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Rumput laut (Seaweed) tumbuh dan tersebar di seluruh perairan Indonesia, misalnya saja 

di daerah Tuban, Madura, Bawean, Besuki, Bali, dan sebagainya. Pada saat ini rumput laut 
dimanfaatkan sebagai bahan penstabil, pengemulsi, pembentuk gel, pengental, 
pensuspensi, pembentuk busa, dan pembentuk film. Industri pengolahan bahan baku 
rumput laut menjadi bahan setengah jadi apalagi bahan jadi belum banyak dilakukan di 
Indonesia. Keterbatasan jumlah industri pengolahan rumput laut menjadi kendala ketika 
panen raya terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis 
pelarut, konsentrasi pelarut, serta ada tidaknya interaksi antara jenis dan konsentrasi 

pelarut terhadap sifat fisiko kimia karaginan. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang 
disusun dua faktor, yaitu faktor 1 terdiri dari 2 level dan faktor 2 terdiri dari 4 level dengan 
3 ulangan. Setelah dikombinasikan diperoleh 8 perlakuan yaitu: A1B1 (Pelarut isopropanol 
dengan konsentrasi 60%), A1B2 (Pelarut isopropanol dengan konsentrasi 70%), A1B3 
(Pelarut isopropanol dengan konsentrasi 80%), A1B4 (Pelarut isopropanol dengan 
konsentrasi 90%), A2B1 (Pelarut etanol dengan konsentrasi 60%), A2B2 (Pelarut etanol 
dengan konsentrasi 70%), A2B3 (Pelarut etanol dengan konsentrasi 80%), dan A3B4 
(Pelarut etanol dengan konsentrasi 90%). 
Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya interaksi antara jenis dan konsentrasi 
pelarut terhadap sifat fisiko kimia karaginan, diantaranya kadar air, kadar abu, viskositas, 
kekuatan gel, derajat putih, dan rendemen. Jenis pelarut memberikan pengaruh sangat 
nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar CaCO3, viskositas, kekuatan gel, dan derajat 
putih. Konsentrasi pelarut berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air, kadar abu, kadar 
sulfat, kadar CaCO3, viskositas, kekuatan gel, derajat putih dan rendemen. Perlakuan 
terbaik terdapat pada kombinasi perlakuan A1B4 (pelarut isopropanol konsentrasi 90%) 
dengan mempunyai kadar air 12,64%, kadar abu 14,13%, kadar sulfat 0,11%, kadar 
alkohol negatif, kadar CaCO3 0,15%, viskositas 3,67 dPas, kekuatan gel 6,59 mm/g.dt, 
derajat putih 33,22, rendemen 12,09%, dan logam negative. 

 


