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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini menganalisa pengaruh umur panen terhadap berat kering 

dan kandungan karaginan rumput laut Eucheuma cottonii dengan system longline. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan perlakuan perbedaan umur 

panen terhadap berat kering dan kandungan karaginan Eucheuma cottoni. Rancangan 

yang digunakan dalam penilitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari 4 perlakuan dan diulang sebanyak 4 kali. Berdasarkan hasil uji anova 

diketahui bahwa umur panen berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap berat kering dan 

kandungan karaginan rumput laut Eucheuma cottonii di perairan Teluk Seriwe. Tetapi 

P3 (umur panen 45 hari) memberikan kandungan karaginan tertinggi, selanjutnya diikuti 

oleh P4 (umur panen 50 hari), P2 (umur panen 35 hari), dan P1 (umur panen 25 hari). 

 

Kata Kunci: berat kering, Eucheuma cottoni  kandungan karaginan, rumput laut.. 
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Abstract 

The aims of this study was to analyze the effect of  harvest time on dry weight and 

carrageenan content of seaweed Eucheuma cottoni longline system.. The 

experiment used an experimental method with the treatment of differences in 

harvest time with dry weight and carrageenan content of Eucheuma cottoni. The 

design used this study was a Completely Randomized Design  consisting with 4 

treatments and repeated 4 times. Based on ANOVA test result it was known that 

harvest time significantly affected  (P<0,05) the dry weight and carrageenan 

content of seaweed Eucheuma cottoni in the waters of Sirewe Bay. But, P3 (45 

days hervest time) gives the highest carrageenan content, followed by P4 (50 days 

harvest time), P2 (35 days hervest time), and P1 (25 days harvest time). 

Keywords : dry weight, Eucheuma cottoni, carrageenan content, seaweed. 
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PENDAHULUAN 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang secara geografis memiliki 

potensi perairan untuk pengembangan budidaya laut. Luas wilayah perairan 

potensial daerah ini mencapai 102.926 ha, dan hingga tahun 2009 luas perairan 

yang telah dimanfaatkan baru seluas 5.827 ha. Produksi budidaya laut NTB 

menempati posisi terbesar keenam, dari total produksi perikanan nasional dengan 

volume produksi mencapai 101.942 ton (Marzuki, 2017). 

Teluk Seriwe memiliki potensi pengembangan rumput laut terbesar di 

daerah ini dengan luas potensi mencapai 115 hektar, dan  pemanfaatan saat ini 

baru seluas 15 hektar (Purnomowati, 2015). 

Upaya untuk meningkatkan produksi rumput laut di Teluk Seriwe 

dilakukan melalui pemanfaatan potensi lahan perairan untuk budidaya dan 

peningkatan kualitas hasil panen rumput laut. Kualitas rumput laut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya sistem budidaya, umur dan waktu panen serta 

keadaan cuaca saat panen. Pengaruh umur panen terhadap berat kering dan 

kandungan karaginan rumput laut sangat ditentukan oleh teknik budidaya, 

lingkungan tempat tumbuh, iklim dan juga penanganan pasca panen yang tepat. 

Selain itu, kualitas rumput laut juga dipengaruhi oleh waktu atau umur panen dan 

keadaan cuaca pada saat panen. (Anggadiredja et al., 2006). Menurut 

Suryaningrum et al. (1991) menyatakan bahwa umur panen dapat mempengaruhi 

kenaikan rendemen rumput laut keing dan rendemen karaginan. Disamping itu, 

ada beberapa faktor lain yang berpengaruh seperti jenis rumput laut, keadaan 

lingkungan tempat tumbuh rumput dan cara budidaya juga mempengaruhi 

rendemen karaginan. 

Pemanenan lebih awal menyebabkan rendahnya kandungan karaginan dan 

gel strength. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anggadiredja et al. (2006) bahwa 

apabila panen dilakukan kurang dari umur panen maka akan dihasilkan rumput 

laut berkualitas rendah. Akibatnya kandungan karaginan yang dikandungnya 

menjadi rendah dan kekuatan gel dari karaginan juga rendah, tetapi kadar airnya 

tinggi. 
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Berdasarkan uraian di atas maka untuk meningkatkan kualitas hasil panen 

rumput laut di Teluk Seriwe perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh umur 

panen terhadap berat kering dan kandungan karaginan rumput laut . 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 50 hari terhitung mulai tanggal 5 Mei sampai 

dengan tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Kawasan Budidaya Rumput Laut Teluk 

Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten  Lombok Timur. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode eksperimental dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan sehingga  diperoleh 16 

sampel percobaan. Peletakan unit – unit percobaan menggunanakan sistim lotre, 

yaitu dengan pengacakan. 

Pengambilan sampel dilakukan satu kali seminggu masing-masing. 

Sampel diambil pada empat titik sampling pada setiap tali ris di long line pada 

setiap kali pengambilan sampel. Setiap sampel yang telah dikoleksi langsung 

ditimbang berat basahnya. Dengan demikian, berat basah sampel merupakan nilai 

rata-rata dari 4 nilai ulangan sampel. Adapun parameter yang diuji adalah sebagai 

berikut: 

a. Berat Kering 

Bibit rumput Laut dengan berat awal penanaman 100 gr, diambil 

beberapa sampel sebagai sampel berat kering dan berat basah. Nilai berat kering 

awal rumput laut dikeringkan dan ditimbang sedangkan untuk sampel berat kering 

akhir dilakukan pengeringan dan penimbangan setelah panen berlasung. 

perhitungan berat kering diperoleh dengan rumus meurut Effendi (2003) dalam 

Akbar et al. (2016) yaitu  selisih dari sampel berat basah (gr) dengan sampel berat 

kering (gr). 

b. Rendemen Karaginan 

Pembuatan karaginan dari rumput laut pada awalnya  dilakukan perlakuan 

alkali dengan variasi konsentrasi 5, 10 dan 15%, kemudian dilakukan ekstraksi 

tahap I dengan waktu ekstraksi yang sama. Setelah proses ekstraksi dilanjutkan 

dengan proses destilasi. Larutan karaginan yang telah dipekatkan kemudian 

dilakukan proses pengendapan dengan tiga metode, yaitu : tanpa pengendapan, 
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methanol, dan ethanol. Agar serat karaginan yang terbetuk lebih banyak dan 

warnanya terpisah, maka pengendapan dilakukan selama ± 24 jam.Kemudian serat 

karaginan dikeringkan dan dilakukan penggerusan agar serat karaginan menjadi 

powder. Untuk mendapatkan persentase karaginan dihitung menurut Ainsworth 

(1980) dalam Prastyowati et al. (2008) yaitu berat karaginan dibagi dengan berat 

kering dan dikalikan 100%. 

 

Kualitas Air 

Pengukuran parameter kualitas perairan dilakukan secara fisika dan kimia 

dan dilakukan satu kali selama pengamatan pertumbuhan rumput laut Eucheuma 

cottoni. Pengukuran secara fisika, meliputi : suhu, kecepatan arus, kedalaman dan 

kecerahan dilakukan di lokasi budidaya rumput laut Eucheuma cottoni.. 

Pengukuran parameter kimia, meliputi : salinitas, oksigen terlarut (DO), dan 

derajat keasaman (pH). 

Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian dianalisis 

menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) dan dilakukan uji lanjut BNT 

(Beda Nyata Terkecil) apabila terdapat pengaruh yang signifikan dari setiap 

perlakuan. 

 

Hasil 

Berat Kering 

Hasil sidik ragam (ANOVA) berat kering rumput laut (Gambar 1) 

menunjukkan perlakuan perbedaan umur panen memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata (P<0.05) terhadap berat kering rumput laut. 

 

Kandungan Karaginan 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perbedaan umur panen rumput laut 

memberikan kandungan karaginan tertinggi pada perlakuan 3 (umur panen 45 

hari), selanjutnya berturut-turut adalah perlakuan 4 (umur panen 50 hari), 

perlakuan 2 (umur panen 25 hari), dan perlakuan 1 (umur panen 25 hari). Pola 
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kandungan karaginan P3 dan perlakuan lainnya setiap pengamatan dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

Pembahasan 

a. Berat Kering 

Berdasarkan hasil diatas menunjukan perlakuan umur panen rumput laut 

45 hari (P3) merupakan umur panen yang terbaik pada penelitian ini, dengan 

bobot kering sebesar 1.415 gram, hal ini dikarenakan umur panen tergolong 

kategori ideal yang selama ini dilakukan oleh pembudidaya. Aslan (1998) dalam 

Sulistyowati (2015), menyatakan pemanenan dilakukan bila rumput laut telah 

mencapai berat tertentu, yakni sekitar empat kali bobot awal dalam pemeliharaan 

1,5-2 bulan dan menurut Kolang et al. (1996) umur panen jenis Eucheuma adalah 

1,5-2 bulan. Anggadiredja (2006) rumput laut siap panen pada umur 1,5-2 bulan 

setelah tanam. Apabila panen dilakukan kurang dari umur tersebut maka akan 

dihasilkan rumput laut berkualitas rendah. Hal ini dikarenakan kandungan 

karaginan yang dikandungnya menjadi rendah dan kekuatan gel dari karaginan 

juga rendah, tetapi kadar airnya tinggi. 

b. Kandungan Keraginan 

Hasil uji karaginan membuktikan bahwa perlakuan terbaik yaitu perlakuan 

dengan umur panen 45 hari dengan kadar karaginan 26.17% , sedangkan yang 

terendah pada perlakuan umur panen 25 hari dengan kadar karaginan 12.47%. 

Tinggi rendahnya randemen karaginan dipengaruhi oleh faktor internal sehingga 

tanaman dapat menyerap cukup banyak energi cahaya, dan faktor lingkungan 

berupa tekanan air laut, tingginya randemen karaginan dipengaruhi oleh tekanan 

dan gelombang yang dapat memicu rumput laut melakukan proses pembentukan 

karaginan. Sedangkan rendahnya karaginan pada perlakuan umur panen  25 hari 

karena dipanen pada umur yang masih terlalu muda. Dimana thallus yang dipanen 

saat muda, energi yang ada hanya dipakai untuk pertumbuhan. Setelah 

pertumbuhan mencapai titik maksimum, maka energi yang ada digunakan untuk 

pembentukan karaginan. Hal ini dikemukakan oleh Supit (1989) dalam Kasmah 

bahwa dalam tunas-tunas yang muda persentase karaginan lebih kecil 

dibandingkan dengan persentase pada thallus yang sudah tua. 

c. Kualitas Air 
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Suhu mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan dan pertumbuhan 

rumput laut. Pengukuran  parameter suhu perairan didapatkan dengan rata-rata 

29,6 
o
C. Hal ini dalam kondisi yang optimum untuk laju pertumbuhan rumput laut 

dapat berlangsung berkisar antara 29
o
C–31 

o
C. Kisaran suhu selama penelitian 

masih cukup ideal untuk pertumbuhan rumput laut. Hal ini didukung oleh 

Afrianto dan Liviawaty (1993) menyatakan bahwa rumput laut tumbuh dan 

berkembang dengan baik pada perairan yang memiliki kisaran suhu 26-33 °C. 

Gusrina (2008) menyatakan pH yaitu logaritma negatif dari kepekatan  

ion-ion H yang terlepas dalam  suatu perairan dan mempunyai pengaruh besar 

terhadap kehidupan organisme perairan, sehingga pH perairan dipakai sebagai 

salah satu untuk menyatakan baik buruknya sesuatu perairan. Nilai pH selama 

penelitian berkisar antara 7,4 sehingga ideal untuk budidaya. Menurut Zatnika, 

2009, pertumbuhan rumput laut memerlukan pH air laut optimal yang berkisar 

antara 6-9.  

Kecerahan perairan merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

pertumbuhan rumput laut, sebab rendahnya kecerahan mengakibatkan cahaya 

matahari yang masuk ke dalam perairan berkurang. Intensitas cahaya matahari 

yang diterima secara sempurna oleh thallus merupakan faktor utama dalam proses 

fotosintesis. Dalam proses fotosintesis rumput laut sangat membutuhkan cahaya 

dan apabila aktifitas fotosintesisnya terganggu akan mengakibatkan pertumbuhan 

rumput laut yang tidak optimal. Hasil pengukuran pada lokasi penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata kecerahan perairan di lokasi penelitian berkisar 

antara 6,2%. Tingkat kecerahan ini termasuk kriteria baik dan sangat ideal untuk 

budidaya rumput laut Eucheuma cottoni, hal ini ditandai dengan pernyataan 

Zatnika (2009) yang menyatakan bahwa persyaratan lokasi budidaya Eucheuma 

cottoni, tidak keruh (sinar matahari menembus sampai dasar  dengan kata lain 

tingkat kecerahan disesuaikan dengan kedalaman laut. 

Salinitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

rumput laut. Selama penelitian terlihat salinitas berkisar  antara 31-32 ppt. Kisaran 

salinitas yang terukur selama penelitian masih dalam kisaran yang dapat ditolerir  

sehingga mampu mendukung pertumbuhan rumput laut. Hal ini sesuai pendapat 
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Zatnika (2009) Salinitas yang dianjurkan untuk budidaya Eucheuma cottoni 

adalah 28-35 ppt  karena rumput laut tumbuh pada salinitas yang tinggi.  

Oksigen terlarut Dissolved Oxygen (DO) merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam kehidupan organisme untuk proses  respirasi. Nilai DO yaitu 

berkisar antara 5,84 mg/l - 7,68 mg/l, Nilai DO tersebut masih dalam kondisi 

bagus dan masih bersifat alami untuk budidaya (Eucheuma cottoni), karena 

konsentrasi oksigen terlarut terendah adalah <5 mg/l, sebab jika oksigen terlarut 

<5 mg/l atau tidak > 4 mg/l maka dapat diindikasikan perairan tersebut mengalami 

gangguan oksigen (Kamlasi, 2008).  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

umur panen tidak berpengaruh nyata (P > 0,5) terhadap berat kering dan 

kandungan karaginan rumput laut  Eucheuma cottonii di perairan Teluk Seriwe. 

Saran 

Untuk memperoleh berat kering dan kandungan karaginan rumput 

Eucheuma cottonii yang paling tepat, maka sebaiknya dilakukan pemanenan pada 
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Gambar 1. Berat Kering Rumput Laut 
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Gambar 2. Kandungan Karaginan 
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