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4. PEMBAHASAN 

 

Secara garis besar proses pembuatan agar dimulai dari preparasi sampel, pemucatan, pra 

perlakuan alkali, ekstraksi, dan pemisahan air dengan ekstrak agar. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan alkali yang dalam penelitian ini 

menggunakan NaOH serta pemucatan menggunakan CaCO3 terhadap karakteristik gel 

agar rumput laut Gracilaria gigas. Oleh karena itu, dilakukan uji kimia dan fisik. 

Analisa kimia yang dilakukan adalah analisis pH dan kadar air. Sedangkan analisis fisik 

yang dilakukan adalah kekuatan gel, warna, dan rendemen. Pada penelitian ini 

menggunakan kombinasi konsentrasi NaOH (0%, 2%, 4%, 6%, 8%) dan CaCO3 (0%, 

2%, 4%, 6%, 8%)  pada pembuatan agar.  

 

4.1. Analisis Kimia 

 

4.1.1. Analisis pH 

 

Hasil pengamatan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi NaOH, 

semakin tinggi pula nilai pH agar. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 

NaOH yang semakin tinggi dapat meningkatkan nilai pH agar, dikarenakan NaOH 

merupakan merupakan basa kuat yang dapat digunakan sebelum proses ekstraksi 

dilakukan (Santika et al., 2014). Menurut teori Arrhenius, basa zat melepaskan ion 

hidroksida dalam air yaitu OH-. NaOH yang dilarutkan dalam air akan mengakibatkan 

molekul-molekul air bertumbukan dengan NaOH dan memutuskan kisi kristal NaOH 

sehingga mengalami disosiasi (terurari) menjadi ion-ion Na+ dan OH-. Masing masing 

ion ini kemudian dikelilingi oleh molekul air membentuk Na+(aq) dan OH-(aq). Dapat 

dilihat pula bahwa pH akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan 

konsentrasi CaCO3. Hal ini dikarenakan CaCO3 merupakan senyawa basa lemah 

(Lesmana, 2008). Molekul CaCO3 yang bereaksi dengan molekul air akan membentuk 

Ca(OH)2 + CO2  Pada Tabel 1, nilai pH agar tertinggi diperoleh dengan penambahan 

konsentrasi NaOH 8% yaitu 8,87 dan nilai terendah diperoleh  dari agar kontrol - yaitu 

6,94. Nilai pH yang didapat cenderung lebih tinggi daripada pH agar komersial yang 

bernilai 7,00.   
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4.1.2. Analisis Kadar Air 

 

Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa kadar air bubuk agar yang dihasilkan berkisar antara 

6,74% hingga 13,98% sehingga keseluruhan hasil nilai kadar air sudah sesuai dengan 

persyaratan mutu yang diijinkan oleh SNI yaitu kurang dari 22%, namun kadar air pada 

penelitian ini masih lebih tinggi daripada kontrol agar komersial yaitu 3,90%. Kadar air 

bubuk agar pada penelitian ini menunjukkan bahwa umur simpan bubuk agar masih 

lebih tinggi dari yang disyaratkan. Rendahnya hasil kadar air bubuk agar yang 

dihasilkan diduga karena pengeringan agar dilakukan menggunakan oven yang menurut 

(Erawati, 2013) dapat mempercepat proses pengeringan dan menurunkan kadar air yang 

terkandung pada agar. Perlakuan alkali dan pemucatan tidak berpengaruh terhadap 

kadar air bubuk agar dikarenakan proses pengeringan bubuk agar untuk semua 

perlakuan adalah sama yaitu oven dengan suhu 60˚C selama 8 jam.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pada kadar air bubuk agar dalam penelitian ini diantaranya adalah 

kelembapan udara, suhu, dan aliran udara saat proses pengeringan berlangsung (Dwika 

et al., 2012).  

 

4.2. Analisis Fisik 

 

4.2.1. Warna 

 

Analisis warna bertujuan untuk mengetahui warna agar secara kuantitatif dengan nilai L 

menunujukkan lightness (0-100), a* menunujukkan warna merah untuk +a* dan hijau  

untuk -a*, sedangkan b* menunjukkan warna kuning untuk +b* dan biru untuk -b*. 

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan chromameter, diketahui bahwa nilai L 

(lightness) agar berkisar antara 39,75 hingga 49,24. Sampel tanpa perlakuan alkali 

memiliki nilai L terendah.  Hal ini menunjukkan bahwa sampel tanpa perlakuan alkali 

merupakan sampel dengan warna yang paling gelap. Sedangkan  sampel dengan 

perlakuan alkali konsentrasi 2%, 4%, 6%, 8% memiliki nilai L (lightness) lebih tinggi. 

Sampel dengan perlakuan alkali memiliki warna yang lebih terang dikarenakan 

praperlakuan alkali dapat menghancurkan dan melarutkan kotoran sehingga rumput laut 
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yang dihasilkan lebih bersih (Dermawan, 2006). Pada Tabel 2 dan Gambar 10, dapat 

diketahui juga bahwa semakin tinggi konsentrasi CaCO3 maka nilai L (lightness) 

semakin tinggi. Perbedaan warna bubuk agar dengan berbagai konsentrasi CaCO3 dapat 

dilihat pada Lampiran 5. Benjakul et al (2004) menyatakan bahwa kalsium karbonat 

(CaCO3) dapat ditambahkan pada produk untuk menghasilkan produk dengan warna 

lebih putih pucat dan buram. Hal ini membuktikan bahwa penambahan CaCO3 dengan 

konsentrasi 2%, 4%, 6%, dan 8% dapat membuat warna agar menjadi lebih terang. 

Namun nilai L (lightness) yang didapatkan pada penelitian ini masih lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai L (lightness) agar komersial yaitu 85,91 dengan nilai a* dan 

b* masing-masing yaitu 0,63 dan 10, 96. Nilai a* yang didapatkan berkisar antara 0,11 

hingga 1,62. Hasil pengujian pada bubuk agar ini menunjukkan bahwa warna yang 

didapatkan cenderung merah. Menurut Nudiana et al. (2017), warna merah yang 

terbentuk diakibatkan oleh proses pemgovenan bubuk agar dan berasal dari pigmen 

merah yang dimiliki oleh jenis rumput laut Gracilaria gigas. Rumput laut jenis 

Rhodophyceae memiliki pigmen merah yang disebabkan oleh senyawa biliprotein 

dalam bentuk fikoetrin dan fikosianin. Nilai b* yang didapatkan berkisar antara 3,47 

hingga 8,83. Hasil dari pengujian bubu’k agar menunjukkan bahwa warna bubuk agar 

cenderung putih kekuningan.  

  

4.2.2. Rendemen 

 

Rendemen bubuk agar dihitung berdasarkan perbandingan antara berat agar-agar kering 

dengan berat rumput laut kering. Berat rumput laut kering yang digunakan dalam setiap 

ulangannya berjumlah 40 gram. Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa rentang rendemen 

yang didapatkan berkisar dari 1,22% hingga 4,86%.  Kemudian pada Tabel 2 dan 

Gambar 9 dapat dilihat juga bahwa rendemen paling tinggi didapatkan oleh sampel 

tanpa perlakuan alkali. Sedangkan sampel dengan penambahan larutan alkali NaOH 

konsentrasi 2%, 4%, 6%, 8% menghasilkan nilai rendemen yang rendah. Rendahnya 

nilai rendemen pada sampel dengan perlakuan alkali disebabkan sebagian agar-agar 

akan ikut terektrak saat proses perendaman dengan larutan alkali (Santika et al., 2014). 

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 9, dapat dilihat pula bahwa konsentrasi NaOH tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan rendemen. Pada penelitian ini suhu pengekstraksian 
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yang digunakan adalah suhu air mendidih yaitu 100 ˚C. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Fransiska (2007) bahwa proses ekstraksi harus menggunakan suhu yang 

tinggi karena agar-agar hanya akan larut dalam air panas dan tidak bisa larut dalam air 

dingin. Rumput laut yang di ekstrak pada suhu rendah, ekstrak agar-agar yang 

dilarutkan dan dikeluarkan dari dinding sel rumput laut menjadi kurang maksimal dan 

berpengaruh terhadap menurunnya jumlah rendemen yang dihasilkan. Selain itu, 

banyaknya rendemen yang dihasilkan dipengaruhi oleh spesies rumput laut, usia panen, 

dan iklim.  

 

4.2.3. Kekuatan Gel 

 

Salah satu sifat fisik penting pada agar adalah kekuatan untuk membentuk gel yang 

disebut kekuatan gel. Berdasarkan hasil pengujian kekuatan gel, didapatkan rentang 

nilai berkisar dari 33,01 gf sampai 100,49 gf. Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa kekuatan 

gel paling rendah didapatkan dari agar tanpa perlakuan alkali. Selain itu dapat dilihat 

pula bahwa penambahan NaOH sampai konsentrasi 6% akan meningkatkan kekuatan 

gel agar, tetapi pada penambahan konsentrasi NaOH 8% tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. Hasil yang didapatkan sesuai dengan penelitian Al-Nahdi (2015) bahwa 

perlakuan alkali sampai konsentrasi 6% akan meningkatkan kekuatan gel agar. 

Peningkatan kekuatan gel sangat bergantung ada perbandingan agaropektin dan agarosa 

yang terdapat pada agar. Semakin tinggi kandungan agaropektin yang mengandung 

gugus sulfat dan semakin kecil kandungan agarosa maka kekuatan gel akan semakin 

rendah (Utomo, 2006). Tingginya nilai kekuatan gel agar dengan perlakuan alkali 

dikarenakan pada proses perlakuan alkali ini NaOH  mampu mengurangi kadar sulfat 

dari agar sehingga akan menghasilkan kekuatan gel yang lebih tinggi (Kusuma, 2013). 

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

bahwa perlakuan basa 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. Faktor lain yang mempengaruhi 

kekuatan gel adalah jenis rumput laut yang digunakan, habitat, musim, rumput laut, cara 

budidaya, umur panen, dan metode ekstraksi yang digunakan (Ferdiaz, 1986 dalam 

Santika, 2014). Berdasarkan analisa model matematik pada Gambar 13, dapat dilihat 
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bahwa titik optimal konsentrasi NaOH dan CaCO3 untuk mendapatkan kekuatan gel 

tertinggi adalah 9,98% NaOH dan 2% CaCO3 dimana kekuatan gel mulai naik pada titik  

NaOH 1,04% dan CaCO3 2%, lalu laju kekuatan gel mencapai titik tertinggi pada titik 

NaOH 3,89% dan CaCO3 2%, kemudian saat nilai kekuatan gel mencapai titik 

puncaknya terdapat pada titik NaOH 9,98% dan CaCO3 2%. 

 

4.2.4. Model Matematik Kekuatan Gel 

 

Penambahan konsentrasi NaOH dan CaCO3 terhadap kenaikan kekuatan gel membentuk 

kurva sigmoid. Kurva sigmoid ini menggambarkan bentuk percepatan kenaikan 

kekuatan gel hingga titik dimana penambahan NaOH dan CaCO3 tidak signifikan 

terhadap kenaikan kekuatan gel agar. Konsentrasi NaOH dan CaCO3 terbaik adalah 

pada titik belok positif yaitu saat kekuatan gel yang dihasilkan paling besar dan 

penambahan konsentrasi NaOH dan CaCO3 lebih tinggi berpengaruh signifikan 

terhadap kenaikan kekuatan gel (Salman et al., 2015). Berdasarkan hasil analisis model 

matematik kekuatan gel pada Tabel 3., didapatkan bahwa kombinasi NaOH 9,98% dan 

CaCO3 2% mampu menghasilkan kekuatan gel tertinggi yaitu 112,67 gf. Kombinasi 

NaOH dan CaCO3 tersebut menjadi patokan karakteristik agar terbaik. Pada kombinasi 

NaOH 9,98% dan CaCO3 2% didapatkan kadar air bubuk agar sebesar 12,98% dimana 

hasil kadar air sesuai dengan SNI kadar air bubuk rumput laut yaitu kurang dari 22%. 

Selain itu pada kombinasi NaOH 9,98% CaCO3 2% didapatkan nilai pH 9,06 dimana 

lebih tinggi dati standar pH bubuk agar yaitu  6-7 (Rosulva, 2008 dalam Yolanda, 

2018). Rendemen yang didapatkan pada konsentrasi NaOH 9,98% dan CaCO3 2% 

adalah 1,40%. Pada parameter warna, untuk konsentrasi NaOH 9,98% dan CaCO3 2% 

didapatkan nilai L (lightness) 45,58, nilai a* 0,37, dan nilai b* 6,88. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa bubuk agar yang didapatkan berwarna putih kekuningan. 

Kecerahan warna yang dihasilkan pada penelitian ini masih lebih rendah dari agar 

komersial yang memiliki nilai L (lightness) sebesar 85,91.  

 

 

  


