
 

 

III. MATERI DAN METODE 

 

Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Carotenoid 

Antioksidan Riset Centre (CARC) Universitas Kristen 

Satya Wacana, Salatiga. Penelitian dimulai dengan 

pengambilan sampel rumput laut di Perairan Teluk 

Awur, Jepara pada bulan Juni 2012 dan dilanjutkan 

dengan analisis NIRS serta HPLC hingga bulan Juli 

2012. 

 

Bahan dan Alat 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah coklat rumput laut Sargassum duplicatum, 

Sargassum polycystum dan Sargassum filipendula yang 

diperoleh dari Periran Teluk Awur, Kabupaten Jepara, 

Jawa Tengah. Bahan dan pelarut kimia yang digunakan 

untuk ekstraksi adalah aseton PA (Merck), CaCO3, serta 

gas nitrogen (N2). Pada analisa HPLC digunakan fase 

gerak yang terdiri dari metanol dan asetonitril. 

Sedangkan pada analisa NIRS sampel dianalisa 

langsung tanpa menggunakan pelarut.  

 

Pengambilan Sampel 

 Tiga species Sargassum dikoleksi dari Perairan 

Teluk Awur Jepara pada tanggal 26 Juni 2012. Jarak 
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pengambilan titik sampling dari bibir pantai adalah 

100-110 meter, dengan mekukan pengukuran 

parameter lingkungan diantaranya adalah : 

 

Salinitas : 25‰ 

Suhu : 29,70C 

pH : 8,21 

Kedalaman : 137 cm 

Waktu Sampling : 12.15 WIB 

Cuaca : Cerah 

 

 Kemudian rumput laut dibilas dengan air laut 

untuk membersihkan kotoran-kotoran serta pasir laut 

yang menempel. Untuk mencegah terjadinya degradasi 

pigmen, sampel rumput laut dikemas dalam plastik 

hitam dan disimpan dalam kotak es (cool box) hingga 

tiba di laboratorium. Selanjutnya, sampel disimpan 

dalam kondisi beku hingga saat analisis dilakukan. 

Identifikasi genus dan species sampel dilakukan 

berdasarkan informasi petani rumput laut setempat 

serta tinjauan literatur.  

 

Preparasi Sampel 

Rumput Laut Sargassum yang diperoleh 

diclusterkan (dikelompokkan) menurut spesiesnya. Dari 

pengelompokan yang dilakukan didapatkan 3 jenis 
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spesies Sargassum yaitu: Sargassum duplicatum, 

Sargassum polycystum dan Sargassum felipendula. 

 

Ekstraksi Pigmen pada Rumput Laut dengan 
Metode Maserasi (Britton et al. 1995) 

 
 Seluruh tahapan ekstraksi dan analisis pigmen 

dilakukan di bawah pencahayaan minim (dim light) 

untuk mencegah terjadinya foto-oksidasi dari pigmen 

yang labil. Sampel rumput laut dibilas dengan air 

terdestilasi untuk memisahkan sisa air garam dan epifit 

yang biasa menempel pada permukaannya. Rumput 

laut segar sebanyak 50 gram dipotong-potong kecil dan 

dihaluskan. Kemudian diekstraksi dengan 

menggunakan pelarut aseton : metanol (3:7 v/v) untuk 

masing-masing sampel. Sejumlah kecil CaCO3 

ditambahkan untuk menetralkan asam dan mencegah 

terbentuknya metabolit klorofil yang tidak diinginkan. 

Filtrat disaring kemudian dipartisi dengan dietil eter. 

Lapisan epifase ditampung lalu ditambahkan Na2SO4 

anhidrat untuk mengikat H2O kemudian disaring 

kembali untuk mendapatkan ekstrak pigmen. Tahapan 

terakhir, ekstrak pigmen dipekatkan dengan rotary 

evaporator tekanan rendah pada suhu waterbath 300C. 

Kemudian ekstrak pigmen pekat yang didapatkan, 

dikeringkan dengan gas Nitrogen (N2) dan disimpan 
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didalam freezer sebelum digunakan untuk analisa 

pigmen. 

 

Analisa Kandungan Pigmen Dengan 
Menggunakan KCKT (Maeda et al. 2005) 

 
 Analisa komposisi pigmen dilakukan dengan 

menggunakan KCKT SHIMADZU LC-20AB dengan 

Photodiode Array Detector (PDA) pada panjang 

gelombang 200-800 nm. Pigmen kering dilarutkan 

dalam 1 ml larutan metanol : asetonitril (7:3 v/v) 

(Maeda et al. 2006). Sebanyak 20 μL dari larutan 

tersebut diinjeksikan ke dalam kolom KCKT, kemudian 

dianalisis pada panjang gelombang 450 nm. Fase gerak 

yang digunakan metanol : asetonitril (7:3 v/v). 

 Deteksi panjang gelombang diatur pada 430 nm 

untuk mendeteksi keberadaan klorofil dan karotenoid. 

Spektra lengkap seluruh komponen pigmen (200-800 

nm) disimpan dalam memori komputer untuk 

keperluan analisis lebih lanjut. 

 

Persiapan dan Analisa Karakterisasi dengan 
NIRS 
 
 Masing-masing jenis Sargassum yang sudah 

dikelompokkan di bersihkan dari sisa air garam dan 

epifit yang masih menempel dengan menggunakan 

aquadest. Kemudian sampel Sargassum diblender 
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sampai halus. Sampel yang sudah halus (dalam bentuk 

bubur) di tuang pada petri disk, kira-kira volume 

sampel sepertiga dari tinggi petri disk (0,6 cm). 

Kemudian sampel dibaca dengan spektrofotometer NIR 

flek N-500 

 

Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari hasil pembacaan 

spektrum dengan HPLC dianalisa dengan 

menggunakan software Origin61, sedangakan data hasil 

pembacaan spektrum dengan NIRS dianalisa dengan 

menggunakan sofware MatlabR2009a. Selanjutnya data 

dianalisa secara deskriptif yaitu membandingkan 

spektrum serapan panjang gelombang dengan studi 

literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


