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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 

Budidaya rumput laut K. alvarezii dilakukan di Desa Ketapang Kecamatan 

Ketapang Lampung Selatanpada bulan Agustus-November 2014. Sampel rumput 

laut dianalisis di Laboratorium Teknik Pertanian Universitas Lampung pada bulan 

Desember2014. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, tali rafia, 

gunting, pelampung, pisau, keranjang, perahu, trash bag, oven, termometer, 

beaker glass,petridish,kompor, alumunium foil,DO meter, refaktometer, secchi 

disk dan pH meter. 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit rumput laut Kappaphycus 

alvarezii, aquades,alkohol 96% dan NaOH 1%. 

 

3.3 Metode 

 

Penelitian ini dirancang menggunakanRancangan Acak Lengkap(RAL) dengan 

perlakuan periode panenyang berbeda (35, 40, 45, 50, dan 55 hari) dan tiga kali 

ulangan. Faktor yang akan diuji dalam percobaan ini adalah perbedaan kualitas 
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karaginan yang meliputianalisis rendemen dan uji orgaanoleptik.  Perlakuan yang 

dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 

 A = 35 hari pemeliharaan 

 B = 40 hari pemeliharaan 

 C = 45 hari pemeliharaan 

 D = 50 hari pemeliharaan 

 E = 55 hari pemeliharaan 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi budidaya rumput laut yang terdiri 

dari penanaman, pengontrolan pertumbuhan bibit sertapemanenan rumput laut, 

danekstraksi karaginan rumput laut.  Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

 

3.4.1 Budidaya Rumput Laut  

Budidaya rumput laut dilakukan dengan sistem long line dengan cara bibit 

diikatkan pada tali titik berjarak 25–30 cm dengan berat 50–100 g setiap titik ikat 

dengan cara simpul pita dan sedikit longgar.Pengikatan bibit dilakukan di darat, 

tempat yang teduh dan bersih untuk menjaga agar tetap basah dan lembab.Bibit 

yang telah diikat pada tali ris bentang kemudian diikatkan pada kedua tali utama 

dengan jarak antar tali ris minimal 1 mdibawah permukaan perairan.  Pengiatan 

bibit pada tali ris bentang dalam waktu tidak lebih dari 6 jam (SNI, 2010).   
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Jika proses pengikatan sudah selesai, tahap berikutnya yaitu pengontrolan 

perkembangan kondisi bibit yang ditanam dari serangan hama dan penyakit.  Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan penyulaman pada 

minggu pertama, jika ada bibit yang rontok atau terlepas.  Selain itu, pada tahap 

pengontrolan juga perlu dilakukan penyiangan gulma dan pembersihan sampah 

yang menempel pada rumput laut (SNI, 2010). 

 

Rumput laut K. alvarezii dipanen dalam limaperiode yang berbeda, yaitu 35, 40, 

45, 50, dan 55 hari.  Proses pemanenan rumput laut dilakukan dengan cara tali ris 

bentang dilepas dari tali utama, kemudian rumput laut dilepas dari tali ris dengan 

cara ikatan dibuka sebelum atau sesudah dijemur total. Ukuran hasil panen 

minimal 500 g/rumpun (SNI, 2010).  

 

3.4.2 Ekstraksi Karaginan 

Masing-masing sampel diperlakukan sama mulai dari panen, perendaman, dan 

pencucian.  Rumput laut dicuci dengan air bersih dan dikeringkan.  Selanjutnya 

rumput laut dipotong-potong untuk memudahkan proses ekstraksi.  Berdasarkan 

Winarno (1990),untuk melakukan ekstraksi karaginan dilakukan dengan cara 5 gr 

rumput laut yang telah dicuci dan dipotong-potong kecil kemudian dimasukkan ke 

dalam gelas piala dan ditambahkan aquades sampai semua rumput laut terendam  

selama 24 jam. Setelah itu dicuci hingga bersih pada air yang mengalir dan 

dimasukan kembali kedalam gelas piala yang berisi aquades dan ditambahkan 

larutan NaOH 1 %. Nilai pH sampel diatur sekitar 8,5–9 dengan menggunakan pH 

meter. Sampel dipanaskan di atas penangas air pada suhu 70-90
o
C selama 3 jam, 

pada saat itu rumput laut hancur dan menjadi gel.  Sebelum padat, gel disaring 
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dalam keadaan panas menggunakan kain kasa dan pompa vakum yang di 

dalamnya berisi ± 25 ml etanol absolut. Hasil saringan ditampung dalam wadah 

plastik kemudian dipindahkan ke dalam cawan petri yang telah diketahui beratnya 

kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 60
o
C selama 4 jam.  

 

3.5 Pengamatan 

 

Dalam penelitian ini ada lima parameter pengamatan yaitu pertumbuhan, kualitas 

air,hasil panen rumput laut, analisis karaginan yang meliputi jumlah rendemen 

dan nilai organoleptik. 

 

3.5.1 Pertumbuhan  

Pengukuran pertumbuhan rumput laut dilakukan pada masing-masing perlakukan  

dengan cara rumput laut K. alvarezii diambil kemudian ditiriskan, setelah itu 

ditimbang.  Penimbangan dilakukan setiap minggu sekali.  Pertambahan bobot 

atau biomassa didapatkan dari hasil selisih antara bobot atau biomassa akhir pada 

saat pengukuran dengan bobot atau biomassa awal pemelihaaraan.Pengukuran 

pertumbuhan rumput laut K. alvarezii dilakukan dengan menggunakan rumus 

SGR menurut Sukardi (2006) sebagai berikut : 

G = {[
  

  
]1/t 

- }X 100% 

Keterangan: 

G  = Laju pertumbuhan perhari (%). 

Wt  = Berat rumuput laut pada saat pengukuran terahir (gram). 

Wo  = Berat awal rumput laut pada saat penanaman. 

t  = Waktu penelitian 
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3.5.2 Rendemen Rumput Laut Kering 

Rendemen rumput laut adalah perbandingan antara hasil panen (ruput laut basah) 

dengan rumput laut kering yang dinyatakan dengan persen. Proses pengeringan 

dilakukandengan cara memasukkan rumput laut kedalam trash bag dan diikat 

kemudian didiamkan selama dua hari.  Proses ini biasa disebut dengan proses 

pengovenan.  Proses pengovenan berlangsung secara anaerobik sehingga tidak 

terjadi pertukaran udara.  Rendemen rumput laut keringdapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

Rendemen (%)  = 
                        

                       
         (AOAC, 1955) 

 

3.5.3 RendemenKaraginan 

Rendemen karaginan adalah kadar kandungan karaginan didalam rumput laut 

yang dinyatakan dengan persen. Rendemen karaginan dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

Rendemen (%)  = 
                      

                        
         (AOAC, 1955) 

 

3.5.4 Organoleptik 

Dalam penelitian ini, uji organoleptik dilakukan dengan teknik skoring.  Uji 

organoleptik skoring atau skor berfungsi untuk menilai suatu sifat organoleptik 

yang spesifik.  Pada uji skoring, penilaian terhadap mutu sensorik diberikan dalam 

suatu jenjang mutu.  Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui nilai atau skor 

tertentu terhadap suatu karakteristik mutu (Rahayu, 2001) 

 

Uji organoleptik dilakukan dengan cara mengamati tiga spesifikasi karaginan 

rumput laut yang dihasilkan.  Spesifikasi yang diamati yaitu warna, tekstur dan 
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aroma dengan jumlah panelis sebanyak 30 orang.  Hasil uji organoleptik 

ditampilkah dalam grafik. 

 

3.5.5 Kualitas air 

Pengamatan kualitas air dilakukan secara manual dan menggunakan alat.  Suhu 

diukur menggunakan termometer, pH diukur menggunakan pH meter, DO diukur 

menggunakan DO meter, salinitas diukur menggunakan refraktometer, kecerahan 

air diukur menggunakan secchi disk dan arus diukur menggunakan bola yang 

dilempar.  

 

3.6 Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari pengamatan kemudian di uji dengan uji normalitas. Uji 

normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal.  Untuk menguji normalitas data 

digunakan teknik ujichi-kuadrat. Uji tersebut merupakan syarat yang harus 

dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA dengan mengetahui sifat data yang 

diperoleh normal atau homogen (Srigandono, 1981).  Setelahdilakuakan uji 

normalitas data, selanjutnya dilakukan uji ANOVA.  Uji ANOVA digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara perlakuan periode panen rumput laut K. 

alvareziiyang berbeda terhadap kualitas karaginan, serta mengetahui perlakuan 

yang terbaik.Jika hasilnya berbeda nyata kemudilan di lanjutkan dengan uji lanjut 

Beda Nyata Terkecil(BNT).  Hasil ahir kemudian dilaporkan dalam bentuk grafik 

dan gambar. 
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3.7 Perlakuan Terbaik 

 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan menggunakan metode indeks 

efektivitas (effectivesess index) (De Garmo et. al., 1994 dalam Diniyah, 2012), 

dimana langkah-langkah yang dilakukan yaitu variabel-variabel yang diamati 

dalam pemilihan alternatif diurutkan berdasarkan bobot (weight) tingkat prioritas 

penentu, kemudian bobot yang diberikan dinormalisasi dengan cara membagi 

masing-masing bobot dengan jumlah nilai bobot yang diberikan.  Setelah itu 

ditentukan nilai efektifitasnya.  Nilai efektivitas dihitung dari masing-masing 

alternatif dengan mengikuti persamaan berikut: 

                  
                                       

                              
 

 

Kemudian, nilai efektivitas yang diperoleh dikalikan dengan nilai normalisasi dari 

bobot yang diberikan untuk masing-masing prameter.  Langkah terahir hasil kali 

dari nilai efektivitas dengan nilai normalisasi dijumlahkan pada masing-masing 

alternatif.  Nilai jumlah yang terbesar adalah merupakan nilai perlakuan terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


