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Abstrak  

Rumput laut merupakan komoditas yang potensial untuk dikembangkan, Caulerpa ini 

dimanfaatkan tidak hanya untuk konsumsi sebagai makanan, tetapi alga ini juga dimanfaatkan sebagai 

bahan subtansi yang memberikan efek anastetik dan sebagai campuran untuk obat anti jamur, rumput 

laut diidikasikan sebagai tumbuhan yang kaya oleh antioksida. Kemampuannya dalam menangkal 

radikal bebas Karena mengandung asam folat, tiamin, dan asam askorbat. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh kedalaman terhadap pertumbuhan dan kandungan karotenoid dari anggur 

laut. Penelitian ini dilakukan di desa Tanjung Bele kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Uji 

yang digunakan yaitu ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf 5% dan selanjutnya dilakukan uji 

wilayah ganda Duncan untuk mengetahui perbedaan tiap perlakuan dengan 4 perlakuan dan 5 kali 

ulangan yaitu perlakuan A (0 cm), B (25 cm), C (50 cm) dan D (75 cm). Variable yang diamati yaitu 

pertumbuhan mutlak, pertumbuhan relative dan kandungan karotenoid, untuk pertumbuhan mutlak 

didapatkan hasil paling baik pada kedalaman D (75 cm) dengan nilai sebesar258.2 gram, pertumbuhan 

relative didapatkan hasil paling baik pada kedalaman D (75 cm) sebesar13.87 gram dan untuk 

kandungan karotenoidnya didapatkan pada perlakuan C (50 cm) sebesar 0.158 mg/g dan dapat 

disimpulkan bahwa pada kedalaman memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan pada kandungan 

karotenoid tidak memberikan pengaruh karena hasil yang didapatkan mengalami kenaikan dan 

penurunan hasil yang didapatkan pada saat penelitian tetapi kandungan karotenoid berbeda karena 

disebabkan oleh cahaya dan genetik yang terdapat pada anggur laut.  
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Pendahuluan 

 

 

Rumput laut merupakan komoditas yang 

potensial untuk dikembangkan, karena teknik 

budidaya relatif mudah dan murah dengan 

produktivitas tinggi. Selain itu, umur panen 

relatif singkat yaitu 40-60 hari sekali atau 

sekitar 4 kali panen dalam setahun. Umur panen 

yang relatif singkat membuat usaha budidaya 

rumput laut lebih menjanjikan secara ekonomi. 

Selain menjanjikan keuntungan, usaha rumput 

laut juga bersifat padat karya yang dapat 

melibatkan semua anggota keluarga. Kondisi 

ini membuat efek ekonomi yang dihasilkan 



menjadi luas dan besar. Selain faktor diatas, 

usaha budidaya rumput laut menjadi penting 

karena digunakan pada berbagai bidang 

diantaranya digunakan untuk bahan makanan, 

pupuk, bahan kecantikan dan pengobatan, dan 

bahan tambahan makanan. Rumput laut yang 

dibudidayakan memiliki banyak jenis yang 

sudah mulai dibudidayakan deperti Eucheuma 

cottoni, Gracilaria, Kappaphycus alvarei dan 

baru-baru ini terdapat jenis rumput laut 

Caelurpa sp. yang mulai menarik perhatian dari 

masyarakat (Dahuri, 2011). 

Caulerpa merupakan salah satu jenis 

rumput lautyang cukup potensial untuk 

dibudidayakankarena telah dikenal dan 

digemari oleh sebagian masyarakat. Caulerpa 

ini dimanfaatkan tidak hanya untuk konsumsi 

sebagai makanan didaerah trofik Asia Pasifik 

terutama di Philipina, tetapi alga ini juga 

dimanfaatkan sebagai bahan subtansi yang 

memberikan efek anastetik dan sebagai 

campuran untuk obat anti jamur rumput laut 

diidikasikan sebagai tumbuhan yang kaya oleh 

antioksida. Kemampuannya dalam menangkal 

radikal bebas karena mengandung asam folat, 

tiamin, dan asam askorbat. Studi awal dengan 

metode Kirby-Bauer untuk pengujian aktivitas 

mikroba menunjukkan ekstrak Caulerpa 

racemosa mampu menghambat pertumbuhan 

dua jenis bakteri yaitu Aeromonas hidrophila 

dan Edwardsiella tarda (Sengkey, 2000). 

Caulerpa di Indonesia dikenal dengan 

sebutan Latoh (jawa), Bulung Boni (Bali), 

Lawi-Lawi (Sulawesi), sedangkan di Jepang 

disebut Umi Budo.Caulerpa memiliki bentuk 

dan rasanya menyerupai telur ikan Caviar, 

sehingga dikenal sebagai ”green caviar”. Selain 

itu,makroalga ini juga disebut anggur laut 

karena bentuknya menyerupai anggur. 

Caulerpa merupakan salah satu jenis 

rumput laut yang termasuk dalam kelompok 

alga hijau mempunyai pigmen fotosintetik yaitu 

klorofil a dan b dengan jumlah yang melimpah 

serta beberapa pigmen asesoris, yaitu 

karotenoid. Karotenoid utama pada alga hijau 

diantaranya β-karoten, lutein, violaxanthin, 

antheraxanthin, zeaxanthin, dan neoxanthin 

(Darmawati et al, 2003) 

Budidaya Caulerpa sudah mulai 

dikembangkan di Indonesia seperti di pulau 

Jawa, masyarakat memanfaatkan anggur laut 

sebagai penetral kualitas air pada tambak 

udang, sementara itu, diwilayah NTB sendiri 

masih belum ada yang mulai membudidayakan. 

Kegiatan budidaya belum dilakukan karena 

pemanfaatan masih mengandalkan alam. Selain 

itu, budidaya anggur laut tergolong baru, 

sehingga masyarakat belum mengetahui 

kedalaman, bobot bibit,  metode budidaya dan 

jarak tanam yang digunakan pada kegiatan 

budidaya. Penelitian ini fokus pada pengaruh 

kedalaman terhadap pertumbuhan anggur laut. 



Kedalaman merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap penyerapan cahaya oleh 

rumput laut. Karena berkaitan dengan proses 

fotosintesis yang menghasilkan bahan makanan 

untuk pertumbuhannya (Aslan, 1998).  

Oleh karena itu, dengan adanya penelitian 

tentang pengaruh kedalaman terhadap 

pertumbuhan anggur laut (Caulerpa racemosa) 

dan kandungan karotenoid dengan metode 

longline ini dapat memberikan pengetahuan 

kepada pembudidaya dalam melakukan 

budidaya anggur laut dan dapat mengetahui 

pada kedalaman berapa anggur laut ini dapat 

tumbuh dengan baik dan pada kedalaman 

berapa kandungan karotenoid yang paling 

bagus untuk anggur laut. 

 

Metodologi Penelitian 

 

Kegiatan penelitian dilaksanakan 

selama 40 hari mulai bulan April sampai Mei 

2018, bertempat di Dusun Tanjung Bele, Desa 

Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten 

Sumbawa dan untuk pengujian sampel 

karotenoid dilakukan di Laboratorium Analitik 

Fakultas MIPA, Universitas Mataram.  

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode eksperimental. Rancangan 

percobaan dari penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) meliputi 4 perlakuan 

kedalaman: Perlakuan A (0 cm), B (25 cm), C 

(50 cm),dan D (75), masing-masing perlakuan 

dengan 5 kali pengulangan yang disesuaikan 

dengan pendapat Ditjenkanbud (2004), bahwa 

kedalaman perairan yang baik dan ideal untuk 

budidaya Caulerpa racemosa berkisar antara 60 

– 100 cm, kedalaman ini tergantung pada 

kondisi kekeruhan air. Hal ini untuk 

menghindari biota mengalami kekeringan dan 

mengoptimalkan perolehan sinar matahari. 

Tahap penelitian yang dilakukan yaitu 

Tahap Persiapan Long line dengan menyiapkan 

alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan serta 

membuat long line sebagai wadah percobaan. 

Long line dibuat dari tali polietilen 10 mm 

dengan panjang 11 m dan lebar 3 m. Didalam 

longline terdapat tali ris dengan jarak antar tali 

25 cm. Long line diletakkan ditempat yang 

sudah ditentukan lokasinya dengan kedalaman 

2-15 m pada saat surut terendah. Tahap 

Persiapan Bibit Anggur Laut, bibit anggur laut 

yang digunakan yaitu bibit yang langsung 

diambil dialam. Bibit anggur laut terlebih 

dahulu ditimbang dengan berat bibit awal yang 

sama yaitu dengan berat 50 g. Bibit kemudian 

diikatkan pada tali ris menggunakan tali rafiah 

dengan jarak antar bibit yaitu 25 cm. Tali ris 

yang digunakan sepanjang 11 m, kemudian 

didalam long line, jarak antar tali ris masing-

masing 50 cm dan tali ris diletakkan dengan 

perlakuan kedalaman 0 cm, 25cm, 50 cm, dan 



75 cm. Tahap Penanaman Anggur Laut,diambil 

bibit anggur laut sebanyak 50 gram dibungkus 

dalam jaring yang sudah dijahit berbentuk 

kantong. Ujung kantong diikat pada tali ris 

dengan jarak 25 cm dengan panjang tali 11 

meter yang direntangkan pada tali utama,tali 

utama diikatkan pada kayu yang digunakan 

sebagai pemberat dan petanda untuk sampel 

budidaya.Tahap Pemeliharaan Rumput Laut, 

selama anggur laut berada di wadah budidaya, 

selama itu pula beberapa kegiatan terus 

dilakukan untuk memastikan anggur laut dalam 

kondisi baik.Beberapa kegiatan yang secara 

rutin dilakukan adalah mengontrol tanaman, 

membersihkan lumpur, dan melakukan 

penyulaman tanaman yang rusak atau mati. 

 Parameter yang digunakan untuk 

menguji hasil penelitian meliputi  

1.) Pertumbuhan Mutlak. 

 Menurut (Dawes et al., 1994), 

pertumbuhan mutlak diukur menggunakan 

rumus pertumbuhan mutlak yaitu: 

G    =    -   .  

Keterangan : 

G    = Pertumbuhan Mutlak Rata-rata (gr) 

Wt= Berat Bibit Pada Akhir Penelitian (gr) 

Wo= Berat Bibit Pada Awal Penelitian (gr) 

 

2.) Laju Pertumbuhan Relatif 

Menurut Dawes et al., (1994), untuk 

menghitung Laju Pertumbuhan digunakan 

turunan dariHuisman yaitu : 

LPN = 
            

 
 x 100% 

Keterangan : 

LPN  = Laju Pertumbuhan Rata-rata (%) 

Wt     = Bobot basah pada akhir penelitian (g) 

Wo= Bobot basah pada awal penelitian (g) 

t       = Periode Pengamatan (hari) 

 

3.) Pengukuran Kandungan Karotenoid 

Pengukuran karotenoid dilakukan setelah 

dilakukannyaa penelitian.Analisa kandungan 

karotenoiddengan metode Thirumaran dan 

Anantharaman (2009), sebagai berikut : 

1. Jaringan sebanyak 500 mg digerus dalam 10 

ml aseton 80% sampai homogen. 

2. Disentrifus pada kecepatan 3000 rpm selama 

15 menit untuk memperoleh supernatan. 

3. Butiran supernatan diekstrasi ulang melalui 

pencucian dengan 5 ml aseton 80% sampai 

tidak berwarna. 

4.Ekstrak digunakan untuk menentukan 

pigmen-pigmen fotosintesis sesuai daya 

absorbansi 645 nm dan 663 nm, dan ekstrak 

karotenoid diukur sesuai daya absorbansi 

480 nm dari alat spektrofotometer. 

Ekstrak kandungan karotenoid dihitung dengan 

formula: 

“Karotenoid (mg/g) = ΔA 480+ (0,114 x ΔA 

663) –(0,638 x ΔA645)” 



Data yang dianalisi statistic dalam 

penelitian ini adalah data pertumbuhan mutlak 

dan relative serta  pengukuran kandungan 

karotenoid. Untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan yang diberikan mengunakan analisis 

ragam (ANOVA).Selanjutnya dilakukan uji 

wilayah ganda Duncan untuk mengetahui 

perbedaan tiap perlakuan. 

 

Hasil  

 Berdasarkan hasil pengamatan 

pertumbuhan mutlak da relative serta 

pengukuran kandungan karotenoid 

menunjukkan adanya perbedaan yang berbeda 

nyata (signfikan) antar perlakuan. Hasil 

pengamatan tersebut dapat dilihat pada grafik 1. 

 

 

Grafik 1. Rata-rata Pertumbuhan Mutlak 

Anggur Laut 

  

 Hasil pengukuran pertumbuhan mutlak 

dari anggur laut yang dibudidayakan selama 40 

hari, dengan menggunakan 4 perlakuan untuk 

mengetahui pada perlakuan mana anggur laut 

bisa berkembang dan tumbuh dengan baik 

sehingga didapatkan hasil dari 4 perlakuan 

untuk pertumbuhan tertinggi terdapat pada 

perlakuan D (75 cm)dengan hasil sebesar 

258.19 gram,Sebaliknya untuk pertumbuhan 

terendah terdapat pada perlakuan A (0 cm) 

yang dimana hasil pertumbuhan yang 

didapatkan sebesar 86.8 gram. Dari keempat 

perlakuan terdapat hasil yang tidak berbeda 

nyata yaitu pada perlakuan B (25 cm) dengan 

hasil sebesar 165.33 gram dan pada perlakuan 

C (50 cm) dengan hasil sebesar 166.93 gram 

yang dimana dari hasil keduanya memiliki 

selisih 1 gram sehingga ketikaberdasarkan hasil 

86.8 c 

165.33 b 166.93 b 

258.19 a  

0

50

100

150

200

250

300

(A)Control (B)25 cm (C)50 cm (D)75 cm

r
a

ta
-r

a
ta

 p
e
r
tu

m
b

u
h

a
n

 m
u

tl
a

k
 (

g
) 

Perlakuan 



ANOVA (lampiran 5)menunjukkan nilai P(-

value <0.05). Semakin bertambah kedalaman 

yang digunakan maka semakin tinggi 

pertumbuhan yang didapatkan, ini berarti 

terdapat perbedaan yang nyata antara perbedaan 

kedalaman dengan pertumbuhan mutlak anggur 

laut, karena terdapat perbedaan yang nyata 

antar perlakuan sehingga dilakukan uji lanjut 

Duncan untuk melihat pengaruh antar 

perlakuan. 

 

Pertumbuhan Relatif 

 Menurut (Dawes et al.,1994), 

Pengukuran laju pertumbuhan diperoleh dengan 

menimbang bibit basah rumput laut pada awal 

dan akhir penelitian yang dipelihara selama 40 

hari sehingga nantinya didapatkan hasil laju 

pertumbuhannya. Hasil pengukuran dapat 

dilihat pada grafik 2. 

Grafik 2. Rata-rata Pertumbuhan Relatif 

Anggur Laut 

 

 Hasil pengukuran pertumbuhanrelatif 

pada anggur laut dengan proses pemeliharaan 

selama 40 hari didapatkan hasil tertinggi pada 

perlakuan D (75 cm) sebesar 13.874 %, 

sedangkan untuk pertumbuhan relative paling 

rendah terdapat pada perlakuan A (0 cm) 

dengan hasil sebesar 11.132 %. Dari perlakuan 

yang digunakan terdapat perlakuan yang tidak 

berbeda nyata yaitu pada perlakuan B (25 cm) 

dengan hasil sebesar 12.736 % dan pada 

pelakuan C (50 cm) dengan hasil sebesar 

13.024 %. Berdasarkan hasil ANOVA ( 

lampiran 6) menunjukkan nilai P(-value <0.05). 

Ini berarti terdapat perbedaan yang nyata antara 

perbedaan kedalaman dengan pertumbuhan 

anggur laut, karena terdapat perbedaan yang 

nyata antar perlakuan sehingga dilakukan uji 

lanjut Duncan untuk melihat pengaruh antar 

perlakuan. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa 

pada perlakuan D (75 cm) berbeda nyata 

dengan perlakuan A(0 cm), B (25 cm) dan C 

(50 cm).Maka dapat disimpulkan bahwa selama 

proses budidaya anggur laut mengalami 

peningkatan yang bagus dan berhasil. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Gunawan (1987) yaitu 

laju pertumbuhan bobot yang diangap cukup 

menguntungkan adalah diatas 3 % pertambahan 

berat perharinya. 

 

Kualitas Air 

 Kualitas air memegang peran penting 

untuk pertumbuhan anggur laut dengan adanya 

nilai kualitas air kita dapat memprediksi 
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pertumbuhan dari anggur laut apakah sudah 

sesuai dengan kualitas air yang 

dibutuhkan.Pengukuran kualitas air dilakukan 

satu kali dalam seminggu pada pukul 10.00 

wita. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Table 

1. 

 

Table 1. Hasil Pengukuran Kualitas Air 

N

o 

Parameter Satuan Hasil  Kisaran   

Lingkunga

n 

Kualita

s Air 

Sumber 

Pustaka 

1 Salinitas Ppt 29-31  30-35 Sulisetijono, 

2009 

2 Suhu 0C 28-31  25-31 Palallo, 2013 

3 DO Mg/l 3.3-5.21 5.1-6.6  Aslan, 1998 

4 Keceraha

n 

m 2-3 >1  Khan dan 

Satam, 2003 

5 pH - 7.5-7.83 7.0-8.5  Aslan, 1991 

6 Arus Detik/

m 

10.49-

24.89 

20.0-

50.0 

Supriharyon

o, 2008 

7 Posfat  Mg/l 0.01 0.01- 4 

 

Ruyitno, et 

al., 2003. 

8 Nitrat  ppm 0.05 0.01-

<0.1 

 

Ariyati et al., 

2007 

Parameter kualitas air yang diukur pada 

penelitian ini adalah salinitas, suhu, DO, 

kecerahan, pH, dan Arus diukur ditiap 

minggunya selama proses pemeliharaan anggur 

laut sedangkan untuk nitrat dan posfat diukur 

diakhir penelitian. Pada parameter kualias air 

terdapat nilai yang kurang dari nilai optimum 

pada anggur laut yaitu pada DO dan arus pada 

awal penanaman hasil yang didapatkan kurang 

dari batas optimum yang diperlukan untuk 

proses pemeliharaan hal ini dikarenakan pada 

proses pengukuran kualitas air cuaca ditempat 

penelitian tidak mendukung. Sedangkan pada 

pengukuran kualitas air selain DO dan Arus 

sudah sesuai dengan batas optimum yang 

diperlukan oleh anggur laut. 

Hasil Kandungan Karotenoid 

Karotenoid tersusun atas β-karoten, 

likopen, lutein, zeaxanthin dan cryptoxanthin.β-

karoten merupakan salah satu dari 600 

komponen karotenoid yang banyak ditemukan 

pada rumput laut. Karotenoid merupakan 

senyawa C40 dan tetrapenoid yang terdapat 

dalam plastisida jaringan rumput laut 

yangmelakukan fotosintesis. Dalam kloroplas, 

karotenoid berfungsi sebagai pigmen asesoris 

dalam pengambilan cahaya. Data hasil 

kandungan karotenoid dapat dilihat pada grafik 

3. 

Grafik 3. Hasil Kandungan Karotenoid 

 Pengukuran kandungan karotenoid diuji 

pada anggur laut yang dipelihara selama 40 

hari, pada uji karotenoid terdapat 5 sampel yang 

terdiri dari 4 sampel dari proses pemeliharaan 

dan sampel bibit dari alam. Hal ini dilakukan 



untuk membedakan pada sampel mana 

kandungan karotenoid lebih tinggi sehingga 

didapatkan hasil untuk kandungan karotenoid 

yang paling tinggi yaitu pada kedalam 50 cm 

dengan nilai sebesar 0.158 mg/g, kemudian 

disusul pada perlakuan 0 cm sebesar  0.145 

mg/g, selanjutnya perlakuan 25 cm sebesar 

0.133 mg/g, perlakuan 75 cm sebesar 0.129 

mg/g dan kandungan karotenoid yang terendah 

terdapat pada bibit alam sebesar 0.085 mg/g. 

Kelima sampel data yang didapatkan hasil 

kandungan karotenoid yang tidak stabil karena 

pada masing-masing perlakuan mengalami 

kenaikan dan penurunan.  

Hasil regresi (lampiran 7), 

R
2
menunjukkan bahwa kedalaman memberikan 

pengaruh terhadap kandungan karotenoid 

sebesar 0.832 atau 83.2%. Sementara untuk 

adjusted R Square menunjukkan kemampuan 

sampel untuk mencari jawaban dalam 

populasi.Pada R menunjukkan adanya 

hubungan sangat kuat antara kedalaman dan 

karotenoid karena nilai yang didapatkan sebesar 

91% sedangkan untuk standar error hasil yang 

didapatkan sebesar 0.016 atau <25 % sehingga 

dapat dikatakan bahwa perlakuan yang 

digunakan masih bisa ditolerir.Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa kedalaman 

memberikan pengaruh terhadap kandungan 

karotenoid yang dihasilkan oleh anggur laut. 

 

Pembahasan 

 

Pertumbuhan Mutlak dan Pertumbuhan 

Relatif 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa pertumbuhan 

mutlak dan pertumbuhan relative hasil yang 

didapatkan  menunjukkan bahwa kedalaman 

yang berbeda memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan mutlak maupun pada 

pertumbuhan relative yang didapatkan pada 

anggur laut. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

analisis rata-rata pertumbuhan mutlak dan 

pertumbuhan relative pada setiap perlakuan 

yang dapat dilihat pada tabel 3 dan 4. 

 Perbedaan kedalaman perairan 

menyebabkan intensitas cahaya matahari yang 

diterima bervariasi pada setiap zona perairan 

sehingga menyebabkan perbedaan pada 

pertumbuhan tallus yang merupakan ukuran 

pertumbuhan rumput laut. Peningkatan proses 

fotosintesis akan menyebabkan proses 

metabolisme sehingga merangsang rumput laut 

untuk menyerap unsur hara yang lebih banyak, 

penyerapan unsur hara yang lebih banyak akan 

menunjang pertumbuhannya. Selain itu, 

perbedaan intensitas cahaya matahari dan unsur 

hara menyebabkan perbedaan morfologi, dan 

kandungan klorofil a, serta karotenoid. 

 Peningkatan proses fotosintesis akan 

menyebabkan proses metabolisme sehingga 



merangsang anggur laut untuk menyerap unsure 

hara yang lebih banyak untuk menunjang 

pertumbuhannya. Menurut Sunarto, (2008) 

bahwa fotosintesis akan bertambah sejalan 

denganpeningkatan intensitas cahaya pada 

suatu nilaioptimum tertentu (cahaya saturasi), 

intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh rumput 

laut yaitu sebesar >3000 lux.Intensitas 

cahayajuga berkaitan langsung dengan 

produktivitas primersuatu perairan, semakin 

tinggi intensitas suatucahaya maka semakin 

tinggi pula prokdutivitasprimer pada suatu 

batasan tertentu. Lebih lanjut Burhanuddin 

(2014)  bahwa cahaya merupakan salah satu 

factor yang mempengaruhi vegetasi perairan, 

karena berfungsi sebagai sumber energy untuk 

proses fotosintesis.  

 Pengukuran kualitas air merupakan 

parameter penting bagi penelitian ini, akan 

tetapi bukan merupakan pengukuran utama. 

Kualitas air perlu diperhatikan karena air 

merupakan media hidup nagi biota yang 

dipelihara. Kualitas air dalam penelitian 

dilakukan untuk mengetahui kisaran kualitas air 

yang ditolerir dan dapat mendukung kehidupan  

dan pertumbuhan anggur laut. 

 Menurut Atmaja et al. (2007) bahwa 

rumput laut termasuk tumbuhan yang dalam 

proses metabolismenya memerlukan kesesuaian 

faktor-faktor fisika dan kimia perairan seperti 

gerakan air, suhu, kadar garam, nutrisi atau zat 

hara (seperti nitrat dan fosfat) dan pencahayaan 

sinar. Masyahoro dan Mappiratu (2010) 

menjelaskan kandungan nutrien utama yang 

diperlukan rumput laut, seperti nitrat dan fosfat, 

sangat berpengaruh terhadap stadia 

reproduksinya.Apabila kedua unsur hara 

tersebut tersedia, maka kesuburan rumput laut 

meningkat dengan cepat.Unsur N dan P adalah 

unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh alga 

dalam pertumbuhannya.Unsur P yang sedikit 

jumlahnya serta dalam perbandingannya 

dengan unsur N yang tidak serasi seringkali 

merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan 

alga (Hutabarat, 2000). 

 Pengukuran parameter fisika berada 

pada kisaran yang layak bagi pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup anggur laut. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Boyd (1982) menyampaikan 

bahwa perairan ideal adalah perairan yang 

dapat mendukung kehidupan organisme dalam 

menyesuaikan daur hidupnya. Menurut Piazzi 

et al. (2002), kisaran suhu yang optimal untuk 

mendukung pertumbuhan anggur laut berkisar 

antara 25
o
C–31

o
C. Temperatur air di 

permukaan dipengaruhi oleh kondisi 

meteorologi.Faktor-faktor meteorologi yang 

berperan di sini ialah curah hujan, penguapan, 

kelembaban udara, temperatur udara, kecepatan 

angin dan intensitas radiasi matahari. 

Temperatur air di dekat pantai biasanya sedikit 

lebih tinggi daripada di lepas pantai. Secara 



alami temperatur air permukaan merupakan 

lapisan hangat karena mendapat radiasi 

matahari pada siang hari. Temperatur 

lingkungan berperan penting dalam proses 

fotosintesis, dimana semakin tinggi intensitas 

matahari dan semakin optimum kondisi 

temperatur, maka akan semakin sistematik hasil 

fotosintesisnya (Lee et al., 1999 dalam Amalia, 

2013). Temperatur air juga mempengaruhi 

beberapa fungsi fisiologis rumput laut seperti 

fotosintesis, respirasi, metabolisme, 

pertumbuhan dan reproduksi. 

 Kecerahan dan kedalaman juga 

merupakan salah satu factor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dari anggur laut, 

kecerahan yang baik untuk anggur laut yaitu > 

1 m (Satam, 2003) semakin bagus kecerahan 

maka semakin bagus cahaya yang masuk 

kedalam perairan. Cahaya matahari sangat 

diperlukan rumput laut dalam proses 

fotosintesis seperti yang disampaikan oleh 

Ismail dan Pratiwi (2002) bahwa rumput laut 

memerlukan sinar matahari untuk proses 

fotosintesis, karena itu rumput laut hanya dapat 

tumbuh pada perairan dengan kedalaman 

tertentu di mana sinar matahari dapat sampai ke 

dasar perairan. Puncak laju fotosintesis terjadi 

pada intensitas cahaya yang tinggi dengan 

temperatur antara 20-28ºC, namun masih 

ditemukan tumbuh pada temperatur 31ºC. 

 Salinitas laut dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti sirkulasi air, penguapan, curah 

hujan dan aliran air sungai.Masing-masing 

rumput laut dapat tumbuh dengan baik pada 

kisaran salinitas tertentu tergantung pada 

toleransi dan adaptasinya terhadap lingkungan 

(Lee et al., 1999 dalam Amalia, 2013). 

 Arus yang didapatkan ketika penelitian 

sekitar 10.49-24.89 detik/m hal ini sesuai 

dengan pendapat Supriharyono (2008) bahwa 

arus yang baik untuk perairan sebesar 20-50 

detik/m.Hartanto dan Gunarso (2001) 

menyatakan bahwa gerakan air yang cukup 

menyebabkan bertambahnya oksigen dan zat 

hara dalam air serta dapat membersihkan 

kotoran yang menempel pada talus rumput laut. 

Permukaan talus yang bersih memudahkan 

rumput laut untuk menyerap nutrisi dan sinar 

matahari sehingga proses fotosintesis berjalan 

dengan baik. 

Oksigen terlarut merupakan faktor 

pembatasbagi semua organisme hidup. Oksigen 

terlarutmerupakan kebutuhan dasar untuk 

kehidupanmakhluk hidup didalam air. Menurut 

pendapat Ditjenkanbud(2008) bahwa 

kandungan oksigen terlarut untukmenunjang 

usaha budidaya rumput laut adalah 3 – 8mg/l. 

 Pengamatan visual dilakukan sekali 

seminggu selama penelitian hal ini dilakukan 

untuk mengetahui pertumbuhan dari anggur 

laut, pada minggu pertama thalus anggur laut 



sudah mulai tumbuh keluar dari kantong 

budidaya, pada minggu kedua kantong sudah 

mulai tumbuh lumut sehingga untuk 

mengurangi lumut tali digoyang-goyangkan dan 

untuk thalusnya sudah mulai ada cabangnya, 

minggu  selanjutnya tetap terdapat lumut 

sehingga untuk setiap minggunya kita tetap 

mengoyang-goyangkan tali untuk mengurangi 

lumut. Pertumbuhan dan perkembangan thalus 

sangat cepat daari minggu pertama sampai 

minggu ke empat dan diatas minggu keempat 

pertumbuhan anggur laut tidak terlalu besar, 

untuk pengamatan visual saya menggunakan 

tagging pada perlakuan control. Hal ini 

dikarenakan pada perlakuan control lebih 

mudah diambil daripada pada perlakuan 

lainnya. 

 

Hasil Pengukuran Kandungan Karotenoid 

 

Data hasil analisis kandungan karotenoid 

Caulerpa racemosa (Tabel 4),menunjukkan 

bahwa perlakuan kedalaman yang berbeda 

memberikan pengaruh terhadap kandungan 

karotenoid Caulerpa racemosa.Kandungan 

karotenoid dari setiap kedalaman mengalami 

kenaikan dan penurunan nilai kandungan 

karotenoid. Hal ini dipengaruhi oleh banyak 

factor baik pada fisika, kimia, gen maupun pada 

proses uji kandungan yang dilakukan pada saat 

uji laboratorium. Pada kedalaman 0 cm 

didapatkan hasil sebesar 0.145 mg/g yang 

memiliki nilai tertinggi kedua setelah 

kedalaman 50 cm, walaupun pada kedalaman 0 

cm ini nilai kandungan karotenoid dihasilkan 

tinggi tetapi pada pertumbuhan yang dihasilkan 

rendah. Hal ini dikarenakan adanya penyerapan 

cahaya dan genetik pada produksi karotenoid. 

 Perbedaan hasil yang didapatkan pada 

masig-masing perlakuan disebabkan karena 

kemampuan biosintesis klorofil tidak sama 

antar perlakuannya. Madja (1997) menyatakan 

biosintesis klorofil dibawakan oleh gen-gen 

tertentu didalam kromosom. Gen-gen tersebut 

menjadi enzim yang akan berperan dalam jalur 

biosintesis tetrapirol sebagai pusat struktur dan 

klorofil dalam pembentukan thallus dan batang 

dari anggur laut. Karotenoid merupakan 

senyawa isoprenoid yang dihasilkan dari salah 

satu jalur asam mevalonat . Threlfall dan 

Whitehead (1988) menyatakan bahwa jalur 

asam mevalonat tidak hanya membentuk 

senyawa isoprenoid saja tetapi juga membentuk 

senyawa metabolit lain, diantaranya 

isoflavonoid, indol alkaloid, diterpenoid, dan 

triterpenoid, sehingga diduga kandungan 

karotenoid yang rendah pada beberapa 

perlakuan dikarenankan kurang terbentuknya 

senyawa metabolit yang dibutuhkan.  

Karotenoid menunjukkan aktivitas 

biologis sebagai antioksidan, mempengaruhi 

regulasi pertumbuhan sel, dan memodulasi 



ekspresi gen dan respon kekebalan 

tubuh.Karotenoid utama pada alga hijau 

diantaranya β-karoten, lutein, violaxanthin, 

antheraxanthin, zeaxanthin, dan neoxanthin 

(Burtin, 2003). Pigmen tersebut diasosiasikan 

dengan respon imun yang lebih baik, 

perlindungan terhadap kanker dan sebagai 

antioksidan yang potensial. Sebagai 

antioksidan, karotenoid mampu melindungi sel 

dan organisme dari kerusakan oksidatif yang 

disebabkan oleh radikal bebas yang dihasilkan 

tubuh pada waktu metabolisme, cahaya 

matahari, radiasi, dan bahan tercemar. 

Perlindungan tersebut terjadi karena karotenoid 

mempunyai kemampuan dalam meniadakan 

aktivitas spesies radikal bebas. Penghambatan 

radikal bebas oleh karotenoid terutama 

dilakukan oleh β-karoten (Limantara & 

Rahayu, 2007). 

Perbedaan kandungan karotenoid 

Caulerpa racemosa pada penelitian ini 

disebabkan oleh penyerapan cahaya sinar 

matahari yang diterima oleh rumput laut 

berbeda pada setiap kedalaman perairan.Pada 

kedalaman penanaman tersebut secara nyata 

mempangaruhi aspek pencahayaan 

(fotosintesis) dan aspek suplai nutrisi untuk 

pertumbuhan rumput laut. Hal ini sesuai yang 

dikemukakan oleh Atmaja (1999), bahwa 

kecukupan intensitas cahaya matahari yang 

diterima oleh rumput laut sangat menentukan 

kecepatan rumput laut untuk memenuhi 

kebutuhan nutrien seperti karbon (C), nitrogen 

(N) dan posfor (P) untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. Peranan faktor kedalaman 

dan jarak tanam terhadap kandungan karotenoid 

rumput laut karena kedalaman berhubungan 

erat dengan penetrasi cahaya, dan jarak tanam 

berhubungan dengan arus air yang membawa 

unsur-unsur hara. Unsur hara merupakan salah 

satu faktor yang berperan penting dalam 

mendukung proses fotosintesis untuk 

pertumbuhan dan kualitas rumput laut. Oleh 

karena itu, untuk menunjang kualitas rumput 

laut (kandungan karotenoid) diperlukan 

ketersediaan unsur hara dalam perairan. 

Illustrimo et al., (2013), menyatakan bahwa 

proses pertumbuhan rumput laut sendiri sangat 

tergantung pada intensitas sinar matahari untuk 

melakukan proses fotosintesis, dimana melalui 

proses inilah maka sel-sel rumput laut dapat 

menyerap unsur hara sehingga memacu 

pertumbuhan harian rumput laut melalui 

aktifitas pembelahan sel dan akan 

mempengaruhi kualitas rumput laut.Selain 

faktor diatas perbedaan kandungan karotenoid 

dapat juga disebabkan pada saat pengambilan 

sampel anggur laut yang digunakan berbeda 

cabang/thalus untuk uji kandungan karotenoid 

yang nantinya membuat tinggi dan rendahnya 

hasil yang didapatkan. 

 



Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Perbedaan kedalaman memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan anggur 

laut.Kedalaman yang bagus untuk 

pertumbuhan anggur laut yaitu 75 cm 

yang dimana nilai pertumbuhan 

mutlaknya sebesar 258.2 gr sedangkan 

pada pertumbuhan relative sebesar 

13.87% 

2. Perbedaan kedalaman tidak memberikan 

pengaruh terhadap kandungan 

karotenoid karena hasil yang didapatkan 

pada setiap perlakuannya mengalami 

kenaikan dan penurunan hasil, 

perbedaan kandungan karotenoid 

disebabkan karena adanya cahaya dan 

genetik pada produksi karotenoid. 
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