mi tidak lengket satu sama lain. 

b. Mi basah matang, disebut juga dengan mi kuning. Mi jenis ini dihasilkan dari mi 

mentah yang dikukus atau direbus. Mi jenis ini mengandung air sekitar 52% 

biasa daplikasikan pada soto mi. Mi basah matang biasa dicampurkan dengan 

minyak sayur untuk mencegah untaian mi lengket satu sama lain. 
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c. Mi kering, merupakan mi mentah yang dikeringkan hingga kadar airnya sekitar 

10%. Mi ini juga biasa disebut mi telur karena umumnya ditambahkan telur 

pada proses pembuatannya. 

2.9 Bahan Baku Pembuatan Mi Kering 

2.9.1 Tepung Mocaf 

Mocaf adalah singkatan dari Modified Cassava Flour yang berarti tepung 

singkong yang dimodifikasi. Secara definitif, mocaf adalah produk tepung dari 

singkong (Manihot esculenta) yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi 

sel singkong secara fermentasi, dimana mikroba BAL (Bakteri Asam Laktat) 

mendominasi selama fermentasi tepung singkong ini. Mikroba yang tumbuh 

menghasilkan enzim pektinolitik dan sellulolitik yang dapat menghancurkan 

dinding sel singkong, sedemikian rupa sehingga terjadi liberasi granula pati. 

Mikroba tersebut juga menghasilkan enzim-enzim yang menghidrolisis pati 

menjadi gula dan selanjutnya mengubahnya menjadi asam-asam organik, terutama 

asam laktat. Hal ini akan menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang 

dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan 

kemudahan melarut. Demikian pula, cita rasa mocaf menjadi netral dengan 

menutupi cita rasa singkong sampai 70% (Subagio dkk., 2008). 

Mocaf digolongkan sebagai produk edible cassava yang dapat dimakan. 

Tepung mocaf memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenis tepung 

lainnya, diantaranya kandungan serat terlarut yang lebih tinggi daripada tepung 

gaplek, kandungan kalsium yang lebih tinggi dibanding pati atau gandum, 

mempunyai daya kembang setara dengan gandum tipe dua (kadar protein 

menengah) (BKP3 Bantul, 2013). 

Uji coba substitusi tepung terigu dengan mocaf dengan skala pabrik telah 
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dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa hingga 15% mocaf dapat mensubstitusi 

terigu pada mi dengan mutu baik, dan hingga 25% untuk mi berkelas rendah, baik 

dari mutu fisik maupun organoleptik. Secara teknis pun, proses pembuatan mi tidak 

mengalami kendala yang berarti jika mocaf digunakan untuk mensubstitusi terigu 

(Adry, 2013). Tepung mocaf memiliki karakteristik berbeda dengan tepung terigu. 

Perbedaan komposisi kimia tepung mocaf dengan tepung terigu dapat dilihat pada 

Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Perbedaan Komposisi Kimia Mocaf dengan Tepung Terigu 

Komposisi Tepung Mocaf Tepung Terigu 

Air (%) Max. 13 Max. 13 

Protein (%) Max. 1,0 Max. 1,2 

Abu (%) Max. 0,2 Max. 2 

Pati (%) 82 – 85 69,32 

Serat (%) 1,9 – 3,4 0,4 

Lemak (%) 0,4 – 0,8 0,85 

HCN (mg/kg) Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi 

Sumber: Codex Stan 176-1989  

Selama proses fermentasi dalam pembuatan tepung mocaf terjadi 

penghilangan komponen penyebab timbulnya warna seperti pigmen (khususnya 

ketela kuning), dan protein yang dapat menyebabkan warna coklat ketika 

pemanasan. Dampak yang dihasilkan dari proses ini ialah warna mocafyang 

dihasilkan lebih putih jika dibandingkan dengan warna tepung ubi kayu biasa. 

Selain itu proses ini akan menghasilkan tepung yang secara karakteristik dan 

kualitas hampir menyerupai tepung terigu. Selain itu, perlakuan fermentasi akan 

menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan yaitu naiknya 

viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi dan memiliki daya larut yang tinggi. 

Sehingga produk mocaf sangat cocok untuk menggantikan terigu untuk kebutuhan 

industri makanan (Subagio dkk., 2008). 

Komponen yang terdapat pada mocaf tidak sama persis dengan komponen 
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yang terkandung pada tepung terigu, antara lain kandungan gluten yang tidak 

dimiliki tepung mocaf tetapi dimiliki oleh tepung terigu sebagai bahan yang 

menentukan kekenyalan makanan. Mocaf mengandung sedikit protein karena 

berbahan baku singkong tetapi tepung terigu yang berbahan baku gandum memiliki 

kadar protein yang tinggi. Tepung mocaf mengandung karbohidrat yang tinggi dan 

gelasi yang lebih rendah dibandingkan tepung terigu. Mocaf memiliki karakteristik 

derajat viskositas (daya rekat), kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan 

larut yang lebih baik dibandingkan tepung terigu (Salim, 2011). 

2.9.2 Pati Garut 

Garut (Marantha arundinacea) merupakan jenis umbi komoditas lokal 

Indonesia. Tanaman garut terdiri atas dua jenis kultivar yang penting, yaitu creole 

dan banana. Ubi garut kultivar creole merupakan sumber karbohidrat, yaitu 

sebagian besar karbohidrat penyusunnya adalah pati. Garut secara turun-temurun 

telah dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia namun 

pengolahannya menjadipangan fungsional masih terbatas. Padahal dengan kadar 

serat pangannya yang cukup tinggi (9,78%), ubi ini mempunyai potensi mencegah 

beberapa penyakit degeneratif, termasuk penyakit jantung koroner, melalui 

mekanisme penurunan kolesterol dalam darah (Faridah dkk., 2014) 

Di antara tanaman penghasil ubi, garut sangat potensial untuk menjadi 

substitusi gandum. Keunggulan garut adalah daya cerna serta kandungan zat 

besinya yang tinggi. Garut berasal dari Amerika Tropik. Tanaman garut telah 

tumbuh subur di daerah itu jauh sebelum Columbus singgah kedaerah itu. Tanaman 

tersebut ditemukan oleh Sloanese waktu mengunjungi Jamaica dan juga tumbuh liar 

di Dominica pada akhir abad ketujuh dan telah ditanam di kebun orang-orang 

Indian. Sekarang tanaman garut telah menyebar ke negara-negara tropis yang lain 
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yaitu Brazil, India, Ceylon, Indonesia dan Filipina (Valencia, 2014). 

Tanaman garut tumbuh baik pada tanah yang drainasenya baik dan tingkat 

keasamannya rendah. Tanah yang paling disukai tanaman garut adalah tanah 

lempung yang subur, terutama  tanah lempung berpasir yang banyak mengandung 

mineral vulkanik. Garut umumnya tumbuh normal pada ketinggian 900 m dari 

permukaan laut, tetapi akan tumbuh lebih baik pada daerah dekat laut dengan 

ketinggian 60-90m dari permukaan laut. Tanaman garut memerlukan curah hujan 

minimum 150-200 cm per bulan. Ubi garut sangat berpotensi sebagai sumber 

pangan lokal yang unggul karena dapat diolah menjadi pati garut. pati garut dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan pengganti terigu dalam pengolahan pangan 

seperti pengolahan kue, cake dan roti (Djaafar dkk., 2010) 

Valencia (2014) menyebutkan bahwa kandungan kimia pati garut per 100 

gram bahan adalah sebagai berikut amilosa (42,01%), kadar air (15,15%), lemak 

(0,32%),  serat (0,29%) dan kadar abu (0,64%). Kadar pati pada beberapa varietas 

ubi garut cukup tinggi, berkisar antara 92,24-98,78%, kadar pati tepung garut 83,38-

89,05%. Kadar amilosa pati garut 29,67-31,34% dari total pati, kadar amilosa pada 

tepung garut 24,81-27,82%. Hasil olahan terutama dari ubi garut adalah tepung 

garut. Kandungan pati ubi garut antara 8- 16% tergantung dari umur dan kesuburan 

tanah. Tepung garut mempunyai kegunaan yang cukup banyak, sebagai bahan 

makanan, misalnya untuk bubur, puding, biskuit, kue-kue basah dan kering 

campuran bolu, dan sebagian pencampur coklat. 

Pati garut mengandung amilosa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

pati singkong, jagung, kentang, gandum, dan beras. Tingginya kandungan amilosa 

pada pati garut merupakan karakteristik penting. Dalam pembentukan matriks 

polimer yang kuat. Semakin tinggi kandungan amilosa, maka kelarutan akan 
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semakin meningkat. Kelarutan dari pati garut pada suhu 80oC. Pati garut memiliki 

warna putih cerah kekuningan. Perbedaan warna dari pati garut bisa diakibatkan 

karena perbedaan kandungan kimia. Karakteristik warna dari pati garut membuat 

pati garut dapat diaplikasikan pada produk pangan dengan berbagai macam warna 

(Valencia, 2014) 

Pati garut memiliki profil gelatinisasi dengan puncak viskositas (maximum 

viskositas) yang cukup tinggi dan diikuti dengan penurunan viskositas (break down 

viscosity) yang cukup tajam selama fase pemanasan. Hal inimenunjukkan 

granulapati garut kurang tahan atau kurang stabil oleh proses pemanasan. Pada fase 

pendinginan, viskositas pasta pati kembali berangsur meningkat yang disebabkan 

oleh terjadinya penggabungan kembali (re-association) molekul-molekul amilosa 

dan amilopektin melalui ikatan hidrogen. Peningkatan viskositas selama fase 

pendinginan juga menunjukkan kecenderungan retrogradasi dari pasta pati garut. 

Kandungan amilosa yang cukup tinggi memiliki kontribusi yang besar terhadap 

kecenderungan terjadinya retrogradasi pasta pati selama fase pendinginan  (Shu 

dkk., 2007). 

2.9.3 Air 

Air berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat, 

melarutkan garam dan membentuk sifat kenyal gluten. Pati dan gluten akan 

mengembang dengan adanya air. Makin banyak air yang diserap, mi akan menjadi 

tidak mudah patah. Persyaratan air yang digunakan dalam pembuatan mi harus 

memenuhi persyaratan air minum, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak 

berasa (Astawan, 2008). 

Jumlah air yang ditambahkan ke dalam adonan mi sebesar 28-38%. Jika 

kurang dari 28%, adonan mi akan menjadi sangat rapuh dan sulit dicetak. Jika lebih 
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dari 38%, adonan mi akan menjadi sangat lengket (Bilina dkk., 2014). 


