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ABSTRAK 

 

STUDI PEMBUATAN NATRIUM ALGINAT DARI Sargassum sp 

MENGGUNAKAN METODE EKSTRAKSI MODIFIKASI DENGAN 

PENAMBAHAN NATRIUM KARBONAT DAN KARAKTERISASINYA 

 

Oleh 

SUWARDA DUA IMATU DELA 

 

 

 

Telah dilakukan studi pembuatan dan karakterisasi natrium alginat dari alga coklat 

Sargassum sp. Pembuatan natrium alginat dalam penelitian ini menggunakan 

metode ekstraksi yang dimodifikasi dari beberapa metode yang telah digunakan.  

Rendemen terbesar yang diperoleh sebesar 24% dari penggunaan konsentrasi 

Na2CO3 4% dan CaCl2 5% serta waktu pengadukan 5 menit dalam proses 

ekstraksi.  Kadar air dan kadar abu natrium alginat yang diperoleh berturut-turut 

11,1% dan 38,9%.  Spektrum FTIR natrium alginat hasil ekstraksi dengan natrium 

alginat standar memberikan spektrum yang hampir sama serta memiliki struktur 

asam manuronat dan asam guluronat yang merupakan penyusun alginat. 

Karakterisasi TGA membuktikan tingkat kemurnian natrium alginat melalui 

termogram TGA yang menunjukkan terjadinya dehydration, decomposition, serta 

Na2CO3  forming dan Na2CO3 residu. 

 

Kata kunci :  Alga coklat, Sargassum sp., Natrium alginat, Spektofometri IR,  

Thermo Gravimetric Analysis (TGA). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

STUDY MANUFACTURING SODIUM ALGINATE FROM Sargassum sp 

USE MODIFIED EXTRACTION METHOD WITH ADDITION SODIUM 

CARBONATE AND ITS CHARACTERIZATION 

 

By 

SUWARDA DUA IMATU DELA 

 

 

Has done study manufacturing and characterization of sodium alginate from 

brown algae Sargassum sp.  Manufacturing of sodium alginate in this study using 

a modified extraction of some methods that have been used.  The bigest yield is 

24% obtained from the use concentration of Na2CO3 4% and CaCl2 5% and 

stirring time of 5 minutes in the extraction process.  Moisture and ash content of 

sodium alginate obtained respectively 11,1% and 38,9%.  FTIR spectra of sodium 

alginate extraction with standard provides almost the same spectrum as well as 

having the structure of mannuronic acid and guluronic acids which are building 

blocks of alginates.  TGA characterization prove the purity level of sodium 

alginate through TGA thermogram indicating the occurrence of dehydration, 

decomposition, as well as forming Na2CO3 and Na2CO3 residue. 

 

Keywords : Brown algae, Sargassum sp., Sodium alginate, Spektofometri IR, 

         Thermo Gravimetric Analysis (TGA). 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan berbagai sumber daya 

alam.  Sumber daya alam tersebut sangat menunjang bagi pertumbuhan 

perekonomian maupun meningkatkan potensi dalam hal penelitian.  Pada 

dasarnya sumber daya hayati di Indonesia sangat melimpah, misalnya adalah  

Sargassum yang merupakan salah satu jenis alga coklat.  Habitat dan 

sebaran Sargasssum di Indonesia tumbuh di perairan yang terlindung maupun 

berombak besar pada habitat batu.  Pengaruh alam yang dapat menentukan 

sebarannya adalah jenis substrat, cahaya matahari, kadar garam dan lain-lain. 

Substrat dasar tempat melekatnya adalah berupa batu karang, batu, lumpur, pasir, 

kulit kerang dan kayu.  Penyebaran spesies ini banyak terdapat di perairan 

Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Seribu, Sulawesi dan Aru (Indriani 

dan Sumarsih, 1999).  

 

Sargassum sp  adalah jenis rumput laut penghasil alginat yang cukup tinggi. Jenis 

alga coklat sebagai sumber bahan baku alginat berbeda-beda disetiap negara 

produsen misalnya di Amerika Serikat alginat diekstraksi dari Macrocystis 

pyrifera yang tumbuh di pantai barat kepulauan Amerika Utara, yaitu dari 

Meksiko sampai California.  Di Kanada, Alginat diekstraksi dari Ascophylum 
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nodosum yang tumbuh disepanjang pantai bagian selatan Nova Scotia.  Beberapa 

negara produsen alginat di Eropa seperti Inggris, Norwegia dan Prancis 

menggunakan Ascophylum nodosum, Laminaria hyperborea dan Laminaria 

digitata sebagai bahan baku alginat, sedangkan negara di Asia yang juga 

merupakan produsen alginat yang signifikan yaitu Jepang dan Korea, 

menggunakan Eclonia cava dan beberapa jenis lainnya (Kirk and Othmer, 1994).  

 

Adapun spesies alga coklat asal perairan pantai Indonesia yang memiliki potensi 

untuk diolah menjadi alginat adalah Sargassum sp, Turbinaria sp, Hormophysa sp  

dan Padina sp.  Keempat spesies alginofit (algae penghasil alginat) tersebut masih 

diperoleh dari sediaan alami (Rasyid, 2003). Sargassum tergolong sebagai salah 

satu jenis rumput laut komersial, akan tetapi tidak banyak yang tahu 

bahwa Sargassum sp adalah salah satu jenis rumput laut yang saat ini 

permintaannya cukup tinggi.  Sebab jumlahnya yang cukup melimpah, namun 

pemanfaatannya yang kurang maksimal.  Maka dengan dilakukannya  penelitian 

ini, diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pemanfaatan Sargassum 

sebagai sumber alginat secara efektif dan lebih maksimal serta dapat membantu 

meningkatkan kemajuan penelitian di Indonesia, sehingga dapat  menambah 

bahan baku penghasil alginat sekaligus memaksimalkan persediaan sumber daya 

alam berupa alga coklat seperti Sargassum sp. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Membuat  natrium alginat dari alga coklat Sargassum sp dan mengetahui 

kadar alginat dalam sampel. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan variasi konsentrasi Na2CO3 dan CaCl2 

serta waktu pengadukan dalam proses ekstraksi. 

3. Menghitung kadar air dan kadar abu natrium alginat yang diperoleh. 

4.  Mengkarakterisasi natrium alginat menggunakan TG/DTA dan spektrometer 

IR. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi mengenai 

pembuatan natrium alginat  dari Sargassum sp dengan pengaruh penambahan 

variasi  konsentrasi Na2CO3 dan CaCl2 melalui proses ekstraksi yang dimodifikasi 

serta waktu pengadukan yang optimum terhadap kualitas natrium alginat yang 

diperoleh. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Rumput Laut 

 

 
Rumput laut merupakan tumbuhan laut yang hidup di dasar perairan (fitobentos) , 

berukuran besar (makroalga) dan tergolong dalam divisi Thallophyta.  Secara 

botanis, rumput laut tidak termasuk golongan rumput-rumputan (Graminae).  

Rumput laut atau dikenal juga sebagai alga makro laut adalah biota laut  yang 

tergolong tanaman berderajat rendah karena tidak memiliki perbedaan susunan 

kerangka seperti akar, batang, dan daun.  Sesungguhnya penampakan  tersebut 

merupakan bentuk  thalus saja, sehingga tumbuhan ini dinamakan Thallophyta  

(Yunizal, 2004).  

 

Secara taksonomi rumput laut digolongkan menjadi empat kelas yaitu alga hijau 

(Chlorophyceae), alga hijau biru (Myxophyceae),  alga merah (Rhodophyceae), 

dan alga coklat (Phaeophyceae).  Dari empat kelas alga tersebut, hanya tiga kelas 

yang merupakan golongan alga atau rumput laut ekonomis, yaitu alga hijau 

(Chlorophyceae), alga coklat (Phaeophyceae) dan alga merah (Rhodophyceae).  

Alga hijau dan alga hijau biru banyak yang hidup di air tawar, sedangkan alga 

merah dan coklat banyak di temukan di laut  (Yunizal, 1999).  Keanekaragaman 

jenis rumput laut di perairan Indonesia cukup tinggi, di perairan Indonesia-
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Malaysia dilaporkan terdapat 624 jenis alga, yang termasuk dalam 489 marga 

diantaranya 186 jenis termasuk alga merah.  Jenis-jenis rumput laut secara 

ekonomi menjadi penting karena mengandung senyawa polisakarida.  Rumput 

laut penghasil karaginan (karaginofit), dan penghasil agar (agarofit) termasuk 

kelas alga merah (Rhodophyceae), sedangkan penghasil alginat (alginofit) dari 

kelas alga coklat (Phaeophyceae) (Angka dan Suhartono 2000). 

 

 

B.  Alga Coklat  

 

Secara taksonomi, alga atau ganggang digolongkan kedalam divisio Thallophyta 

yang terbagi dalam empat kelas yaitu alga Hijau (Chlorophyceae), alga biru 

(Cyanophyceae), alga coklat (Pheaophyceae)  dan alga merah (Rhodopoceae).  

Pembagian ini berdasarkan pigmen yang dikandungnya.  Rumput Laut coklat 

mengandung beberapa senyawa diantaranya alginat, laminarin, selulosa, fukoidin 

dan manitol.  Selain itu, rumput laut coklat juga mengandung protein, vitamin, 

lemak dan anti bakteri (Kadi, 1988).   

 

Rumput laut coklat yang berpotensi sebagai sumber alginat antar lain macrocystis, 

laminaria, aschophyllum, nerocytis, ecklonia, fucus, lessonia, durvillaea, 

turbinaria dan sargassum (McHugh, 1987).  Kandungan alginat pada rumput laut 

coklat bervariasi tergantung pada musim, tempat tumbuh, bagian yang diekstrak 

dan jenis rumput laut coklat (King, 1983). 
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C.  Sargassum sp. 

 

Rumput laut jenis Sargassum umumnya merupakan tanaman perairan yang 

mempunyai warna coklat, berukuran relatif besar, tumbuh dan berkembang pada 

substrat dasar yang kuat.  Bagian atas tanaman menyerupai semak yang berbentuk 

simetris bilateral atau radial serta dilengkapi bagian sisi pertumbuhan.  Umumnya 

rumput laut tumbuh secara liar dan masih belum dimanfaatkan secara baik.  

Rumput laut coklat memiliki pigmen yang memberikan warna coklat dan dapat 

menghasilkan algin atau alginat, laminarin, selulosa, fikoidin dan manitol yang 

komposisinya sangat tergantung pada jenis (spesies), masa perkembangan dan 

kondisi tempat tumbuhnya (Maharani dan Widyayanti, 2010). 

 

Klasifikasi Sargassum sp adalah sebagai berikut :  

Divisio    : Thallophyta  

Kelas    : Phaeophyceae  

Ordo    : Fucales 

Famili   : Sargassacaceae 

Genus   : Sargassum 

Spesies  : Sargassum sp 

Rumput laut coklat jenis Sargassum adalah rumput laut yang mempunyai cabang 

seperti jari, dan merupakan tanaman yang berwarna coklat, berukuran relatif 

besar, tumbuh dan berkembang pada substrat dasar yang kuat.  Bagian tanaman 

menyerupai semak yang berbentuk simetris bilateral atau radikal serta dilengkapi 

dengan bagian bagian untuk pertumbuhan ( Atmadja, 1996).   
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Thalus berbentuk silindris atau gepeng percabangannya menyerupai tanaman 

perdu di darat, daun melebar, lonjong atau seperti pedang, mempunyai gelembung 

udara (bladder), umumnya hidup soliter dan panjangnya dapat mencapai 7 m.  

Rumput laut ini tumbuh di perairan yang terlindung ataupun dapat juga diperairan 

yang berombak besar pada habitat berkarang, atau pada bongkahan karang (Kadi, 

1988). 

 

D. Alginat 

 

Alginat adalah salah satu kelompok polisakarida yang terbentuk dalam dinding sel 

alga coklat, dengan kadar mencapai 40% dari total berat kering dan memegang 

peranan penting dalam mempertahankan struktur jaringan alga.  Alginat disintesa 

pertama kali oleh Stanford pada tahun 1880 (Chapman & Chapman, 1980).  Pada 

awalnya alginat dianggap sebagai suatu asam polimannuronat, namun sejak tahun 

1964 asam alginat lebih dikenal sebagai kopolimer dari asam L-guluronat dan 

asam D-mannuronat.  Pada prinsipnya alginate terdiri dari 3 macam struktur, yaitu 

homopolisakarida α-1,4-L-guluronat, β -1,4-D-mannuronat, dan 

heteropolisakarida yang merupakan bentuk selang-seling asam α -1,4-L-guluronat 

dan asam β -1,4-D-mannuronat (An Ullman's, 1998). 

 

Asam alginat dalam alga coklat umumnya terdapat sebagai garam-garam kalsium, 

magnesium dan natrium.  Tahap pertama pembuatan alginat adalah mengubah 

kalsium dan magnesium alginat yang tidat larut menjadi natrium alginat yang 

larut dalam air dengan pertukaran ion di bawah kondisi alkalin (Zhanjiang, 1990). 
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Alginat adalah polisakarida alam yang umumnya terdapat pada dinding sel dari 

semua spesies alga coklat (phaeophyceae).  Asam alginat ditemukan, diekstraksi 

pertama sekali dan dipatenkan oleh seorang ahli kimia dari Inggris Stanford tahun 

1880 dengan mengekstraksi Laminaria stenophylla.  Kelarutan alginat dan 

kemampuannya mengikat air bergantung pada jumlah ion karboksilat, berat 

molekul dan pH.   

 

Kemampuan mengikat air meningkat jika jumlah ion karboksilat semakin banyak 

dan jumlah residu kalsium alginat kurang dari 500, sedangkan pada pH di bawah 

3 terjadi pengendapan (McHugh, 2003).  Molekul asam alginat berbentuk polimer 

linier tak bercabang dan disusun oleh kurang lebih 700-1000 residu asam ß-D- 

manuronat (M) dan α-L- guluronat (G).  Asam D-manuronat memiliki ikatan 

diekuatorial 4C1 sedangkan asam guluronat memiliki ikatan diaksial 1C4 

(Wandrey, 2005). 

 Rantai yang terdiri atas 3 segmen polimer yang berbeda terlihat pada Gambar 1.  

 

 

   

 

Gambar 1.  Struktur Alginat (Wandrey, 2005). 
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E.  Sifat dan Standar Mutu Alginat 
 

 

Alginat memiliki sifat-sifat utama:  

1.  Kemampuan untuk larut dalam air serta meningkatkan viskositas larutan . 

2.  Kemampuan untuk membentuk gel.  

3.  Kemampuan membentuk film (natrium atau kalsium alginat) dan serat   

    (kalsium alginat) (Wandrey, 2005).  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat-sifat larutan alginat adalah suhu, 

konsentrasi, dan ukuran polimer.  Faktor kimia yang berpengaruh adalah 

sequestran (pengikat logam) serta garam monovalen dan kation polivalen (Cottrel, 

1980).  Berdasarkan Food Chemical Codex umumnya natrium alginat mempunyai 

sifat-sifat dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Standar Mutu Natrium Alginat (Food Chemical Codex, 1981). 

No. Karakteristik Natrium Alginat 

1. Kemurnian (%) 90,8 - 106 

2. Kadar air (%) 5 - 20 

3. Kadar Abu (%) 18 - 27 

4. Warna Bubuk gading 

5. Kadar Pb (ppm) < 10 

6. Logam berat (%) < 0,004 

7. Kadar As (ppm) < 3 

8. Susut Kering (%) < 15 
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F. Manfaat Alginat 

 
 

Alginat memiliki berbagai manfaat seperti dalam industri tekstil  yaitu sekitar 

50%, industri  pangan 30%, industri kertas 6%, welding rods 5%, farmasi 5%, dan 

lainnya 4% (McHugh, 2008).  Pada industri tekstil, alginat digunakan sebagai  

pengental pada textile printing.  Dengan penambahan alginat maka  

kekentalan bahan pewarna akan lebih baik sehingga menghasilkan kualitas textile 

printing yang lebih baik seperti warna yang tajam dan bentuk gambar atau garis 

yang lebih halus (Subaryono, 2010).  

 

Pada industri pangan, alginat digunakan sebagai pengental, pembentuk gel, 

stabilizer, pembentuk bodi, bahan pengemulsi  dan pensuspensi .  Sebagai 

pengental dan pengemulsi, alginat digunakan dalam pembuatan susu kental manis 

serta topping untuk es krim.  Dalam produk es krim, alginat digunakan sebagai 

stabilizer menggantikan pati  dan karaginan. Selain mencegah es krim agar  tidak 

mudah meleleh, natrium alginat juga tidak membentuk kristal es dan membuat 

produk menjadi lebih lembut dan enak.  Alginat  juga dapat diaplikasikan untuk 

minuman campuran seperti  es loli, es jus buah, dan sebagainya.  Jika alginat 

ditambahkan pada produk keju, produk tersebut tidak akan lengket dengan 

pembungkusnya (Velez et al., 2003).  Selain itu,  natrium alginat dapat menjaga 

produk tetap baik selama proses penyimpanan dan distribusi pemasaran.  Alginat 

juga digunakan dalam produk jeli untuk pencuci mulut.  Jeli  dibuat dari campuran 

alginat-kalsium dan sering disebut sebagai jeli instan karena pembuatannya yang 

mudah dan sederhana yaitu  hanya dengan mencampurkan serbuk jeli dengan air 

atau susu tanpa pemanasan ( Draget et al., 2005).   
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Selain itu alginat digunakan dalam menstabilkan emulsi  seperti  pada minuman 

emulsi (Paraskevopoulou et al., 2005).  Alginat juga banyak digunakan sebagai  

bahan pada proses imobilisasi enzimatau sel  serta pembent ukan bahan 

biocompatible (Yabur et al., 2007). 

 

 

G.  Penentuan Gugus Fungsi Alginat dengan Fourier Transformed Infra Red   

      (FTIR) 

 

 

Gugus fungsi alginat dapat ditentukan menggunakan FTIR.  FTIR merupakan 

suatu teknik analisis yang digunakan untuk melihat atom-atom dalam sebuah 

molekul melalui vibrasi-vibrasi yang ditimbulkan oleh atom tersebut.  Untuk 

dapat melihat atom-atom tersebut diperlukan suatu spektrum IR yang diperoleh 

dengan cara menembakkan radiasi sinar infra merah ke sampel menentukan fraksi 

apa yang terjadi saat melewatkan radiasi yang terabsorpsi dengan energi khusus.  

Energi yang terdapat pada beberapa puncak dalam sebuah spektrum absorpsi 

menunjukan kecocokan terhadap frekuensi pada vibrasi dari sebagian molekul 

sampel (Ayyad, 2011). 

 

Prinsip dasar dari analisis spektrofotometri IR adalah penyerapan radiasi 

elektromagnetik oleh gugus-gugus fungsi tertentu, sehingga dari spektrum serapan 

yang terbaca kita mampu mengetahui gugus fungsi apa saja yang terdapat pada 

suatu senyawa.  Bila sinar inframerah dilewatkan melalui sebuah cuplikan, maka 

sejumlah frekuensi diserap oleh cuplikan tersebut dan frekuensi lainnya 

diteruskan atau ditransmisikan tanpa adanya penyerapan.  Hubungan antara persen 

absorbansi dengan frekuensi maka akan dihasilkan sebuah spektrum inframerah 

(Hardjono, 1990). 
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Puncak serapan inframerah yang paling karakteristik dalam asam alginat dan 

natrium alginat adalah dengan adanya serapan C-O-C glikosida didaerah bilangan 

gelombang 1150-1160 cm
-1 

, C-O-C siklik jenuh pada 1033-1010 cm
-1

  dan C-H 

khas piranosa pada 950-890 cm
-1 

(Arifudin, 2002).   

Gambar spektrum IR pada kontrol natrium alginat murni dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Spektrum Natrium Alginat Murni (Kosman, 2011). 

 

Pada pengukuran spektrofotometri inframerah menunjukkan bahwa natrium 

alginat murni memperlihatkan gugus hidroksil (-OH) pada bilangan gelombang 

3461,31 cm 
-1

, 1418,19 cm 
-1

, gugus alkil (-CH-) pada bilangan 1097,55 cm 
-1

, 

948,83 cm 
-1

, 893,38 cm 
-1

, gugus karbonil (C=O) pada bilangan 1634,83 cm 
-1

, 

1032,65 cm 
-1

, dan gugus alken (C=C) 568,77 cm 
-1 

(Kosman, 2011). 

 

 

Bilangan gelombang (cm
-1

) 

%T 
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H.  Rotational Rheometer (Viscometer) 

 

 

Rotational rheometer terdiri dari beberapa sistem sensor yang memungkinkan 

untuk merancang suatu rheometer yang baik, mutlak, dan serbaguna.  Alat ini 

secara umum digunakan untuk mengamati parameter-parameter rheological suatu 

cairan atau senyawa semi-padat.  Parameter-parameter rheological tersebut antara 

lain: viskositas, shear stress, dan shear rate.  Shear stress merupakan suatu gaya 

atau tegangan yang diterapkan ke suatu sistemyang menjadi penghubung antara 

bagian atas wadah dengan bagian bawah larutan dan mengarah ke aliran dalam 

lapisan cairan.  Sedangkan shear rate merupakan gradien kecepatan yang 

menyebabkan suatu fluida mengalir dalam pola yang khusus. 

 

Dalam pengukuran viskositas, terdapat dua jenis cairan yang dikenal yaitu: 

Newtonian fluid dan non-Newtonian fluid.  Newtonian fluid merupakan suatu 

cairan yang memiliki nilai viskositas tetap seiring dengan perubahan nilai shear 

rate serta memenuhi aturan Newton.  Contohnya adalah air, minyak, aspal, dan 

lain-lain.  Sedangkan non-Newtonian fluid merupakan cairan yang tidak 

memenuhi aturan Newton, cairan ini memiliki nilai viskositas yang berubah-ubah 

seiring dengan perubahan nilai shear rate (Schramm, 1998). 

 

 

I. Analisis Termal dengan Menggunakan TG/DTA (Thermo Gravimetric-

Differential Thermal Analysis) 

 

Thermo Gravimetric Analysis (TGA) merupakan suatu teknik eksperimental 

dimana suatu berat atau massa diukur sebagai fungsi temperatur sampel atau 

waktu.  Sampel ini dipanaskan dengan laju alir panas (heat flow) yang konstan 
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atau dapat juga terjadi pada suhu yang konstan (pengukuran isotermal).  Pilihan 

pada temperatur program bergantung pada informasi yang dibutuhkan pada 

sampel tersebut.  Hasil dari pengukuran TGA ini biasanya ditampilkan dalam 

bentuk termogram (kurva TGA) dimasa persen berat pada sampel diplotkan 

terhadap temperatur dan/atau waktu.  Selain kurva TGA, dapat juga dihasilkan 

suatu bentuk turunan pertama dari kurva TGA yang disesuaikan terhadap 

temperatur dan waktu yang akan menunjukkan laju pada perubahan massa yang 

disebut sebagai Differential Thermo Gravimetric atau kurva DTG.  

 

Terdapat 3 jenis thermobalance yang digunakan pada instrumen TGA saat ini, 

ketiga jenis thermobalance tersebut adalah horizontal arrangement, top loading, 

dan hang down.  Ketiga jenis thermobalance ini dapat diamati pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Jenis-jenis Thermobalance pada Instrumen TGA (Gabbott, 2008). 

 

Pada beberapa thermobalance, sebuah pemanas eksternal diletakkan tidak 

memiliki kontak dengan atmosfer, sehingga dapat bermanfaat untuk eksperimen 

yang menggunakan gas hidrogen murni.  Thermobalance modern saat ini telah 

diperlengkapi agar dapat merekam sinyal DTA (Differential Thermal Analysis) 

pada saat yang bersamaan ketika melakukan pengukuran Thermo Gravimetric.  

Sinyal DTA ini dapat memperlihatkan efek termal yang tidak dipengaruhi oleh 

perubahan berat sampel, contohnya titik leleh, kristalisasi atau transisi gelas (glass 
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transition).  Data evaluasi ini hanya terbatas pada temperatur awal dan temperatur 

puncak.  Setiap proses yang menyebabkan kehilangan berat pada sampel biasanya 

memberikan puncak endotermik pada DTA yang disebabkan karena ekspansi 

kerja.  Namun terdapat pengecualian untuk hal ini, ketika gas mudah terbakar 

terbentuk pada temperatur yang tinggi dan tersedia oksigen yang cukup, maka 

entalpi pembakaran lebih besar dan reaksinya eksotermis.  Berikut ini contoh 

termogram yang dihasilkan pada instrumenTGA yang dilengkapi dengan DTA 

(Gabbott, 2008). 

 
 



16 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Waktu dan Tempat 

 

Penelitian  ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Mei 2016 di 

Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi Universitas Lampung  

(Unila).  Penggilingan atau penghalusan sampel dilakukan di Laboratorium 

Peternakan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) dan karakterisasi menggunakan 

spektrofotometri IR dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Universitas Gajah 

Mada (UGM). 

  

 

B.  Alat dan Bahan 

 

Pada penelitian ini, alat-alat yang digunakan yaitu gelas kimia, gelas ukur,corong 

buchner, erlenmeyer, labu takar, pipet tetes, pengaduk, neraca analitik, cawan 

porselen, oven,  furnace, stirer, viskotester,  TG/ DTA dan spektrofotometer IR. 

Dan adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel alga 

coklat sargassum, akuades, larutan HCl 5%, larutan H2O2 25%, larutan CaCl2 5% 

dan 10%, larutan NaOH 10%, isopropanol 95%,  kertas saring dan larutan 

Na2CO3 2%, 4%, dan 6%. 
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C. Metode Penelitian 

 

Cara kerja untuk studi pembuatan natrium alginat  ini diadopsi dari prosedur 

yang dilakukan oleh Rasyid (2010). 

 

1. Preparasi Sampel 

Sampel sargassum diperoleh dari Balai Besar Pengembangan budidaya Laut 

Lampung Selatan, Lampung.  Sampel yang masih basah dicuci  sampai bersih 

dengan air tawar, dan dikeringkan dengan cara dijemur dibawah sinar 

matahari langsung.  Setelah sampel kering, dihaluskan hingga menjadi bubuk.  

 

2. Ekstraksi Natrium Alginat 

 

a. Ekstraksi dengan variasi konsentrasi Na2CO3 2%, 4% dan 6% 

 

Sampel halus sebanyak 15 gram dimasukkan kedalam 3 gelas kimia 

masing-masing 5 gram, setiap gelas kimia diberi label A, B, dan C.  

Kemudian masing-masing dicuci dengan HCl 5% dan selanjutnya dicuci 

dengan aquades.  Setelah itu, ditambah 25 mL larutan Na2CO3 2% untuk 

gelas kimia A, Na2CO3 4%  untuk gelas kimia B, dan Na2CO3 6%  untuk 

gelas kimia C, lalu distirer selama 5 menit dan kemudian disaring.  

Selanjutnya filtrat yang diperoleh dari masing-masing penyaringan 

dipucatkan dengan menambah larutan  H2O2 25% sebanyak 2 mL, 

kemudian ditambahkan 20mL larutan CaCl2 5% sehingga terbentuk 

endapan putih.  Berikutnya, endapan tersebut ditambahkan 5mL larutan 

HCl 5% sehingga muncul gumpalan dibagian atas cairan yang  

15 
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menandakan asam alginat yang telah terbentuk.  Setelah itu, disaring dan 

diperoleh residu yang kemudian ditambah 5mL larutan NaOH 10% dan 

ditambahkan 7,5 mL  isopropanol 95%.  Selanjutnya disaring dengan kertas saring 

yang telah diketahui beratnya.  Endapan yang diperoleh dikeringkan dalam oven 

pada suhu 60 
0
C.  Kemudian endapan yang telah kering ditimbang beratnya untuk 

penentuan kadar  natrium alginat. 

 

b. Ekstraksi dengan variasi konsentrasi CaCl2 3%, 5% dan 7% 

 

Dalam variasi konsentrasi CaCl2 3%, 5%  dan 7%, pada penggunaan konsentrasi 

CaCl2 5%  telah dilakukan pada prosedur (a).  Maka, pada prosedur ini akan 

dilakukan ekstraksi terhadap CaCl2 3 % dan 7% menggunakan konsentrasi 

Na2CO3 yang optimum dari prosedur (a) dalam gelas kimia 250 mL yang telah 

diberi label D dan E. 

 

c. Variasi waktu pengadukan selama 5 menit, 10 menit dan 15 menit 

Dalam variasi  waktu pengadukan 5 menit, 10 menit dan 15 menit, proses 

pengadukan dengan waktu 5 menit  telah dilakukan pada prosedur (a).  Maka, 

pada prosedur ini akan dilakukan ekstraksi menggunakan waktu 10 menit dan 15 

menit dengan konsentrasi Na2CO3 dan CaCl2 yang optimum dari prosedur (a) dan 

(b) dalam 2 gelas kimia 250 mL yang masing-masing telah diberi label E dan F.   

 

3. Analisis dan Karakterisasi 

Natrium alginat yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dikarakterisasi.  

Analisis natrium alginat meliputi analisis rendemen, kadar air, kadar abu dan 

viskositas.  Karakterisasi natrium alginat dilakukan menggunakan FTIR dan TGA.  
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Analisis dan karakterisasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian natrium 

alginat hasil ekstraksi dengan natrium alginat standar.  

 

a. Rendemen (FCC, 1981). 

 

Rendemen natrium alginat yang diperoleh sebagai hasil ekstraksi alga coklat 

Sargassum sp dihitung berdasarkan berat hasil ekstraksi setelah pengeringan 

(natrium alginat) terhadap berat kering bahan baku (sampel bubuk).  Rumus 

perhitungan rendemen natrium alginat yaitu sebagai berikut : 

Rendemen =  x 100 % 

 

b. Kadar Air (AOAC, 1995). 

 

Natrium alginat ditimbang sebanyak 0,2 gram (berat kering sampel) dan 

ditempatkan dalam cawan porselen yang sebelumnya telah dikeringkan dan 

diketahui beratnya. Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105 
o
C selama 3 

jam, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang.   Penimbangan 

dilakukan sampai diperoleh berat yang konstan.  Kadar air dihitung berdasarkan 

berat yang hilang (gram) terhadap berat kering sampel (gram).  Rumus 

perhitungan kadar air natrium alginat yaitu sebagai berikut : 

Jika A adalah berat kering sampel dan B adalah berat sampel setelah dioven. 

Maka, berat yang hilang (gram) adalah A-B.  

Sehingga: 

   % Kadar air =  x 100% 
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c. Kadar Abu (AOAC, 1990)  

 

Natrium alginat ditimbang sebanyak 0,3 gram (berat kering sampel) dan 

ditempatkan dalam cawan porselen yang sebelumnya telah dikeringkan dan 

diketahui beratnya.  Kemudian dipanaskan dalam Furnace pada suhu 600 
o
C 

sampai diperoleh abu berwarna abu-abu keputihan dan didinginkan dalam 

desikator.  Kemudian ditimbang sampai bobot tetap sebagai bobot akhir (berat 

abu).  Kadar abu dihitung berdasarkan berat abu yang diperoleh (gram) terhadap 

berat kering sampel (gram).  Rumus perhitungan kadar abu natrium alginat yaitu 

sebagai berikut : 

   % Kadar abu =  x 100% 

 

d. Penentuan Viskositas 

 

Analisis viskositas dilakukan berdasarkan metode menurut James (1995) yaitu 

dengan menggunakan Viscotester.  Sampel yang digunakan untuk penentuan 

viskositas yaitu larutan natrium alginat sebanyak 50 mL.  Larutan ini diperoleh 

dengan cara membuat larutan natrium alginat 1 % yang dipanaskan pada suhu 50 

0
C.  

 

e. FTIR 

 

Natrium Alginat yang diperoleh dari hasil ekstraksi selanjutnya ditentukan gugus 

fungsinya dengan menggunakan FTIR.  Sampel natrium alginat dalam bentuk 

serbuk kemudian dimasukkan kedalam plat dan dilakukan analisis. 
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f. Analisis Termal 

Analisis termal pada Natrium alginat dilakukan dengan menggunakan SII 

TG/DTA 7300.  Sampel ditimbang sekitar 5 mg dan dimasukkan kedalam platina 

pan.  Tipe pan yang sama dengan sampel disiapkan dan digunakan sebagai 

reference pan dalam pengukuran.  Sampel dan reference yang telah disiapkan, 

diletakkan kedalam TGA menggunakan pinset.  Analisis dilakukan pada kisaran 

temperatur dari suhu ruang sampai 850 
0
C dengan kenaikan temperatur 20 

0
C/ 

menit (Devi et al, 2014). 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Natrium alginat dapat dihasilkan dari alga coklat Sargassum sp.  dengan 

metode ekstraksi yang dimodifikasi dengan rendemen yang diperoleh sebesar 

24%. 

2. Konsentrasi Na2CO3, CaCl2  dan waktu pengadukan optimum dalam proses 

ekstraksi didapatkan pada Na2CO3 4%, CaCl2 5% dan  5 menit . 

3. Kadar air dan kadar abu natrium alginat yang diperoleh pada penelitian ini 

berturut-turut yaitu 11,1%, dan 38,9%.  

4. Spektrum FTIR natrium alginat hasil ekstraksi dengan natrium alginat standar 

memberikan spektrum yang hampir sama serta memiliki struktur asam 

manuronat dan asam guluronat yang merupakan penyusun alginat. 

5. Karakterisasi TGA membuktikan tingkat kemurnian natrium alginat melalui 

termogram TGA yang menunjukkan terjadinya dehydration, decomposition, 

serta Na2CO3  forming dan Na2CO3 residu. 
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B. Saran 

1. Perlu dilakukan analisis viskositas pada tiga rendemen terbesar yang 

diperoleh untuk mengetahui natrium alginat dengan rendemen besar dan 

mempunyai viskositas tinggi. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas alginat 

agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Food Chemical Codex yaitu 

kadar susut pengeringan, kadar logam As, Pb dan Hg. 
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