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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Rumput laut merupakan salah satu hasil kekayaan laut Indonesia meliputi sekitar 8,6% 

dari total biota di laut (Dahuri, 1998 dalam Suparmi & Sahri, 2009). Rumput laut 

menjadi komoditas unggulan budidaya perikanan yang produksinya terbesar di tahun 

2018 yaitu 16,17 dari 33,53 juta ton  (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2018). 

Permintan pasar internasional dan dalam negeri untuk agar semakin meningkat, tetapi 

sampai saat ini keperluan agar dalam negeri masih menggunakan agar impor. Maka dari 

itu, pengembangan potensi agar perlu ditingkatkan agar mampu menekan angka impor 

produk agar. Rumput laut bernilai ekonomis tinggi penghasil agar salah satunya dalah 

rumput laut merah (Francavilla et al., 2013). Indonesia menempati urutan kedua dunia 

pada tahun 2013 dalam memproduksi rumput laut Gracilaria sp. dengan jumlah 

produksi rumput laut sebesar 975 ton (FAO, 2016). Hingga saat ini pemanfaatan rumput 

laut Gracilaria sp. didominasi dalam bentuk rumput laut kering yang diekspor. Hal ini 

menunjukkan bahwa Gracilaria sp. memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain 

itu jenis Gracilaria sp. banyak digunakan dalam memproduksi agar karena rumput laut 

ini sudah dibudidayakan dan mudah ditemukan di seluruh perairan Nusantara (Utomo 

dan Satriayana, 2006).  Industri makanan banyak memanfaatkan agar seperti pada 

industri keju, jelly, permen, es krim, dan susu coklat, serta pengalengan daging dan 

ikan. Agar juga banyak dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi untuk media 

pertumbuhan jamur, mikroba, mikroalga, dan yeast, serta elektroforesis (Suparmi & 

Sahri, 2009).   

 

Gracilaria gigas merupakan rumput laut merah penghasil agar-agar yang mempunyai 

kemampuan membentuk gel (Williams & Philips, 2010). Jenis Gracilaria sp. paling 

banyak digunakan karena harganya yang murah dan mudah diperoleh. Selain itu 

Gracilaria gigas merupakan salah satu jenis rumput laut pengasil agar yang dapat 

dibudidayakan di tambak sehingga  potensi produksinya sangat tinggi untuk diolah 

menjadi agar media.  Jenis Gracilaria sp.  yang telah diteliti untuk optimasi pembuatan 

agar adalah jenis Gracilaria verrucosa seperti penelitian Distantina et al. (2008) 
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mengenai jenis larutan perendaman ekstraksi terhadap kecepatan ekstraksi dan sifat gel 

agar dan Kusuma et al. (2013) yang telah meneliti pengaruh konsentrasi NaOH terhadap 

mutu agar Gracilaria verrucosa. Sementara penelitian mengenai karakteristik agar 

media dari rumput laut Gracilaria gigas belum ada yang meneliti, maka perlu dilakukan 

penelitian karakteristik agar media dari rumput laut jenis ini.  

 

Terdapat masalah yang timbul dalam memproduksi agar terutama dari Gracilaria gigas 

yaitu susahnya memperoleh agar dengan karakteristik gel agar yang baik. Menurut 

Glicksman  (1982) dalam Murdinah (2008) salah satu penyebabnya adalah ester sulfat 

yang terdapat dalam agar yang terikat pada atom karbon keenam (C6) dari L-galaktosa. 

Adanya ester sulfat pada C6 ini menyebabkan rantai polimer membentuk suatu tekukan 

sehingga menghambat pembentukan gel. Pada ekstraksi agar, penambahan alkali perlu 

dilakukan karena alkali akan terdifusi ke jaringan sel selulosa rumput laut yang 

menyebabkan reaksi perubahan struktur kimia prekursor rumput laut menjadi struktur 

agar yang ideal (Distantina et al., 2008). Penggunaan NaOH sebagai larutan alkali untuk 

praperlakuan karena belum banyak diteliti dan harganya yang murah (Kusuma et al., 

2013).  

 

Pemucatan perlu dilakukan karena merupakan salah satu proses yang penting dalam 

penanganan pasca panen rumput laut untuk memucatkan atau menghilangkan pigmen 

yang ada di rumput laut. Jika proses berlangsung dengan baik maka warna rumput laut 

akan menjadi putih. Rumput laut yang berwarna gelap/hitam akan sulit diterima karena 

mempengaruhi warna bubuk agar yang dihasilkan, sehingga perlu dilakukan teknik 

pemucatan (bleaching) agar bubuk agar yang dihasilkan dapat diterima konsumen 

(KPAD, 2013 dalam Suryani, 2015). Penggunaan CaCO3 sebagai agen pemucat karena 

CaCO3 merupakan fase yang paling stabil dan banyak digunakan untuk berbagai 

industri (Laliliyah et al., 2012 dalam Noviyanti et al., 2015). Penelitian ini dilakukan 

untuk menentukan titik optimal konsentrasi NaOH dan CaCO3 yang berpengaruh 

terhadap karakteristik agar. Titik optimal tersebut diperoleh dengan menggunakan 

Grafis Model Matematik yang dilakukan terhadap parameter kekuatan gel.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Gracilaria gigas 

 

Rumput laut tergolong makroalga dan termasuk divisi thallophyta. Rumput laut tidak 

memiliki batang, akar, daun sejati dan seluruh bagiannya disebut thallus (Susanto, 2010 

dalam Kusuma, 2013). Rumput laut merupakan salah satu komoditas potensial yang 

bernilai tinggi dan digunakan sebagai bahan baku berbagai industri. Rumput laut yang 

dibudidayakan di Indonesia yaitu Gracilaria sp. sebagai penghasil agar, Sargassum sp. 

sebagai penghasil alginat, dan Eucheuma sp. sebagai penghasil karagenan 

(Anggadiredja et al., 2006 dalam Kusuma, 2013). Jenis rumput laut di Indonesia yang 

telah dimanfaatkan dan memiliki prospek baik sebagai penghasil agar-agar adalah 

Gelidium sp, Gracilaria sp,dan Gelidiella sp (Suparmi & Sahri, 2009).  

 

Gracilaria sp. memiliki ciri-ciri umum, yaitu tipe percabangan yang tidak teratur 

membentuk rumpun dan pada pangkal percabangan thallus menyempit, bentuk thallus 

yang silindris atau memipih. Menurut Dawes (1981) dalam Sinulingga (2006),  

Gracilaria sp. termasuk devisi Rhodophyta, famili Gracilariaceae, genus Gracilaria, 

dan spesies Gracilaria sp. Kandungan agar-agar pada Gracilaria sp. berbeda-beda 

menurut lokasi pertumbuhan, umur, lingkungan budidaya, dan cara penanganan primer, 

sehingga tingkat mutu dan harga agar-agar berbeda-beda pula. Beberapa jenis 

Gracilaria yang bernilai tinggi di Indonesia antara lain Gracilaria gigas, Gracilaria 

lichenoides, dan Gracilaria verrucosa (Distantina, 2008). Di Indonesia, pengembangan 

rumput laut Gracilaria gigas belum optimal dilakukan sedangkan permintan pasar 

dunia terhadap rumput laut ini terus miningkat hingga 3-5% tiap tahun (Bixler dan 

Porse, 2011). Gambar Gracilaria gigas dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Gracilaria gigas 

 (Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

1.2.2. Agar 

 

Agar dihasilkan dari kelompok alga merah (Rhodophyceae), terutama Gelidium dan 

Gracilaria. Struktur agar terdiri dari dua komponen utama yaitu agaropektin dan 

agarosa (salah satu fraksi pembentuk agar). Agarosa merupakan polimer netral dan 

agaropektin merupakan polimer sulfat. Agarosa terdiri dari rangkaian D-galaktosa 

dengan ikatan β-1,3 dan Lgalaktosa dengan ikatan α-1,4. Agaropektin mengandung 

sulfat dan bersifat lebih kompleks. Semakin tinggi tinggi agarosa dan semakin rendah 

agaropektin pada agar, maka agar kekuatan agar yang dihasilkan lebih tinggi (Kusuma, 

2013) Rumus molekul agar adalah (C12H14O5(OH)4)n. Sifat yang paling menonjol dari 

agar-agar adalah larut di dalam air panas, yang apabila didinginkan sampai suhu tertentu 

akan membentuk gel. Agar-agar memiliki fungsi pengemulsi, zat pengental, 

pensuspensi, dan penstabil yang banyak digunakan dalam berbagai industri seperti 

industri minuman, makanan, biologi, dan farmasi. Sebagian besar agar-agar yang 

digunakan dalam industri makanan adalah dalam bentuk ice cream, jelly, makanan 

kaleng (daging dan ikan) dan roti, pemen selai, permen manisan (Anggadiredja et al., 

2006 dalam Kusuma, 2013). Kualitas gel agar-agar dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti jenis, kondisi proses produksi, lokasi rumput laut, dan musim panen (Distantina, 

2008).   
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Agar yang dapat dipakai dalam industri adalah yang hasil rendemen dan kekuatan gel 

nya tinggi namun rendah kadar sulfat, abu, dan air serta warnanya putih dan terang 

(Winarno, 2008 dalam Kusuma, 2013). Standart mutu agar yang baik menurut SNI 

(Standart Nasional Indonesia) 2802:2015 yaitu kadar air <22%, kadar abu <6,5%, kadar 

karbohidrat (galaktosa) >30%, penambahan zat pewarna tambahan diizinkan, dan 

memiliki kekuatan gel yang baik. 

 

1.2.3. Proses Pembuatan Agar  

 

a. Pemucatan 

Pemucatan atau bleaching merupakan salah satu proses yang penting dalam 

penanganan pasca panen rumput laut. Pemucatan merupakan proses penghilangan 

pigmen atau pemucatan pada rumput laut. Pigmen akan hilang dan warna rumput 

laut akan menjadi putih apabila prosesnya berlangsung dengan baik. Rumput laut 

yang berwarna hitam, akan sangat sulit untuk diterima karena akan memengaruhi 

warna pada bubuk agar yang dihasilkan, sehingga perlu adanya teknik pemucatan 

(bleaching) agar bubuk agar yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen 

(KPAD, 2013 dalam Suryani, 2015). Teknik pemucatan yang diharapkan adalah 

yang tidak meninggalkan residu dan murah. Menurut Park (2000) kalsium karbonat 

(CaCO3) dapat menjadi contoh agen pemutih atau pemucat yang dapat ditambahkan 

untuk memperoleh hasil produk yang lebih putih. 

 

b. Perlakuan Alkali 

Menurut Glicksman  (1982) dalam Murdinah (2008) salah satu penyebab rendahnya 

kekuatan gel adalah ester sulfat yang terdapat dalam agar yang terikat pada atom 

karbon keenam (C6) dari L-galaktosa. Adanya ester sulfat pada C6 ini 

menyebabkan rantai polimer membentuk suatu tekukan sehingga menghambat 

pembentukan gel. Untuk meningkatkan kekuatan gel dari agar, dapat dilakukan 

penambahan pra perlakuan alkali pada ekstraksi agar. Perlakuan alkali dapat 

menghilangkan ester sulfat pada C6 rantai galaktosa karena alkali akan bereaksi 

dengan ester sulfat dan membentuk garam sulfat (Santika, 2014). Penambahan 

alkali seperti NaOH pada ekstraksi agar perlu dilakukan karena alkali terdifusi ke 
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dalam jaringan sel selulosa rumput laut, dan terjadi reaksi perubahan struktur kimia 

prekursor (rumput laut) menjadi struktur agar ideal (Distantina et al., 2008). Hal ini 

diperjelas dengan pernyataan Angka & Suhartono (2000) dalam Utomo (2006)  

bahwa perlakuan alkali bertujuan untuk mengkatalis gugus 6-sulfat dari unit 

galaktopiranosa yang berikatan dengan 1.4 membentuk residu 3.6-

anhydrogalaktosa sehingga memberikan kekuatan gel yang tinggi. Parameter 

kekuatan gel merupakan parameter utama dalam menentukan kualitas agar 

dikarenakan  semakin tinggi kekuatan gel yang dihasilkan, semakin tinggi pula nilai 

agar di pasaran (Abraham, 2018).  

 

c. Ekstraksi  

Pada prinsipnya, agar-agar diperoleh dengan mengekstraksi rumput laut yang 

menghasilkannya. Secara umum, pengambilan agar-agar dari rumput laut 

membutuhkan beberapa tahap, yaitu proses perendaman, ekstraksi, pemisahan agar-

agar dengan pelarutnya, kemudian pengeringan agar. Proses perendaman dilakukan 

untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada rumput laut seperti 

garam dan lumpur. (Dermawan, 2006). Pemisahan agar dengan pelarutnya 

dilakukan dengan cara pembekuan (freezing) dan pelarutan (thawing). Ekstraksi 

agar-agar dilakukan dengan air panas suhu didih, hal ini dikarenakan sifat kelarutan 

agar-agar yang hanya larut dalam air panas dan tidak larut dalam air dingin 

(Distantina et al., 2008). Semua proses  eksraksi agar-agar secara komersial 

umumnya menggunakan air panas dengan suhu (90-150˚C), kemudian diikuti 

dengan proses filtrasi dan pembekuan (Wheaton & Lawson, 1985 dalam Erawati, 

2013) 

 

1.2.4. Titik Optimal  

 

Untuk dapat menentukan titik optimal konsentrasi NaOH dan CaCO3, digunakan model 

matematik parameter kekuatan gel. Analisis model matematik dilakukan pada parameter 

kekuatan gel karena menurut Abraham (2018), kekuatan gel merupakan parameter 

utama. Terdapat tiga grafik yang didapatkan dari grafis model matematik yaitu 

persamaan grafis, persamaan grafis turunan pertama, dan persamaan grafis turunan 
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kedua (Sebaugh, 2003). Tujuan dibuatnya grafis ini adalah untuk mencari nilai titik 

balik negatif, titik belok, dan titik balik positif. Titik balik negatif adalah titik dimana 

kekuatan gel mulai naik hingga mencapai titik titik belok, saat dimana kenaikan 

kekuatan gel paling tinggi. Kenaikan kekuatan gel terus berlanjut hingga titik balik 

positif. Titik balik positif adalah kondisi dimana kenaikan kekuatan gel mulai tidak 

signifikan. Titik balik positif ini digunakan untuk menentukan kombinasi NaOH dan 

CaCO3 yang paling optimal.  

 

1.3. Tujuan 

 

Untuk mengetahui titik optimal konsentrasi NaOH dan CaCO3 yang berpengaruh 

terhadap karakteristik agar yang dihasilkan. 


