
I. PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

memiliki wilayah laut lebih luas daripada daratannya, 

hampir dua pertiganya adalah lautan. Keanekaragaman 

kekayaan yang tekandung dalam perairan Indonesia 

cukup tinggi, salah satunya adalah keanekaragaman 

jenis rumput laut yang dimiliki. Hal ini terbukti dengan 

ditemukannya sejumlah 555 jenis rumput laut di 

Indonesia dari 8642 spesies rumput laut yang terdapat 

di dunia (Merdekawati & Susanto 2009).  

 Rumput laut merupakan salah satu sumber daya 

laut yang memiliki potensi untuk dikembangakan baik 

dalam bidang budidaya, industri maupun bioteknologi. 

Namun, sampai saat ini pemanfaatan rumput laut 

masih sangat terbatas, khususnya pada rumput laut 

coklat jenis Sargassum sp.. Pemanfaatan rumput laut 

tersebut antara lain sebagai sumber makanan yang 

langsung dapat dikonsumsi, misalnya untuk sayuran 

dan lalapan (Handayani 2006). 

 Rumput laut adalah organisme fotosintetik, yang 

memiliki klorofil dan karotenoid sebagai pigmen 

penangkap cahaya. Berdasarkan pigmen yang 

dikandungnya, Erulan et al. (2009), mengelompokkan 



2 
 

rumput laut menjadi 3 jenis, yaitu rumput laut Hijau 

(Chlorophyceae), rumput laut Merah (Rhodophyceae), 

dan rumput laut Coklat (Phaeophyceae). Rumput laut 

Coklat memiliki kandungan pigmen klorofil dan 

karotenoid yang melimpah (Nurdiana et al. 2008). 

Kandungan klorofil tebesar yang dimiliki oleh rumput 

laut Coklat adalah klorofil a dan klorofil c. Sedangkan 

karotenoid terbesar yang terkandung dalam rumput 

laut Coklat adalah jenis fukosantin (Chandini et al. 

2008). Fukosantin adalah jenis karotenoid yang 

berfungsi sebagai pelindung klorofil a dan c dari foto-

oksidasi yang berlebih saat proses fotosintesis (Green & 

Durnford 1996). Fukosantin ini pula yang memberikan 

warna (ornamen colorant) coklat pada rumput laut 

Coklat (Perisha et al. 2011). 

 Kelompok rumput laut Coklat memiliki bentuk 

yang bervariasi tetapi hampir sebagian besar jenis-

jenisnya bewarna coklat atau pirang. Warna tersebut 

tahan tidak berubah walaupun rumput laut ini mati 

atau kekeringan. Hanya pada beberapa jenis 

diantaranya misal pada Sargassum, warnanya akan 

sedikit berubah menjadi hijau kebiru-biruan apabila 

mati kekeringan. Bentuk thallus bervariasi dan dapat 

mencapai ukuran relatif besar. Ukuran thallus 

beberapa jenisnya adalah lebih panjang dari jenis-jenis 

alga merah dan hijau, dapat mencapai tinggi sekitar 
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tiga meter (Atmadja et al. 1996). Keberadaan rumput 

laut Sargassum di Pantai Teluk Awur Jepara sangat 

melimpah terutama pada bulan Juni-Juli. Jenis yang 

paling dominan yaitu, Sargassum duplicatum J. Agardh, 

Sargassum polycystum C. Agardh dan Sargassum 

filipendula C. Agardh. 

 Pada umumnya spektrum hasil pengukuran Near 

Infra Red Spectroscopy (NIRS) dapat memberikan 

informasi mengenai daerah serapan dari makromelekul 

seperti karbohidrat, protein dan lemak. Sementara 

rumput laut oklat sendiri memiliki kandungan 

proksimat berupa protein, karbohidrat dan lemak. 

Alasan lain dari penggunaan NIRS adalah karena 

beberapa kelebihan yang dimiki antara lain yaitu,  

persiapan sampel sangat mudah dan sangat cepat 

dalam menganalisis sampel. Berdasarkan alasan diatas 

maka penelitian mengenai karakterisasi rumput laut 

coklat dengan menggunakan NIRS dilakukan. Selain 

itu, data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat 

memberikan informasi baru dalam dunia penelitian, 

khususnya dalam bidang kelautan.  
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Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui karakterisasi rumput laut Coklat pada 

tiga jenis Sargassum, yaitu Sargassum duplicatum 

J. Agardh, Sargassum polycystum C. Agardh dan 

Sargassum filipendula C. Agardh yang tumbuh di 

perairan teluk Awur Jepara dengan menggunakan 

Near Infra Red Spectroscopy (NIRS). Data yang 

diperoleh dari hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan informasi baru di bidang kelautan. 

2. Mengetahui persebaran pigmen fotosintetik pada 

tiga jenis Sargassum, yaitu Sargassum duplicatum 

J. Agardh, Sargassum polycystum C. Agardh dan 

Sargassum filipendula C. Agardh yang tumbuh di 

perairan teluk Awur Jepara dengan menggunakan 

Komatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Hasil 

analisa pigmen fotosintetik tersebut diharapkan 

dapat memberikan informasi awal bagi 

pengembangan penelitian rumput laut 

selanjutnya, khususnya dari jenis rumput laut 

Coklat.  

 

 

 

 


