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alvarezii Sebagai Pengenkapsulat dibawah bimbingan Ir. Dwi Setijawati, M.Kes. dan 
Ir. Muhamad Firdaus, MP. 
 

Penelitian tentang Studi Komparasi Penggunaan pH Larutan Pencernaan Secara 

In Vitro Terhadap Struktur Mikroenkapsulat dan Viabilitas Lactobacillus acidophilus 

Dengan Refine Carrageenan (RC) Dari Kappaphycus alvarezii Sebagai Pengenkapsulat 

dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan laboratorium Mikrobiologi Dasar Fakultas 

Perikanan, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2008 sampai bulan Maret 2009. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus 

alvarezii sebagai pengenkapsulat terhadap struktur mikroenkapsulat dan viabilitas 

Lactobacillus acidophilus. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Analisis datanya menggunakan Uji t dengan 2 

perlakuan serta 3 kali ulangan.  

Parameter uji yang digunakan adalah uji kadar abu, kadar air, logam berat 

(AAS), kadar sulfat (BaSO4), melting point, gelling point, gell strenght, infra red, 

viskositas, CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy) dan viabilitas Lactobacillus 

acidophilus. Hasil analisis karakteristik Refine Carrageenan (RC) menunjukkan bahwa 

nilai kadar abu sebesar 18,73%; nilai kadar air sebesar 9,61%; total Pb sebesar 4,51 

mg/kg; total SO4 sebesar 21,71%; kekuatan gel sebesar 1176 g/cm2; gelling point 

sebesar 30,21 oC; melting point sebesar 76,35 oC dan viskositas sebesar 205 mPas. 

Sedangkan dari analisa Infra Red (IR) menunjukan bahwa karaginan yang dibuat adalah 

jenis kappa karaginan.   

Dari data viabilitas mikroenkapsulat didapatkan konsentrasi terbaik 1% yang 

memiliki jumlah rata-rata log Cfu/ml terkecil dengan asumsi bahwa semakin sedikit 

bakteri yang ada di luar mikroenkapsulasi maka semakin banyak bakteri yang 
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terenkapsulasi dengan sempurna, sehingga hanya beberapa bakteri yang tidak bisa 

terperangkap ke dalam bahan pengenkapsulat. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pH 2 dan pH 7 dapat 

mempertahankan viabilitas Lactobacillus acidophilus dari 1010 Cfu/ml menjadi 103 

Cfu/ml dan dari hasil analisa CLSM didapatkan struktur mikroenkapsulat setelah 

perlakuan pH 2 dan pH 7 mengalami perubahan akibat pengaruh pH asam yang 

mengakibatkan abrasi atau pengikisan lapisan kulit mikrokapsul sehingga diameter dari 

mikrokapsul berkurang. Hal ini dapat diketahui bahwa Refine Carrageenan (RC) dari 

Kappaphycus alvarezii sebagai pengenkapsulat berpengaruh terhadap struktur 

mikroenkapsulat dan viabilitas Lactobacillus acidophilus pada pH 2 dan pH 7.  
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumput laut merupakan bahan baku dari berbagai jenis produk olahan 

bernilai ekonomi tinggi, rumput laut selain digunakan sebagai pewarna makanan dan 

tekstik, juga dapat digunakan sebagai produk pangan maupun non pangan, seperti 

agar-agar, karaginan, dan alginat. Rumput laut dimanfaatkan sebagai bahan 

penstabil, pengemulsi, pembentuk gel, pengental, pensupensi, pembentuk busa dan 

pembentuk film (Nindyaning, 2007). 

Salah satu spesies rumput laut dari jenis ganggang merah (Rhodophyceae) 

yang dapat menghasilkan kappa-karaginan yaitu Kappaphycus alvarezii. Jenis ini 

memiliki kandungan fikokoloid yang tinggi dan kappa karagenan, dan terbuat dari 

salah satu ganggang laut secara komersial tropis yang penting (Lee et al., 2008). 

Hasil ekstrak dari Kappaphycus alvarezii hampir semua terdiri dari kappa karagenan. 

Hal tersebut mengakibatkan jenis ganggang laut ini memegang peranan untuk 

produksi kappa karaginan terbesar di seluruh dunia (Bixler et al., 2001). 

Karaginan merupakan getah rumput laut yang diperoleh dari hasil ekstraksi 

rumput laut merah dengan menggunakan air panas (hot water) atau larutan alkali 

pada temperatur tinggi. Karaginan mempunyai kemampuan yang unik, yaitu dapat 

membentuk berbagai variasi gel pada temperatur ruang. Larutan karaginan dapat 

mengentalkan dan menstabilkan partikel-partikel sebaik pendispersian koloid dan 

emulsi air/minyak (Anggraini, 2004). 

Pada akhir abad ke 19, para ahli mikrobiologi mengidentifikasi mikroflora di 

dalam saluran usus individu yang sehat berbeda dengan yang mereka temukan pada 

saluran individu yang sakit. Mikroflora menguntungkan yang ditemukan di dalam 
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saluran usus tersebut disebut dengan probiotik (Parvez et al., 2006). Penemuan 

fungsi probiotik pertama kali diperoleh dari seorang peneliti Rusia yang bernama 

Metchnikoff, dimana beliau berpendapat bahwa mengkonsumsi yoghurt dapat 

mencegah penuaan. Sejak saat itu hingga sekarang telah dipublikasikan untuk 

menggambarkan manfaat probiotik bagi manusia (Halalguide, 2008).   

Probiotik dapat digambarkan sebagai makanan atau obat yang didalamnya 

terkandung mikroba hidup, yang ketika dicerna diharapkan dapat memberikan 

keuntungan fisiologi kepada hewan yang memakannya (Ishibashi and Yamazaki, 

2008).  Berdasarkan penelitian, mengonsumsi probiotik terlalu berlebihan tidak apa-

apa. Kalau berlebihan, probiotik akan dikeluarkan lewat kotoran tinja (Gklinis, 

2004). Efek kesehatan yang menguntungkan dari probiotik adalah memperbaiki 

keluhan malabsorsi laktosa, meningkatkan ketahanan alami terhadap infeksi di usus, 

supresi kanker, mengurangi kadar kolesterol darah, memperbaiki pencernaan, 

stimulasi imunitas gastrointestinal (McFarlane and Cummings, 1999). 

Beberapa jenis bakteri nonpatogen (probiotik) yang berdomisili di usus 

terutama usus besar dan mengadakan kolonisasi membentuk mikroekosistem yang 

bermanfaat untuk kesehatan pejamu dalam aspek ketahanan terhadap infeksi, aspek 

metabolik, dan aspek imunologis adalah Lactobacilli, Gram-positive cocci dan 

Bifidobacteria (Collin and Gibson, 1999). 

Bakteri probiotik tersebut bisa mencapai usus dalam jumlah yang memadai, 

diperlukan suatu lapisan mikro yang mampu melindungi bakteri tersebut. 

Perlindungan bakteri probiotik dapat dilakukan dengan cara teknik mikroenkapsulasi. 

Mikroenkapsulasi adalah teknik penyalutan bahan inti yang berbentuk padatan, 

cairan maupun gas dengan suatu bahan penyalut (Kondo, 1979).  
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Mikroenkapsulasi didefinisikan sebagai pengemasan atau pelapisan cairan, 

padatan dan gas dengan lapisan yang sangat tipis yang bersifat melindungi atau 

bahan perangkap yang berfungsi mencegah penguapan dan untuk melindungi bahan 

dari gangguan kimia. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

kehilangan nilai gizi, melindungi komponen aktif atau sensitif dari lingkungan, 

menstabilkan bahan aktif, penutupan sifat negatif (bau dan rasa) komponen aktif, 

memudahkan pengolahan, memudahkan pengendalian pelepasan bahan aktif serta 

memberikan nilai tambah ekonomi (Re, 1998). 

Bahan enkapsulat yang dipilih dalam proses mikroenkapsulasi haruslah dapat 

memberi suatu lapisan tipis yang kohesif dengan inti, tercampur secara kimia dan 

tidak bereaksi dengan inti, serta mempunyai sifat yang sesuai dengan tujuan 

penyalutan (kuat, fleksibel, impermeable, stabil dan bersifat optis) (Lachman et al., 

1994). Dua bahan yang terlibat dalam proses ini adalah inti dan penyalut. Inti adalah 

bahan yang akan disalut dan penyalut adalah bahan yang digunakan untuk menyalut 

inti. Bahan inti dapat berupa gas, cairan dan padatan yang bersifat hidrofobik atau 

hidrofilik (Kondo, 1979). 

Bahan yang biasa digunakan sebagai bahan enkapsulat adalah polimer 

organik atau non-organik baik berasal dari bahan alam ataupun buatan. Bahan 

enkapsulat yang digunakan pada bahan pangan kebanyakan berasal dari bahan alami 

atau turunannya (Kondo, 1979). Bahan pengenkapsulasi dapat menggunakan 

kekayaan polimer alami yang dapat diaplikasikan seperti : gum Arab, selulosa, agar, 

kitosan, gelatin, karaginan (King, 1995). Salah satu bahan alami yang sering 

digunakan dalam industri pangan dalam aplikasi bahan pangan yang aman pada 

dekade ini adalah karaginan (Van de velde et al., 2002).  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan 

yang mempunyai pengaruh menguntungkan  pada kesehatan baik pada manusia dan 

binatang, dengan memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal. Mikroflora yang 

digolongkan sebagai probiotik adalah yang memproduksi asam laktat terutama 

misalnya Lactobacilli dan Bifidobacteria walaupun jenis yang lain juga ada. (Gibson 

and Fuller, 2000).  

Lactobacillus acidophilus adalah salah satu spesies bakteri probiotik yang 

termasuk dalam genus Lactobacillus yang ditemukan di dalam usus manusia dan 

hewan. Sebagai probiotik, ketika diberikan dalam jumlah yang cukup, Lactobacillus 

acidophilus dipercaya dapat menciptakan suatu keseimbangan yang sehat antara 

mikroflora yang berbahaya dan yang menguntungkan di dalam usus (Frece, 2004).  

Beberapa dari penelitian mengindikasikan bahwa Lactobacillus acidophilus 

dapat mengurangi gejala diare secara signifikan, mengurangi polip, adenomas, 

kanker usus pada hewan percobaan; mencegah infeksi pada saluran urogenital; dan 

mampu menurunkan tingkat serum kolesterol (Sanders and Klaenhammer, 2001).  

Namun perlu diingat bahwa sifat probiotik itu mudah sekali menurun 

sebelum sampai ke usus. Untuk dapat memberikan pengaruhnya, suatu bahan harus 

mengandung sedikitnya 1x107 cfu/ml bakteri probiotik dan dapat mencapai target 

sasaran (Drakoularakou, 2003).  

Bakteri probiotik ketika dicerna dapat membentuk tingkat populasi yang 

tinggi atau rendah bahkan mungkin mati. Sehingga perlu ditekankan bahwa tingkat 

populasi bakteri di bawah 1x107 cfu/ml tidak akan memberikan peran yang 

signifikan. Oleh karena itu, jelas bahwa untuk dapat memberikan manfaat bagi 
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kesehatan, kultur bakteri harus dapat menjangkau tempat sasaran pada suatu tingkat 

minimum bakteri probiotik hidup (Kushal et al., 2006).  

Maka untuk mencegah kerusakan tersebut, Lactobacillus acidophilus harus 

dilindungi dengan suatu bahan penyalut. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah 

sel probiotik dalam media pembawa adalah dengan penjeratan secara fisik di dalam 

polimer sebelum disatukan ke dalam produk pangan. Usaha-usaha telah dilakukan 

untuk menjerat kultur probiotik ke dalam gel alami seperti dalam kalsium alginat dan 

juga karaginan (Champagne et al., 1993).  

Lactobacillus acidophilus yang dienkapsulasi dengan kalsium alginat ketika 

diamati jumlahnya menjadi lebih banyak daripada yang tidak dienkapsulasi. Bakteri 

yang dienkapsulasi dengan menggunakan kalsium alginat ini juga mampu bertahan 

pada kondisi asam (pH 2,5) (Kailasapathy, 2002). Berdasarkan uraian tersebut perlu 

dilakukan suatu penelitian yaitu apakah Refine Carrageenan dari Kappaphycus 

alvarezii dengan konsentrasi yang terbaik bisa dijadikan sebagai pengenkapsulat 

yang efektif terhadap viabilitas Lactobacillus acidophilus pada pH larutan 

pencernaan secara in vitro. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Refine 

Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii sebagai pengenkapsulat terhadap 

struktur mikroenkapsulat dan viabilitas Lactobacillus acidophilus pada kondisi pH 

larutan pencernaan secara in vitro. 
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1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang teknologi 

enkapsulasi Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii sebagai 

pengenkapsulat terhadap struktur mikroenkapsulat dan viabilitas Lactobacillus 

acidophilus pada kondisi pH larutan pencernaan secara in vitro. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah diduga Refine Carrageenan (RC) dari 

Kappaphycus alvarezii sebagai pengenkapsulat berpengaruh terhadap struktur 

mikroenkapsulat dan viabilitas Lactobacillus acidophilus pada kondisi pH larutan 

pencernaan secara in vitro. 

 

1.6 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia Ikan, Mikrobiologi Dasar 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Laboratorium Sentral Ilmu Hayati 

Universitas Brawijaya Malang, pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 

2009. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kappaphycus alvarezii 

 Rumput laut atau seaweeds secara ilmiah dikenal dengan istilah alga atau 

ganggang. Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan 

berklorofil (Poncomulyo dkk., 2006). Rumput laut (seaweed) merupakan tumbuhan 

tingkat rendah berupa thallus (batang) yang bercabang-cabang, dan hidup di laut dan 

tambak dengan kedalaman yang masih dapat dicapai oleh cahaya matahari 

(Nindyaning, 2007). 

Rumput laut adalah tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara bagian akar, 

batang dan daun. Semua bagian tumbuhannya disebut thallus (Anonymous, 2008a). 

Bentuk thallus rumput laut bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat seperti 

tabung, pipih, gepeng, bulat seperti kantung, rambut, dan sebagainya (Masrawati, 

1998),   

Rumput laut merupakan bahan baku dari berbagai jenis produk olahan 

bernilai ekonomi tinggi, rumput laut selain digunakan sebagai pewarna makanan dan 

tekstik, juga dapat digunakan sebagai produk pangan maupun non pangan, seperti 

agar-agar, karaginan, dan alginat. Selain digunakan untuk bahan makanan dan obat, 

ekstrak rumput laut yang merupakan hidrokoloid saperti agar, karaginan, dan alginat 

juga banyak diperlukan dalam berbagai industri. Rumput laut dimanfaatkan sebagai 

bahan penstabil, pengemulsi, pembentuk gel, pengental, pensupensi, pembentuk busa 

dan pembentuk film (Nindyaning, 2007). 

Secara umum, rumput laut dibagi dalam empat kelas yaitu: Chlorophyceae 

(ganggang hijau), Rhodophyceae (ganggang merah), Cyanophyceae (ganggang biru), 

Phaeophyceae (ganggang coklat). Dari keempat kelas tersebut yang banyak 

 
 



8 
 

digunakan sebagai bahan mentah industri, yaitu  kelas Rhodophyceae (ganggang 

merah) yang antara lain terdiri dari Gracilaria sebagai penghasil agar-agar, 

Fulcellaria sebagai penghasil fulceran dan Chondrus, Eucheuma, Gigartina sebagai 

penghasil karaginan (Nindyaning, 2007). 

Salah satu spesies rumput laut dari jenis ganggang merah (Rhodophyceae) 

yang dapat menghasilkan kappa-karaginan yaitu Eucheuma cottonii. Nama ilmiah 

Eucheuma cottonii adalah E. alvarezii dan yang terakhir diubah Kappaphycus 

alvarezii. Penamaan tersebut secara taksonomis telah menggantikannya atas dasar 

tipe kandungan karaginan yang dihasilkan yaitu kappa karaginan (Parenrengi dkk., 

2007). Klasifikasi Kappaphycus alvarezii menurut Atmadja dkk. (1996) adalah 

sebagai Berikut :  

Phylum : Rhodophyta 

 Class  : Floridaephycidae 

 Sub class : Bangiophycidae 

 Ordo  : Gigartinalus 

 Family  : Solieriaceae   

 Genus  : Kappaphycus 

 Spesies : Kappaphycus alvarezii 

Kappaphycus alvarezii adalah suatu jenis ganggang merah dari kelas 

Rhodophyceae. Jenis ini memiliki kandungan fikokoloid yang tinggi dan kappa 

karagenan, dan terbuat dari salah satu ganggang laut secara komersial tropis yang 

penting (Lee, et al., 2008). Hasil ekstrak dari Kappaphycus alvarezii hampir semua 

terdiri dari kappa karagenan. Hal tersebut mengakibatkan jenis ganggang laut ini 

memegang peranan untuk produksi kappa karaginan terbesar di seluruh dunia (Bixler 

et al., 2001). 
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Morfologi dari Kappaphycus alvarezii adalah mempunyai thallus silindris, 

permukaan licin, cartilogeneus. Keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang 

berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah (Aslan, 1998). Penampakan thallus 

bervariasi mulai dari bentuk sederhana sampai kompleks. Duri-duri pada thallus 

runcing memanjang, agak jarang-jarang dan tidak bersusun melingkari thallus. 

Percabangan ke berbagai arah dengan batang-batang utama keluar saling berdekatan 

ke daerah basal (pangkal). Tumbuh melekat ke substrat dengan alat perekat berupa 

cakram. Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuh dengan membentuk rumpun 

yang rimbun dengan ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar matahari 

(Atmadja dkk., 1996). Morfologi dari Kappaphycus alvarezii ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Morfologi Kappaphycus alvarezii 

Secara umum kandungan dan komposisi kimia rumput laut dipengaruhi oleh 

jenis rumput laut, fase (tingkat pertumbuhan), dan umur panennya. Untuk 

memperoleh mutu karaginan yang baik, umur panen Kappaphycus alvarezii adalah 

lebih dari 10 minggu (Suryaningrum et al., 1991). Sedangkan untuk komposisi nilai 

gizi Kappaphycus alvarezii mengandung kadar abu 19,92 %, protein 2,80 %, lemak 

1,78 %, serat kasar 7,02 % dan karbohidrat 68,48 % (Luthfy, 1988). 
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Jenis rumput laut merah mempunyai beberapa manfaat, baik di bidang 

pangan, industri, maupun kesehatan. Dalam bidang pangan, manfaat rumput laut 

merah adalah sebagai bahan penstabil, bahan tambahan makanan, dan bahan 

pengemulsi Dalam bidang industri, manfaat rumput laut merah adalah sebagai bahan 

tambahan dalam industri tekstil, kertas, keramik, fotografi, dan lain-lain. Sedangkan 

dalam bidang kesehatan, manfaat rumput laut merah adalah sebagai emulsifier; 

stabilizer; suspended agent dalam pembuatan tablet dan kapsul (Nindyaning, 2007).  

 

2.2 Refine Carrageenan (RC) 

Karaginan merupakan senyawa hidrokoloid yang terdiri atas ester kalium, 

natrium, magnesium dan kalium sulfat dengan galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa 

kopolimer. Karaginan adalah suatu bentuk polisakarida linier dengan berat molekul 

diatas 100 kDa (Winarno, 1996). Karaginan merupakan salah satu tekstur ramuan 

yang utama di dalam bidang industri makanan. Ramuan ini bersifat  alami yang 

akhir-akhir ini digunakan  dalam aplikasi bidang makanan Karaginan terdiri dari 

polisakarida-polisakarida, yang diperoleh ekstrak jenis ganggang laut yang merah 

(Van de Velde et al., 2002). 

Karaginan merupakan getah rumput laut yang diperoleh dari hasil ekstraksi 

rumput laut merah dengan menggunakan air panas (hot water) atau larutan alkali 

pada temperatur tinggi (Glicksman, 1983). Karaginan adalah suatu polisakarida yang 

terdiri dari D-galaktopiranosil-4-sulfat dan D3,6-anhidrogalaktopiranosil (Stanley 

1990). Karaginan mempunyai banyak aplikasi di dalam makanan dan industri antara 

lain sebagai binder, pengemulsi, pengental, menstabilkan dan bahan pengegel (Lee et 

al., 2008). 
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Dalam penguraian struktur-struktur yang lebih rumit, digunakan suatu 

alternatif tatanama pada karaginan dan agar-agar (Knutsen et al., 1994). Kode 

penulisan ini didasarkan pada tatanama IUPAC yang telah diterima di seluruh dunia 

dan mengizinkan adanya suatu uraian sistematis pada molekul-molekul polimer yang 

lebih kompleks (McNaught, 1997).  

Kode penulisan ini merupakan tatanama yang memperoleh arti penting di 

dalam penerbitan yang ilmiah pada kariganan dan agar-agar. Kebanyakan para 

penulis menggunakan tatanama ini dalam menguraikan struktur yang kompleks. 

Sebagai tambahan terhadap notasi (S) untuk distribusi ester sulfat, eter-eter metil 

(M), phyruvate  asetal (P), dan glycosyl unit-unit seperti xilosa (X) memperkenalkan 

untuk menguraikan karaginan-karaginan dengan substitusi yang berbeda (Miller, 

1998). Alternatif kode surat pada tatanama dari karagiann yang berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Table 1. Alternatif Kode Penulisan Pada Tatanama dari Karaginan yang Berbeda 
 

Kode Penulisan Dalam  Karaginan Nama IUPAC*

G 
D 

DA 
S 

G2S 
G4S 

DA2S 
D2S,6S 

D6S 

β 
- 

κ, β 
κ, i, λ, μ, ν, Ө 

λ, Ө 
κ, i, μ, ν 

i, Ө 
λ, ν 
μ 

3-β-D-galaktosa 
4-α-D-galaktosa 
4-3,6-anhidro-α-D-galaktosa 
Ester sulfat (O-SO3

-) 
3-β-D-galaktosa 2-sulfat 
3-β-D-galaktosa 4-sulfat 
4-3,6-anhidro-α-D-galaktosa 2-sulfat 
4-α-D-galaktosa 2,6-disulfat 
4-α-D-galaktosa 6 sulfat 

a  :  International Union of Pure and Applied Chemistry   
Sumber : Knutsen, et al. (1994) 
 

Menurut Poncomulyo (2006), di Indonesia sampai saat ini belum ada 

standard mutu karaginan. Standard mutu karaginan yang telah diakui dikeluarkan 

oleh Food Agriculture Organization (FAO), Food Chemicals Codex (FCC) dan 

European Economic Community (EEC). Spesifikasi mutu karaginan dapat dilihat 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Standart Mutu Karaginan 

SPESIFIKASI FAO FCC EEC 
Zat volatile (%) 
Sulfat (%) 
Kadar Abu (%) 
Viskositas (cP) 
Kadar Abu Tidak Larut Asam (%) 
Logam Berat : 
Pb (ppm) 
As (ppm) 
Cu (ppm) 
Zn (ppm) 
Kehilangan karena pengeringan (%) 

Maks. 12 
15-40 
15-40 
Min. 5 

Maks. 1 
 

Maks. 10 
Maks.3 

 
 

Maks. 12 

Maks. 12 
18-40 

Maks. 35 
- 

Maks. 1 
 

Maks. 10 
Maks.3 

 
 

Maks. 12 

Maks. 12 
15-40 
15-40 

- 
Maks. 1 

 
Maks. 10 
Maks.3 

Maks. 50 
Maks. 25 

 
       Sumber : A/S Kobenhvns Pektifabrik (1978) 

Karaginan mempunyai kemampuan yang unik, yaitu dapat membentuk 

berbagai variasi gel pada temperatur ruang. Larutan karaginan dapat mengentalkan 

dan menstabilkan partikel-partikel sebaik pendispersian koloid dan emulsi air atau 

minyak. Berdasarkan struktur pengulangan unit polisakarida, karaginan dapat dibagi 

menjadi tiga fraksi utama yaitu k-(Kappa), λ-(Lambda), dan i-(Iota) karaginan. 

Secara prinsip fraksi-fraksi karaginan ini berbeda dalam nomor dan posisi grup ester 

(Anggraini, 2004).  

Berdasarkan tipe-tipe tersebut, karaginan ini memiliki gugus-gugus spesifik 

dan sekaligus merupakan gugus fungsi yang sangat menentukan sifat-sifatnya yang 

selanjutnya sebagai penentu dalam pemanfaatannya. Substituen yang terdapat pada 

monomer-monomer penyusun polisakarida ini, sekaligus membedakan sifat-sifat 

fisika dari ketiga karaginan tadi. Perbedaan sifat dan karakteristiknya merupakan 

kunci pemilihan tipe karaginan untuk aplikasinya dalam berbagai bidang industri 

(Satari, 1996).    

Salah satu cara untuk menunjukkan perbedaan karaginan dan tipenya yaitu 

dengan spektroskopi inframerah, dimana akan ditunjukkan gugus fungsi karaginan 

serta intensitas serapan pada panjang gelombang tertentu. Penggunaan spektroskopi 
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inframerah dalam rangka identifikasi adanya gugus fungsi merupakan salah satu 

kunci yang membedakan tiap tipe karagianan sangat penting artinya, karena 

penunjukan gugus fungsi serta intensitas serapan dapat digunakan untuk 

membedakan tipe karaginannya. Pentingnya penentuan tipe ini dalam kaitannya 

dengan pemanfaatan karaginan dalam berbagai industri (Satari, 1996).  

Kappa karaginan dihasilkan dari rumput laut jenis Kappaphycus alvarezii. 

Kappa karaginan tersusun dari (1,3)-D-galaktosa-4-sulfat dan (1,4)-3,6-anhidro-D-

galaktosa. Kappa karaginan juga mengandung D-galaktosa-6-sulfat ester dan 3,6-

anhidro-D-galaktosa-2-sulfat ester. Adanya gugusan 6-sulfat, dapat menurunkan 

daya gelasi dari karaginan, tetapi dengan pemberian alkali mampu menyebabkan 

terjadinya transeliminasi gugusan 6-sulfat, yang menghasilkan 3,6-anhidro-D-

galaktosa. Dengan demikian derajad keseragaman molekul meningkat dan daya 

gelasinya juga bertambah (Winarno, 1996). Struktur kappa karaginan dapat dilihat 

pada gambar 2. 

  

 

 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Kappa Karaginan 
 

Sifat-sifat dari kappa karaginan adalah dalam air dingin hanya garam 

natriumnya saja yang larut, kappa karaginan larut air pada temperatur 700C ke atas, 

larut dalam susu panas tetapi tidak larut dalam susu dingin, kappa karaginan dapat 

membentuk gel dengan ion Kalium, stabil pada pH netral dan alkali tetapi pada pH 

asam akan terhidrolisa (Istini dkk., 2008). Daya kelarutan dan stabilitas kappa 

karaginan pada berbagai media pelarut dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Daya Kelarutan dan Stabilitas Kappa Karaginan 

Sifat-Sifat Kappa Karaginan 
Daya Kelarutan pada media pelarut: 
Air panas 
Air dingin 
Susu panas 
Susu dingin 
Larutan gula 
Larutan garam 
Larutan organik 

 
Larut suhu >600C 

Larut Na 
Larut 
Kental 

Larut (panas) 
Tidak larut 
Tidak larut 

Stabilitas pada media pelarut: 
pH netral dan alkali 
pH asam 

 
Stabil 

Terhidrolisis jika dipanaskan dan 
stabil dalam bentuk gel 

 Sumber: Glicksman (1983) 

Selain itu ada juga sifat-sifat umum karaginan antara lain seperti pada Tabel 4 

berikut ini. 

Tabel 4. Sifat-sifat Umum Karaginan 

Sifat umum Spesifikasi 

Melting point 

Gelling point 

Viskositas (air; 1,5% sol pada 75oC) 

Gel strength (air; 1,5% sol; 0,2 KCl; 20 oC) 

                     (air; 1,5% sol; 20 oC) 

                     (susu; 0,5% sol; 20 oC) 

Kadar air 

Kadar abu 

50 – 70oC 

30 – 50oC 

30 -300 cps 

500 – 1200 g/cm2

100 - 350 g/cm2 

500 – 2000 g/cm2 

Maks 18% 

Maks 15% 

Sumber : Porto (2003). 

Pengolahan Kappaphycus alvarezii menjadi karaginan dapat dibedakan 

menjadi 3 yaitu Chip rumput laut yang sering disebut ATC (Alkali Treated Chip), 

Semi Refine Carrageenan (karaginan setengah murni) dan Refine Carrageenan 

(karaginan murni). Chip rumput laut, Refine Carrageenan (RC) dan Semi Refine 

Carrageenan (SRC) merupakan proses pengolahan Kappaphycus alvarezii menjadi 

karaginan, yang membedakannya adalah cara pengolahannya (Anonymous, 2008b). 
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Refine Carrageenan (RC) merupakan salah satu dari cara pengolahan 

Kappaphycus alvarezii menjadi karaginan yang prosesnya yaitu rumput laut dimasak 

dalam larutan alkali selama 2 jam pada suhu 80 – 900C sampai terbentuk pasta. Pasta 

kemudian disaring dengan mesin penyaring sehingga didapatkan sari karaginan, lalu 

sari karaginan dikurangi kadar airnya dengan cara penambahan KCl atau alkohol  

sehingga hasilnya berupa jelly atau serat. Kemudian disaring kembali serat atau jelly 

tersebut, setelah itu dikeringkan sampai terbentuk pelet atau serat dalam ruangan 

yang bersuhu 60 – 700C (oven). Pelet lalu dihancurkan dengan mesin penghancur 

(mesin giling) sampai menjadi tepung karaginan kasar. Tepung karaginan yang 

masih kasar diaduk atau dicampur sampai usuran partikelnya sama besar dan halus, 

hasilnya adalah karaginan murni (Anonymous 2008c).  

2.2.1 Pembentukan Gel  

Pembentukan gel adalah suatu penggabungan atau pengikatan silang rantai-

rantai polimer sehingga terbentuk suatu jala tiga dimensi bersambungan. Selanjutnya 

jala ini menangkap atau mengimobilisasikan air di dalamnya dan membentuk 

struktur yang kuat dan kaku. Sifat pembentukan gel ini beragam dari satu jenis 

hidrokoloid ke jenis lain, tergantung pada jenisnya. Gel mempunyai sifat seperti 

padatan, khususnya sifat elastis dan kekakuan (Fardiaz, 1989).  

Kappa-karaginan dan iota-karaginan merupakan fraksi yang mampu 

membentuk gel dalam air dan bersifat reversible yaitu meleleh jika dipanaskan dan 

membentuk gel kembali jika didinginkan. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih 

tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer karaginan dalam 

larutan menjadi random coil (acak). Bila suhu diturunkan, maka polimer akan 

membentuk struktur double helix (pilinan ganda) dan apabila penurunan suhu terus 

dilanjutkan polimer-polimer ini akan terikat silang secara kuat dan dengan makin 
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bertambahnya bentuk heliks akan terbentuk agregat yang bertanggung jawab 

terhadap terbentuknya gel yang kuat (Glicksman 1969). Mekanisme pembentukan 

gel karaginan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Mekanisme Pembentukan Gel Karaginan   
 

2.2.2 Kekuatan Gel  

Kekuatan gel sangat penting untuk menentukan perlakuan yang terbaik dalam 

proses ekstraksi tepung karaginan. Salah satu sifat penting tepung karaginan adalah 

mampu mengubah cairan menjadi padatan atau mengubah bentuk sol menjadi gel 

yang bersifat reversible. Kemampuan inilah yang menyebabkan tepung karaginan 

sangat luas penggunaannya, baik dalam bidang pangan maupun farmasi. Kekuatan 

gel merupakan sifat fisik karaginan yang utama, karena kekuatan gel menunjukkan 

kemampuan karaginan dalam pembentukan gel (Glicksman, 1969). 

Peningkatan kekuatan gel berbanding lurus dengan 3,6 anhidrogalaktosa dan 

berbanding terbalik dengan kandungan sulfatnya. Semakin kecil kandungan sulfatnya 

semakin kecil pula viskositasnya tetapi konsistensi gelnya semakin meningkat 

(Suryaningrum, 1988). Kekuatan gel dari karaginan sangat dipengaruhi oleh 

konsentrasi KOH, pH, suhu dan waktu ekstraksi (Winarno 1996). 

2.2.3 Gelling Point dan Mellting Point  

Gelling Point adalah suhu dimana larutan karaginan dalam konsentrasi 

tertentu mulai membentuk gel, sedangkan Mallting Point merupakan kebalikan dari 
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Gelling Point yaitu suhu larutan karaginan ini mencair dengan konsentrasi tertentu. 

Friedlander and Zelokovitch (1984), menyatakan bahwa suhu Gelling Point dan 

Mallting Point berbanding lurus dengan kandungan 3,6-anhidrogalaktosa dan 

berbanding terbalik dengan kandungan sulfatnya. Selanjutnya Reen (1986), 

menyatakan bahwa adanya sulfat cenderung menyebabkan polimer terdapat dalam 

bentuk sol, sehingga suhu titik gel sulit terbentuk. 

 

2.3 Probiotik 

Pemanfaatan mikroba sebagai agen bioteknologi makin meningkat, karena 

beberapa hal antara lain : perbanyakannya mudah dan dapat dikendalikan, substrat 

pertumbuhan relatif murah, bahkan dapat menggunakan limbah pertanian, dapat 

menghasilkan enzim yang cukup banyak sehingga potensial dikembangkan untuk 

skala industri (Bachrudin dkk., 2000). Bakteri digolongkan menjadi dua, yaitu 

bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Bakteri asam laktat (BAL) 

merupakan bakteri yang menguntungkan. (Misgiyarta dan Widowati,  2002).  

Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang diperlukan dalam fermentasi. 

Bakteri asam laktat memerlukan suhu optimal yang berbeda-beda untuk 

pertumbuhannya. Jenis bakteri ini sangat peka terhadap suhu dan tumbuh baik pada 

suhu 25- 30°C. Jika konsentrasi asam yang diinginkan sudah tercapai maka 

fermentasi dapat dihentikan dengan jalan menaikkan suhu di atas suhu maksimalnya 

(Astuti, 2006).   

Istilah bakteri asam laktat (BAL) mulanya ditujukan hanya untuk sekelompok 

bakteri yang menyebabkan keasaman pada susu (milk-souring organisms). Secara 

umum BAL didefinisikan sebagai suatu kelompok bakteri gram positif, tidak 

menghasilkan spora, berbentuk bulat atau batang yang memproduksi asam laktat 
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sebagai produk akhir metabolik utama selama fermentasi karbohidrat. BAL 

dikelompokkan ke dalam beberapa genus antara lain Streptococcus (termasuk 

Lactococcus), Leuconostoc, Pediococcus Lactobacillus (Pato, 2003). Diantara genus 

dan spesies BAL yang mempunyai potensi untuk digunakan sebagai probiotik dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Bakteri Asam Laktat yang Digunakan Sebagai Probiotik 
 

Genus Spesies 
Lactobacillus L. acidophilus, L. plantarum, L. casei, L.rhamnosus, L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus,, L. reuteri, L. fermentum, 
L.brevis, L. lactis, L. cellobiosus 

Streptococcus S. lactis, S. cremoris, S. alivarious subsp. thermophilus, S. 
intermedius 

Leuconostoc - 
Pediococcus - 

Sumber : Goldin (1998) 

Probiotik berasal dari bahasa Latin yang berarti “untuk kehidupan“ (for life); 

disebut juga “bakteri bersahabat“, “bakteri menguntungkan“, “bakteri baik“ atau 

“bakteri sehat“. Apabila didefinisikan secara lengkap, probiotik adalah kultur tunggal 

atau campuran dari mikroorganisme hidup yang apabila diberikan ke manusia akan 

berpengaruh baik karena probiotik akan menekan pertumbuhan bakteri patogen atau 

bakteri jahat (Halalguide, 2008). Probiotik adalah organisme dan substansi yang 

memiliki kontribusi pada keseimbangan mikroba dalam sistem pencernaan (Parker, 

1974), Probiotik juga dapat diartikan sebagai suplemen makanan dalam bentuk 

mikroba hidup yang bermanfaat bagi ternak inang (host) dengan cara meningkatkan 

keseimbangan mikroba dalam sistem pencernaan (Fuller, 1989).   

Probiotik didefinisikan sebagai kultur hidup satu macam mikroba atau lebih 

yang diberikan pada manusia atau hewan untuk mikroflora pencernaan. Jenis 

mikroba tersebut harus sudah dinyatakan sebagai yang aman digunakan sebagai 

bahan pakan atau pangan. Penggunaan probiotik pada ternak telah dilaporkan 
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berfungsi sebagai: zat pemacu tumbuh, meningkatkan konversi pakan, kontrol 

kesehatan atau pencegahan mikroba patogen terutama untuk ternak usia muda, dan 

pengurai faktor antinutrisi seperti antitripsin (Havenaar et al., 1992). 

Probiotik yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria yaitu memberikan 

efek yang menguntungkan pada inang, tidak patogenik dan tidak toksik, mengandung 

sejumlah besar sel hidup, mampu bertahan dan melakukan kegiatan metabolisme 

dalam usus, tetap hidup selama dalam penyimpanan dan waktu digunakan, 

mempunyai sifat sensori yang baik dan  diisolasi dari inang (Fuller, 1991). 

Prinsip kerja dari probiotik adalah bakteri-bakteri probiotik (Lactobacillus 

dan Bifidobacterium) bekerja secara anaerob menghasilkan asam laktat 

mengakibatkan turunnya pH saluran pencernaan yang menghalangi perkembangan 

dan pertumbuhan bakteri-bakteri patogen, bakteri probiotik ini mendiami mukosa 

pencernaan yang juga berakibat perubahan komposisi dari bakteri yang terdapat 

dalam saluran pencernaan (Samadi, 2008).  

Beberapa manfaat dari probiotik adalah: 1). mencegah kanker yaitu dapat 

menghilangkan bahan prokarsinogen dari tubuh dan mengaktifkan sistem kekebalan 

tubuh, 2). bahan aktif anti tumor dan berfungsi sebagai anti oksidan, 3). didalam usus 

manusia, mampu memproduksi berbagai vitamin yang secara mudah akan terserap 

kedalam tubuh, 4). kemampuannya memproduksi asam laktat dan asam asetat di usus 

akan menyebabkan usus menjadi asam dan akhirnya menekan pertumbuhan bakteri 

E. coli dan Clostridium perfringens penyebab radang usus, disamping itu juga 

menekan bakteri patogen lainnya, 5). asam-asam tersebut juga mengurangi 

penyerapan amonia dan amina karena bila terserap dalam jumlah besar akan dapat 

meningkatkan tekanan darah, kolesterol dan kanker yang disebabkan nitrosamin 

(Halalguide, 2008). Berbagai manfaat  probiotik dapat juga dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Berbagai manfaat probiotik (Parves et al., 2006) 

Suatu mikroorganisme dapat dikatakan sebagai probiotik yang efektif dalam 

memberi efek kesehatan maka disyaratkan: berasal dari manusia (human origin), 

stabil terhadap asam maupun cairan empedu, dapat menempel pada sel intestin 

manusia, dapat berkolonisasi di saluran pencernaan manusia, memproduksi senyawa 

antimikroba, dapat melawan bakteri patogenik dan kariogenik, telah teruji secara 

klinis aman dikonsumsi, serta tetap hidup selama pengolahan dan penyimpanan. 

Selain itu konsumsi harus dilakukan secara teratur sebanyak 100-150 ml produk 

(berisi 106 /ml bakteri hidup) setiap 2 atau 3 kali seminggu (Brady et al., 2000).  

Jenis mikroba yang digunakan sebagai probiotik sangat terkait pada sifat 

kimia dan fisik lingkungan pencernaan. Penggunaan probiotik akan berkaitan dengan 

kestabilan kehidupan mikroba. Mikroba anaerob obligat akan tumbuh baik pada 

lingkungan pencernaan tetapi produksi dan pengawetan mikroba akan lebih sulit 

daripada mikroba aerob. Mikroba anaerob fakultatif akan lebih menguntungkan 
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karena bersifat efektif sebagai probiotik dan dapat diproduksi dengan cepat sebagai 

mikroba aerob (Purwadaria dkk., 2003).  

Mikroorganisme yang berpeluang besar melintasi dan hidup pada saluran 

pencernaan adalah yang berasal dari tubuh manusia sendiri.  Karena itu pada awalnya 

bakteri yang digunakan untuk pembuatan probiotik diisolasi dari usus manusia atau 

dari feses bayi sehat. Ada sekitar 100 spesies dan lebih dari 1014 bakteri terdapat 

dalam saluran pencernaan, termasuk bakteri-bakteri patogen dan bakteri yang 

menguntungkan. Mikroflora dalam saluran pencernaan manusia sehat relatif stabil, 

tetapi bervariasi bergantung dari kondisi fisiologis, pangan yang dikonsumsi, 

pengobatan yang sedang dijalani, stress dan umur (Prangdimurti, 2001). 

Mikroorganisme yang dominan terdapat pada saluran pencernaan manusia dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Distribusi dan Komposisi Mikroflora Intestinal  

Daerah Komposisi* Jumlah total/ml material 
Lambung  Streptococcus 

Lactobacillus 
101-102

Duodenum dan jejunum Streptococcus 
Lactobacillus 

102-104

Ileal – cecal Bacteroides 
Clostridium 
Streptococci 
Lactobacilli 

106-108

Kolon Bacteroides 
Clostridium 
Eubacterium 
Peptococcus 
Bifidobacterium 
Streptococcus 
Fusobacterium 

1011.5 – 1012

   *Hanya mikroorganisme yang dominan di tiap Bagian  
   Sumber : Lichtenstein and Goldin (1998) 
 

Probiotik dapat mengandung satu atau sejumlah strain mikroorganisme, 

dalam bentuk powder, tablet, granula atau pasta dan dapat diberikan kepada ternak 

secara langsung melalui mulut atau dicampur dengan air maupun pakan (Fuller, 
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1992). Probiotik adalah organisme beserta substansinya yang dapat mendukung 

keseimbangan mikro-flora dalam saluran pencernaan (Haddadin et al., 1996).  

Probiotik akan efektif bila mampu bertahan dengan baik dalam beberapa 

kondisi lingkungan dan tetap hidup dalam beberapa bentuk kemasan. Karakteristik 

probiotik yang efektif adalah dapat dikemas bentuk hidup dalam skala industri, stabil 

dan hidup pada kurun waktu penyimpanan lama dan kondisi lapangan, bisa bertahan 

hidup di dalam usus dan menguntungkan bagi ternak (Fuller, 1992).  

Peristiwa terjadinya kolonisasi di permukaan saluran pencernaan, 

lactobacillus mencegah tumbuhnya jamur dan menekan pertumbuhan E. coli dan 

bakteri patogen gram negatif di dalam usus halus. Lactobacillus dapat menjaga 

keseimbangan populasi bakteri lainnya dalam usus halus. Lactobacillus dapat 

berkoloni dalam permukaan saluran pencernaan, jika mereka mendapatkan 

lingkungan dan nutrisi yang layak. Setelah makan, sebuah kultur Lactobacillus akan 

menghasilkan keseimbangan asam laktat mikroflora di dalam duodenum, ileum dan 

caecum (Gunawan dan Sundari, 2003). 

Bakteri probiotik seperti Lactobacillus secara umum aman untuk dikonsumsi. 

Hingga sekarang, jarang sekali ditemukan adanya laporan tentang bahaya mikroba 

pada jenis ini (Gasser, 1994). Selain itu penggunaan, lactobacilli dan prebiotik 

dihubungkan dengan perubahan populasi flora intertinal yang digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen melalui hambatan kompetitif, 

produksi zat asam yang mengandung asam lemak rantai pendek (SCFA), dan aktivitas 

melawan terhadap bakteri patogen (Isolauri et al., 2002). Lactobacillus yang 

digunakan sebagai probiotik tersebut dapat digolongkan seperti pada Tabel 7.  
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Tabel 7. Lactobacillus yang digunakan sebagai probiotik 

Spesies 
Obligat homofermentatif 

Spesies 
Fakultatif 
heterofermentatif 

Spesies 
Obligat 
heterofermentatif 

L. achidophilus 
L. crispatus 
L. amylofarus 
L. gallinarum 
L. gasseri 
L. johnsonii 
L. helviticus 
L. delbrueckii ssp. bulgaricus 
L. salivarius ssp. salivarius 

L. casei 
L. paracasei ssp. 
paracasei 
L. paracasei ssp. tolerans 
L. plantarum 
L. rhamnosus 

L. fermentum 
L. reuteri 

Sumber : Sanders and Klaenhammer (2001) 

 

2.4 Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus acidophilus adalah salah satu spesies yang ditemukan dalam 

saluran pencernaan hewan dan manusia. Ketika diberikan dalam jumlah yang cukup, 

sebagai probiotik, Lactobacillus acidophilus dipercaya mampu menciptakan 

keseimbangan yang sehat antara mikroba menguntungkan dan yang berpotensi 

merugikan di dalam usus. Potensi probiotik ini telah menunjukan kemampuannya 

tahan pada proses pencernaan dalam saluran pencernaan dan resistan pada empedu. 

Lebih jauh lagi, penelitian in vitro menunjukan bahwa L acidophilus mampu 

menurunkan tingkat kolesterol (Kos et al., 2003). 

Lactobacillus acidophilus adalah satu dari beberapa bakteri probiotik dari 

genus lactobacillus. Bakteri ini mempunyai panjang antara 0,6 – 0,9 μm, tidak 

berflagela, tidak berspora serta tidak tolerant terhadap garam. Bakteri ini mampu 

tumbuh pada lingkungan yang lebih asam daripada bakteri lainnya (pH 4-5 atau 

kurang) dan suhu optimal untuk hidup adalah 45oC. Seperti kebanyakan (tetapi tidak 

semuanya) bakteri asam laktat lainnya, L acidophilus mampu mengubah laktosa 

menjadi asam laktat. Lactobacillus acidophilus berasal dari bahasa latin Lacto yang 
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berarti susu, bacillus yang berarti bentuk batang, sedangkan acidophilus berarti suka 

asam. Klasifikasi Lactobacillus acidophilus : 

Kingdom: Bacteria
Divisi: Firmicutes 
Kelas : Bacilli
Ordo: Lactobacillales
Famili: Lactobacillaceae
Genus: Lactobacillus
Species: Lactobacillus acidophilus

 

(Anonymous, 2008c). 

L acidophilus sendiri (bakteri homofermentatif) hanya memproduksi asam 

laktat. Bakteri ini bisa mati karena pengaruh panas yang berlebih, kelembaban dan 

juga sengatan sinar matahari langsung (Anonymous, 2008c). Morfologi Lactobacillus 

acidophilus dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Lactobacillus acidophilus 

Beberapa strain Lactobacillus acidophilus mungkin cocok disebut sebagai 

probiotik atau bakteri yang bersahabat. Jenis bakteri ini mendiami saluran usus dan 

vagina untuk melawan bakteri yang tidak menyehatkan. Pemecahan nutrien oleh L 

acidophilus menjadi asam laktat dan hidrogen peroksida serta zat lain yang membuat 

lingkungan sekitarnya menjadi tidak cocok bagi organisme lain. L acidophilus juga 

merebut nutrisi mikroorganisme lain di dalam usus, dengan begitu akan 
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mengakibatkan bakteri lain akan kalah bersaing di dalam saluran usus. Selama 

pencernaan, L acidophilus juga membantu memproduksi niasin, asam folat, dan 

piridoksin selain itu juga membantu dalam dekonjugasi empedu, memisahkan asam 

amino dari asam empedu yang kemudian bisa digunakan kembali oleh tubuh 

(Anonymous, 2008b). 

 

2.5 Enkapsulasi  

Enkapsulasi dapat digambarkan sebagai proses pembentukan suatu mantel 

yang tipis atau cairan (partikel  unsur atau butiran padat, droplets cairan, atau sel 

gas), yang secara keseluruhan dimasukkan ke dalam dinding kapsul sebagai inti dari 

material enkapsulat (King, 1995). Sedangkan mikroenkapsulasi dapat didefinisikan 

sebagai pengemasan atau pelapisan cairan, padatan dan gas dengan lapisan yang 

sangat tipis dan bersifat melindungi bahan dari gangguan kimia atau mencegah 

penguapan (Kondo, 1979).  

Mikroenkapsulasi merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk 

mengendalikan pelepasan obat (Sutriyo, dkk., 2004). Mikroenkapsulasi juga dapat 

digambarkan sebagai suatu teknologi tentang pengemasan bahan padatan, cairan atau 

berupa gas dalam ukuran kecil (Anal and Singh, 2007). Mikroenkapsulasi adalah 

teknologi untuk menyalut atau melapisi suatu zat inti dengan suatu lapisan dinding 

polimer sehingga menjadi partikel-partikel kecil berukuran mikro (seperseribu 

milimeter). Dengan adanya lapisan dinding polimer ini, zat inti akan terlindungi dari 

pengaruh lingkungan luar (Mardyati, 2006).                    

Prinsip proses mikroenkapsulasi ada empat yaitu pendispersian bahan inti 

kedalam medium mikroenkapsulasi, pencampuran bahan penyalut dengan dispersi 

bahan inti dan Penggabungan, pendepositan dan penyalutan bahan penyalut pada 
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bahan inti serta penstabilan mekanis dengan perlakuan kimia atau fisik (Kondo, 

1979).   

2.5.1 Bahan Inti 

Bahan inti adalah bahan yang akan dienkapsulasi. Bahan inti atau core 

material sering disebut pula dengan nucleus material. Bahan inti dapat berupa gas, 

cairan dan padatan yang bersifat hidrofobik atau hidrofilik. Bahan yang telah dicoba 

dan digunakan untuk dienkapsulasi antara lain: pelarut, asam dan basa, pewarna, 

parfum, katalis, kimia pertanian, obat-abatan dan pangan (Kondo, 1979).  

Inti (bagian dalam) yang berisi bahan aktif. Bahan-bahan dalam inti mungkin 

bisa dalam bentuk padat, cair dan gas. Bahan inti paling sering digunakan dalam 

bentuk sol, dispersi ataupun emulsi. Kecocokan bahan inti dan kulit adalah suatu hal 

yang penting untuk meningkatkan efisiensi proses mikroenkapsulasi dan perlakuan 

pendahuluan daribahan inti adalah sering kali dilaksanakan untuk memperbaiki 

kecocokan seperti itu. Ukuran dari bahan inti juga memegang peran penting untuk 

difusi, permeabilitas dan juga aplikasi yang terkontrol. Bergantung pada aplikasi, 

bahan inti yang berbeda bisa dienkapsulasi, termasuk pigmen, monomer-monomer, 

katalisator-katalisator, juga nano partikel (Ghosh, 2006).    

2.5.2 Enkapsulat 

Bahan yang biasa digunakan sebagai enkapsulat adalah polimer organik atau 

non-organik baik berasal dari bahan alam ataupun buatan. Bahan enkapsulat yang 

digunakan pada bahan pangan kebanyakan berasal dari bahan alami atau turunannya 

(Kondo, 1979). Bahan pengenkapsulasi dapat menggunakan kekayaan polimer alami 

yang dapat di aplikasikan seperti : gum Arab, selulosa, agar, kitosan, gelatin, 

karaginan (King, 1995). 
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Bahan enkapsulat yang dipilih dalam proses mikroenkapsulasi haruslah dapat 

memberi suatu lapisan tipis yang kohesif dengan inti, tercampur secara kimia dan 

tidak bereaksi dengan inti, serta mempunyai sifat yang sesuai dengan tujuan 

penyalutan (kuat, fleksibel, impermeable, stabil dan bersifat optis) (Lachman et al., 

1994). Di dalam sistem polimer, bahan enkapsulasi probiotik yang dapat digunakan 

adalah kappa karaginan, sodium alginat, CAP (Cellulose Asetate Phathalate), protein 

dan campuran polisakarida serta kitosan (Anal and Singh, 2007). Kelompok 

enkapsulat yang digunakan untuk memproduksi mikroenkapsulat bahan pangan 

dapat dilihat pada Tabel 8.  

Morfologi mikrokapsul bergantung pada bahan inti dan proses deposisi kulit. 

Berdasarkan morfologinya bisa diklasifikasikan sebagai mononuklear, polinuklear, 

dan tipe matriks. Mononuklear (inti-kulit) berarti posisi kulit disekitar inti, 

polinuklear berarti ada banyak inti di dalam sebuah kulit. Pada tipe matriks, bahan 

inti didistribusikan secara homogen di dalam inti (Ghosh, 2006). Gambar morfologi 

mikrokapsul dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

Gambar 6. Morfologi mikrokapsul 

 

2.5.3 Teknik Enkapsulasi 

Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kehilangan nilai gizi, 

melindungi komponen aktif atau sensitif dari lingkungan, menstabilkan bahan aktif, 

penutupan sifat negatif (bau dan rasa) komponen aktif, memudahkan pengolahan, 
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memudahkan pengendalian pelepasan bahan aktif serta memberikan nilai tambah 

ekonomi (Re, 1998).  

Teknik-teknik mikroenkapsulasi yang banyak digunakan secara komersial 

adalah spray drying, air suspension coating, akstruksi, sparay cooling and spray 

chilling, centrifugal axstrusion, rotational suspension separation dan inclusion 

complexing (Koswara, 2008). Beberapa teknik mikroenkapsulasi yang dapat 

digunakan yaitu pengeringan semprot (Spray-drying), pendinginan semprot (Spray-

chilling), ekstruksi, dan koaservasi (Lin et al., 1995).  

Ada beberapa kentungan dari penggunakan enkapsulasi ini antara lain: flavor 

dapat terlindung dari kehilangan (penguapan) dalam masa penyimpanan yang lama, 

mudah dituangkan, mudah ditimbang, ditangani dan dicampurkan, bebas dari enzim 

tannin, mikroba dan serangga, mudah digunakan dalam pencampuran bahanbahan 

kering, bebas dari garam-garam, dekstrosa dan pengisi yang lain, bersifat non 

higroskopis dengan stabilitas dalam penyimpanan yang baik, serta dapat 

menghasilkan produk dengan kualitas yang terstandarisasi (Abubakar et al., 2008).  

Teknik mikroenkapsulasi secara fisik yang paling banyak digunakan adalah 

teknik pengeringan (Spray drying) dan teknik cairan (coaservation) (Risch and 

Reineccius, 1995),  Namun berdasar pada kesederhanaan teknik, ketersediaan alat, 

mutu mikroenkapsulat yang dihasilkan serta biaya, khususnya pada bahan pangan, 

maka teknik spray drying lebih banyak digunakan (Kroschwitz, 1990). Beberapa 

proses penting yang digunakan pada proses mikroenkapsulasi dapat dilihat pada 

Tabel 8. 
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Tabel 8. Teknik Mikroenkapsulasi 
 

Proses secara fisika Proses secara kimia Fisika-kimia Fisika-mekanis 
• Suspensi, dispersi, 

emulsi polimerisasi 
• polikondensasi 

• coaservation 
• enkapsulasi sol-gel 
• perakitan lapis demi 

lapis (L-B-L) assembly 
• enkapsulasi dengan 

bantuan superkritikal 
CO2 

• spray drying 
• multiple nozzle 

spraying 
• fluid bed-coating 
• teknik sentrifugal 
• enkapsulasi vakum 
• enkapsulasi 

elektrostatis 
Sumber: Ghosh (2006) 

Berdasarkan ukurannnya, mikroenkapsulat dapat dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu makroenkapsulat (>5000μm), mikroenkapsulat (0,2μm-5000μm) dan 

nanomikroenkapsulat (<0,2μm) (Risch and Reineccius, 1995). Sementara itu struktur 

mikroenkapsulat dapat berupa globula, sferis, flokulen (gumpalan padat), atau seperti 

ginjal (Pothakamury and Canovas, 1995). Berdasarkan sebaran bahan intinya dapat 

terbagi menjadi dua: bahan inti yang terkonsentrasi pada bagian inti mikroenkapsulat 

dan yang menyebar merata pada dinding mikroenkapsulat (Re, 1998).   
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3. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Materi penelitian 

3.1.1 Alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan Refine Carrageenan (RC), antara 

lain: pisau, timbangan digital, blender, loyang, grinder, peralatan pencucian, beaker 

glass, panci, kulkas, kompor, sutil, sendok, shalat, spatula, pipet serologis, pipet 

tetes, thermometer, dan gelas ukur. Alat-alat yang digunakan dalam viabilitas pada 

Lactobacillus acidophilus adalah tabung reaksi, cawan petri, erlenmeyer, rak tabung 

reaksi, bunsen, gelas ukur, spatula, pipet volume, pipet serologis, autoklaf, incubator, 

incase, colony counter, pipet serologis, timbangan digital, toples, gunting penjepit, 

jarum ose, sprayer, spectrophotometer dan timbangan analitik. Sedangkan alat-alat 

yang digunakan dalam proses mikroenkapsulasi adalah beaker glass, tabung valcon, 

rak tabung, waterbath, spatula, beaker glass, thermometer, corong, Erlenmeyer, 

hotplate, stirrer, pipet tetes, dan sentrifuge. Alat-alat yang digunakan dalam analisa 

viabilitas pada pH 2 dan pH 7 adalah pH meter, 

3.1.2 Bahan 

Pada penelitian ini ada 3 proses yang dilaksanakan, yaitu pembuatan Refine 

Carrageenan, pembiakan Lactobacillus acidophilus, dan mikroenkapsulasi 

Lactobacillus acidophilus. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Refine 

Carrageenan, antara lain: Kappaphycus alvarezii, HCl, air, KOH, kapas, koran, 

kertas saring, kain saring, plastik, KCl, karet, kertas lakmus dan aquades. Bahan-

bahan yang digunakan dalam analisa viabilitas pada  Lactobacillus acidophilus, 

antara lain : MRS Agar, NaCl, MRS broth, aquades, bakteri Lactobacillus 

acidophilus, alkohol 95% dan Na-fis. Bahan-bahan yang digunakan dalam 
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mikroenkapsulasi adalah tepung Refine Carrageenan (RC), MRS broth dan kultur 

bakteri Lactobacillus acidophilus, tissue, corn oil, tween 80, KCl, kertas saring dan 

aluminium foil. Bahan-bahan yang digunakan dalam analisa viabilitas pada pH 2 dan 

pH 7 adalah HCl, kertas saring, mikroenkapsulat. 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Metode eksperimen adalah metode penelitian dengan teknik pengambilan data 

observasi langsung pada kondisi buatan dengan tujuan melihat suatu hasil yang 

menggambarkan sebab akibat dari variabel yang diteliti (Nawawi, 1983). Studi 

eksperimen bertujuan untuk menguji hipotesa tentang adanya hubungan antarvariabel 

dan sebab akibat. Persoalan dirumuskan dengan jelas dalam bentuk hipotesa dan 

percobaan yang dilakukan dengan uji hipotesa tersebut (Marzuki, 1977). 

3.2.1 Variabel Penelitian  

 Menurut Surachmad (1994), ada dua macam variabel dalam penelitian, yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang diselidiki 

pengaruhnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diperkirakan akan 

timbul sebagai pengaruh dari variabel bebas. Variabel bebas dan terikat dalam 

penelitian ini adalah: 

- varibel bebas       : pH 2 dan pH 7  

- variabel terikat  : struktur mikroenkapsulat dan viabilitas bakteri Lactobacillus   

acidophilus  

3.2.2 Rancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Perlakuan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua tahap 

yaitu tahap pertama untuk mengetahui konsentrasi Refine Carrageenan sebagai 
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pengenkapsulat yang dirancang secara acak lengkap dan tahap kedua untuk 

mengetahui viabilitas enkapsulat Lactobacillus acidophilus pada perlakuan pH.  

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan 

penelitian utama. 

3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan ini adalah penelitian untuk mendapatkan optimasi 

pembuatan Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii sebagai 

pengenkapsulat terhadap viabilitas Lactobacillus acidophilus.  

3.3.2 Penelitian Utama 

 Penelitian utama ini terdiri dari dua tahap. Penelitian tahap pertama bertujuan 

untuk mengetahuai konsentrasi Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus 

alvarezii yang terbaik sebagai pengenkapsulat terhadap viabilitas Lactobacillus 

acidophilus yang ditentukan berdasarkan viabilitasnya. Rancangan percobaan 

penelitian tahap pertama dapat dilihat pada Tabel 9.    

Tabel 9. Rancangan percobaan Tahap I 

Ulangan Konsentrasi 
1 2 3 

A (1%) A1 A2 A3
B (2%) BB1 BB2 BB3
C (3%) C1 C2 C3

 

Sedangkan penelitian untuk tahap kedua bertujuan untuk mengetahui 

viabilitas enkapsulat Lactobacillus acidophilus pada pH 2 dan pH 7. Rancangan 

percobaan penelitian tahap kedua dapat dilihat pada Tabel 10.    
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Tabel 10. Rancangan Percobaan Tahap II  
 

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 

A (pH 2) A1 A2 A3
B (pH 7) BB1 BB2 BB3

 
 

Penelitian utama tahap kedua ini dilakukan dengan membandingkan pengaruh 

konsentrasi Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii sebagai 

pengenkapsulat terhadap viabilitas Lactobacillus acidophilus pada pH 2 dan pH 7 

yang ditentukan berdasarkan CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy). Analisa 

datanya menggunakan uji t yaitu menguji perbedaan dua perlakuan / populasi. Pada 

dasarnya uji t adalah membedakan antara t hitung dengan t tabel . 

- jika tingkat t hitung > t tabel 5% tetapi lebih kecil dari t tabel 1% maka 

perbedaan tersebut dikatakan nyata, artinya 95% dari perbedaan yang terjadi 

memang benar.  

- jika tingkat t hitung > t tabel 1% maka perbedaan tersebut dikatakan sangat 

nyata, artinya 99% dari perbedaan yang terjadi memang benar. 

- jika tingkat t hitung < t tabel 5% maka perbedaan tersebut dikatakan tidak beda 

nyata. 

 

3.4 Prosedur Kerja 

 Prosedur pembuatan Refine Carragenan (RC), mikroenkapsulasi 

Lactobacillus acidophilus dan uji viabilitas Lactobacillus acidophilus dapat dilihat 

pada Gambar 7, 8 dan 9. 
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Uji : Kadar abu, air, logam berat (Pb), 
sulfat, melting point, gellig point, gel 
strength, viskositas dan Infra Red (IR) 

Digiling dengan blender kering  

Pengeringan 

Filtrat  

Residu 

Penyaringan 

Dinetralkan 
dengan HCl 0,2 N

Tepung karaginan 

Dibekukan 

Ditambahkan  KCl 1,5%  
ke dalam filtrat

Residu 

Rumput laut : Air panas
1:10 (v:v) 

Rumput laut : air  
1:25 (v:v) 

Disaring dengan kain saring 

Pasta 

Dipanaskan 60oC selama 30 menit 

Filtrat  

Diekstraksi dengan KOH 6%  
pada suhu 80oC Selama 2 jam 

Diblender selama 1 menit 

Dicuci sampai bersih 

Dipanaskan 80oC selama 30 menit  

Kappaphycus alvarezii 

 

Gambar 7. Proses Pembuatan Refine Carrageenan (RC) 
 

(Sumber : Sindha, 2006) 
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Mikroenkapsulat 

Kapsul dicuci 2x dengan 3 M KCl  
dengan kondisi sentrifugasi yang sama

Kapsul dipanen dengan sentrifugasi dengan 
kecepatan 875 rpm selama 10 menit

Fase minyak dipindahkan dari 
campuran 

Ditambah 75 ml KCl  
3 M 

Diaduk selama 10 
menit; 250 rpm

50 ml Minyak sayur / emulsifier  
(mengandung 0,1% tween 80)

Campuran sel / karaginan ditambahkan ke 
dalam minyak

diaduk pada stirrer hotplate pada 
suhu 40oC; 2-3 menit

30 ml sol karaginan ditambah 
dengan 10 ml suspensi sel pada 
suhu 47 - 48oC dalam waterbath 
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Gambar 8. Mikroenkapsulasi Lactobacillus acidophilus dengan Refine Carragenan 

(RC) Kappaphycus alvarezii 

 (Sumber : Adhikari, 2003) 
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Gambar 9. Uji Struktur Mikroenkapsulat dan Viabilitas Lactobacillus acidophilus 
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3.5 Parameter Uji 

3.5.1 Kadar Abu 

 Kadar abu ialah material yang tertinggal bila bahan makanan dipijarkan dan 

dibakar pada suhu sekitar 500-8000C. Semua bahan organik akan terbakar sempurna 

menjadi air dan CO2 serta NH3 sedangkan elemen-elemen tertinggal sebagai 

oksidanya (Sediaoetama, 2000). Analisis kadar abu dilakukan untuk mengetahui 

secara umum kandungan mineral yang terdapat dalam karaginan. Nilai kadar abu 

suatu bahan pangan menunjukkan besarnya jumlah mineral yang terkandung dalam 

bahan pangan tersebut (Apriyantono dkk., 1989).  

Penentuan kadar abu didasarkan menimbang sisa mineral sebagai hasil 

pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 oC. Cawan porselin dikeringkan di 

dalam oven selama satu jam pada suhu 105 oC, lalu didinginkan selam 30 menit di 

dalam desikator dan ditimbang hingga didapatkan berat tetap. Ditimbang sampel 

sebanyak 2 g, dimasukkan kedalam cawan porselin dan dipijarkan di atas nyala api 

pembakar bunsen hingga tidak berasap lagi. Setelah itu dimasukkan kedalam tanur 

listrik (furnace) dengan suhu 650 oC selama ± 12 jam. Selanjutnya cawan 

didinginkan selama 30 menit pada desikator, kemudian ditimbang hingga didapatkan 

berat tetap (Syamsuar, 2006). 

Cara penghitungan kadar abu adalah sebagai berikut : 

                           Berat akhir – Berat kurs porselen 
% Kadar Abu = x 100 % 

  Berat sampel (gr) 
 

3.5.2 Kadar Air 

 Kadar air bahan adalah jumlah air bebas yang terkandung didalam bahan 

yang dapat dipisahkan dengan cara fisis seperti penguapan dan destilasi (Sumardi et 

al., 1992). Peranan air dalam bahan pangan merupakan salah satu faktor yang 
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mempengaruhi aktivitas metabolisme seperti aktivitas enzim, aktivitas mikroba, dan 

aktivitas kimiawi yaitu terjadinya ketengikan dan reaksi-reaksi non-enzimatis, 

sehingga menimbulkan perubahan sifat-sifat organoleptik dan nilai gizinya (Syarief 

dan Halid, 1993).  

Penentuan kadar air didasarkan pada perbedaan berat contoh sebelum dan 

sesudah dikeringkan. Cawan porselin yang akan digunakan, dikeringkan terlebih 

dahulu kira-kira 1 jam pada suhu 105 oC, lalu didinginkan dalam desikator selama 30 

menit dan ditimbang hingga beratnya tetap. Sampel ditimbang kira-kira 2 g dalam 

cawan tersebut, dikeringkan dalam oven pada suhu 100 – 105 oC selama 5 jam atau 

beratnya tetap. Cawan yang berisi contoh didinginkan di dalam desikator selama 30 

menit lalu ditimbang hingga beratnya tetap (Syamsuar, 2006). 

Cara penghitungan kadar air adalah sebagai berikut: 

                           (Berat botol timbang + Berat sampel) – Berat akhir    
% Berat Basah =            x 100 % 

               Berat sampel 
 

                             (Berat botol timbang + Berat sampel) – Berat akhir 
% Berat Kering =               x 100 % 

                 Berat akhir – Berat botol timbang 
 

3.5.3 Logam Berat (AAS) 

 Analisis logam berat bagi produk seperti karaginan dari Kappaphycus 

alvarezii sangat penting, Prinsip yang digunakan adalah penghilangan bahan-bahan 

organik dengan pengabuan kering, residu dilarutkan dalam asam encer. Larutan 

disebarkan dalam nyala api yang ada di dalam alat AAS sehingga absorpsi atau emisi 

logam dapat dianalisis dan diukur pada panjang gelombang. Kandungan logam berat 

yang ingin dianalisis adalah Pb, Zn, Cu dan As menggunakan Spektrofotometer 

Absorpsi Atom (AAS) (Apriyantono dkk., 1989).  
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Prosedurnya sebanyak 5-6 ml HCl 6 N ditambahkan ke dalam cawan berisi 

abu, kemudian dipanaskan di atas hot plate (pemanas) dengan pemanasan rendah 

sampai kering. Setelah itu ditambahkan 15 HCl 3 N, lalu cawan dipanaskan di atas 

pemanas sampai mulai mendidih. Setelah didinginkan dan disaring, filrat 

dimasukkan ke dalam labu takar yang sesuai. Diusahakan padatan tertinggal 

sebanyak mungkin dalam cawan, dan diencerkan dengan air sampai tanda tera. 

Blanko disiapkan menggunakan pereaksi yang sama. Alat AAS diset sesuai petunjuk 

dalam manual alat tersebut. Diukur larutan standar logam, blanko dan larutan 

sampel. Selama penetapan sampel, dilakukan pemeriksaan apakah nilai standar tetap 

konstan. Kemudian dibuat kurva standar untuk masing-masing logam (nilai 

absorbsi/emisi vs konsentrasi logam dalam μg/ml) (Apriyantono dkk., 1989). 

3.5.4 Kadar Sulfat (BaSO4) 

 Kadar sulfat merupakan parameter yang digunakan untuk berbagai jenis 

polisakarida yang terdapat dalam alga merah (Winarno 1996). Hasil ekstraksi rumput 

laut biasa dibedakan berdasarkan kandungan sulfatnya. Agar-agar mengandung sulfat 

tidak lebih dari 3 - 4 % dan karaginan minimal 18 % (Moirano 1977).  

Prinsip yang dipergunakan adalah gugus sulfat yang telah ditimbang dan 

dihidrolisa diendapkan sebagai BaSO4. Penentuan kadar sulfat dapat dilakuakan 

dengan metode gravimetri yaitu sampel dikeringkan, ditimbang dan dilarutkan 

dengan larutan HCl. Tambahkan larutan barium klorida berlebihan sampai terbentuk 

endapan barium sulfat, dan endapan yang ada di dalam larutan dipanaskan kemudian 

disaring dengan kertas saring dan panaskan pada suhu 110 - 115 oC. Dari berat 

sampel dan endapan sulfat dapat dihitung persentase kandungan sulfat di dalam 

sampel (Yudhi, 2006). 
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Perhitungan kadar sulfat adalah sebagai berikut : 

                               Berat endapan BaSO4 × 0,4116    
% Kadar Sulfat =                                                         x 100 % 
                                               Berat sampel 
 

3.5.5 Melting Point 

 Sifat-sifat karaginan adalah thermally reversible. Proses pemanasan dengan 

suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan menyebabkan polimer 

karaginan dalam larutan menjadi random coil (acak). Jika pemanasan diteruskan, 

maka gel akan mencair. Proses mencairnya gel tersebut disebut dengan melting point.  

Penentuan melting point bisa dilakukan dengan mempersiapkan larutan 

karaginan dengan konsentrasi 6,67 % (b/b) dan aquades. Sampel diinkubasi pada 

suhu 10 oC selama ± 2 jam. Pengukuran titik leleh dilakukan dengan cara 

memanaskan gel karaginan dalam waterbath. Di atas gel karaginan tersebut 

diletakkan gotri dan ketika gotri jatuh ke dasar gel karaginan maka suhu tersebut 

dinyatakan sebagai titik leleh karaginan (Suryaningrum dan Utomo, 2002). 

3.5.6 Gelling Point 

 Sifat-sifat karaginan adalah thermally reversible. Pada saat pendinginan, 

maka polimer karaginan akan membentuk struktuir double helix yang 

memungkinkan terbentuknya ikatan-ikatan silang yang membentuk jala atau jaringan 

bersambungan. Apabila penurunan suhu terus dilanjutkan polimer-polimer ini akan 

terikat silang secara kuat dengan bertambahnya bentuk heliks akan terbentuk agregat 

yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya gel yang kuat. Proses ini disebut 

sineresis (Fardiaz, 1989).  

Penentuan gelling point bisa dilakukan dengan mempersiapkan larutan 

karaginan dengan konsentrasi 6,67 % (b/b) disiapkan dengan akuades dalam gelas 

ukur volume 15 ml. Suhu sampel diturunkan secara perlahan-lahan dengan cara 
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menempatkan pada wadah yang telah diberi pecahan es. Titik jendal diukur pada saat 

larutan karaginan mulai membentuk gel dengan menggunakan thermometer digital 

Hanna (Suryaningrum dan Utomo, 2002). 

3.5.7 Gell Strenght 

 Kekuatan gel merupakan sifat fisik karaginan yang utama, karena kekuatan 

gel menunjukkan kemampuan karaginan dalam pembentukan gel. Salah satu sifat 

penting tepung karaginan adalah mampu mengubah cairan menjadi padatan atau 

mengubah bentuk sol menjadi gel yang bersifat reversible. Kemampuan inilah yang 

menyebabkan tepung karaginan sangat luas penggunaannya, baik dalam bidang 

pangan maupun farmasi (Glicksman, 1969).  

Penentuan kekuatan gel bisa dilakukan dengan mempersiapkan larutan 

karaginan 1,6 % dan KCl 0,16 % dipanaskan dalam bak air mendidih dengan 

pengadukan secara teratur sampai suhu 80 oC. Volume larutan dibuat sekitar 50 ml. 

Larutan panas dimasukkan ke dalam cetakan berdiameter kira-kira 4 cm dan 

dibiarkan pada suhu 10 oC selama 2 jam. Gel dalam cetakan dimasukkan ke dalam 

alat ukur (curd tension meter) sehingga plunger yang akan bersentuhan dengan gel 

berada ditengahnya. Plunger diaktifkan dan dilakukan pengamatan. Pembacaan 

dilakukan pada saat pegas kembali. 

 Perhitungan kekuatan gel adalah sebagai berikut : 

                                                                Tinggi kurva    
Kekuatan Gel (dyne/cm2) =                                                         x 980 dyne/cm2

                                               Luas permukaan sensing rod (cm2) 
 
 
 
3.5.8 Infra Red (IR) 

 Inframerah  pada karaginan digunakan untuk mengetahui jenis karaginan 

yang dihasilkan pada penelitian pendahuluan, sehingga sifat-sifat karaginan dapat 
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dikarakteristik dengan jelas. Spektra inframerah menunjukkan absorpsi gugus 

karbonil untuk mengetahui keseimbangan antara struktur lingkar dengan struktur 

rantai terbuka. Pengukuran absorpsi radiasi inframerah pada berbagai.panjang 

gelombang dilakukan dengan spektrofotometer inframerah Shimadzu Model IR-430 

(Simorangkir, 2004).  

Prosedur pengujian sampel yang pertama adalah pembuatan pelet KBr. KBr 

yang digunakan yaitu jenis spektrograde, langkah pertama KBr dioven pada suhu 

105oC selama 1 jam, selanjutnya ditumbuk halus, apabila sampel padat maka 

langsung dicampurkan ke dalam KBr tersebut serta ditumbuk halus bersama KBr, 

dengan perbandingan KBr : sampel (10:1), setelah KBr ditumbuk halus kemudian 

dicetak atau dipres pada alat pengepresan pelet KBR dan pellet siap diukur pada alat 

FTIR merek Shimadzu. Setelah itu hasil spectra infra merah akan muncul pada 

monitor (Hadik, 2008). 

3.5.9 Viskositas  

Viskositas adalah daya aliran molekul dalam sistem larutan. Viskositas suatu 

hidrokoloid dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu konsentrasi karaginan, 

temperatur, jenis karaginan, berat molekul dan adanya molekul-molekul lain (Towle 

1973; FAO 1990). Gaya tolakan (repulsion) antar muatan-muatan negatif sepanjang 

rantai polimer yaitu gugus sulfat, mengakibatkan rantai molekul menegang. Polimer 

tersebut dikelilingi oleh molekul-molekul air yang terimobilisasi, sehingga 

menyebabkan larutan karaginan bersifat kental (Guiseley et al. 1980).  

Penentuan viskositas bisa dilakukan dengan mempersiapkan larutan 

karaginan dengan konsentrasi 1,5 % dipanaskan dalam bak air mendidih sambil 

diaduk secara teratur sampai suhu mencapai 75 oC. Viskositas diukur dengan 

Viscometer Brookfield. Spindel terlebih dahulu dipanaskan pada suhu 75 oC 
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kemudian dipasang ke alat ukur viscometer Brookfield. Posisi spindel dalam larutan 

panas diatur sampai tepat, viskometer dihidupkan dan suhu larutan diukur. Ketika 

suhu larutan mencapai 75 oC dan nilai viskositas diketahui dengan pembacaan 

viskosimeter pada skala 1 sampai 100. Pembacaan dilakukan setelah satu menit 

putaran penuh 2 kali untuk spindel no 1 (FMC.Corp, 1977). 

3.5.10 Viabilitas Lactobacillus acidophilus 

Efisiensi mikroenkapsulasi probiotik dapat dievaluasi dengan beberapa 

parameter kualitas, salah satu diantaranya yaitu pengukuran viabilitas atau daya 

tahan bakteri probiotik terhadap kondisi lingkungan yang bersifat merusak seperti 

tingkat keasaman. Viabilitas Lactobacillus acidophilus dapat diketahui nilainya pada 

kondisi pH asam yaitu dengan butiran mikrokapsul diberi perlakuan kondisi buatan 

seperti pada saluran pencernaan (dengan menggunakan asam klorida pH 1,5 – 2 

selama 2 jam kemudian pH netral dengan menggunakan phospat buffer, enzim 

pencernaan dan juga garam empedu) dan jumlah sel yang mati dapat ditaksir ataupun 

dihitung. Suhu yang digunakan dalam pengukuran disarankan 37oC sesuai dengan 

suhu tubuh manusia (Mortazavian et al., 2007). 

3.5.11 CLSM (Confocal Laser Scanning Microscop) 

 CLSM digunakan untuk mempelajari struktur permukaan dan dalam 

mikroenkapsulat. Mikroenkapsulat diletakkan pada obyek glass, kemudian diamati di 

bawah mikroskop dan dilakukan pemotongan lapisan demi lapisan mikroenkapsulat 

sampai lapisan terdalam, kemudian dilakukan pemutaran, hingga terlihat bentuk yang 

menyerupai bola. Dengan teknologi laser, pemindaian menjadi lebih akurat dan bisa 

dilakukan pada obyek dalam keadaan utuh, tanpa melalui teknik preparasi. 

Pemindaian dengan teknik preparasi selama ini, dirasa kurang optimal. Kelebihan 
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lain, alat ini bisa dioperasikan untuk sel atau organisme hidup dan berfluoresensi, 

dengan keluaran berupa foto, grafik dan data reltime dan per sel (Anonymous, 2009). 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisa Fisiko Kimia 

Hasil analisa dari kadar abu, kadar air, logam berat (Pb), kadar sulfat, melting 

point, gelling point, gel strength dan viskositas Refine Carrageean (RC) dari 

Kappaphycus alvarezii dapat dilihat pada Tabel 11 : 

Tabel 11. Hasil Analisa Karakteistik Karaginan 

Jenis Analisa Hasil Analisa

1. Kadar Abu 
2. Kadar Air 
3. Logam berat (Pb) 
4. Kadar Sulfat 
5. Melting Point 
6. Gelling Point 
7. Gel Strength 
8. Viskositas 

18,73% 
9,61% 
4,51 mg/kg 
21,71% 
76,35 oC 
30,21 oC 
1176 g/cm2

205 mPas 
 

4.1.1  Kadar Abu  

 Kadar abu Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii adalah sebesar 

18,73%. Kadar abu tersebut masih memenuhi standar spesifikasi mutu kadar abu 

karaginan yang ditetapkan oleh FCC yaitu tidak lebih dari 35%. Suryaningrum dkk. 

(1991) menyatakan bahwa tingginya kadar abu tepung karaginan karena sebagian besar 

berasal dari garam dan mineral lainnya yang menempel pada rumput laut, seperti K, Mg, 

Ca, Na dan ammonium galaktosa serta kandungan 3,6-anhidrogalaktosa. 

 

4.1.2 Kadar Air 

Kadar air Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii adalah sebesar 

9,61%. Kadar air tersebut masih memenuhi standar spesifikasi mutu kadar air karaginan 
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yang ditetapkan oleh FAO dan FCC, yaitu maksimum 12 %. Kadar air yang tinggi dapat 

menyebabkan bahan pangan tersebut mudah rusak karena air merupakan substrat yang 

cocok untuk pertumbuhan mikrobia. Maka dari itu, dengan mengurangi kadar air produk 

berarti menaikkan tekanan osmose sehingga pertumbuhan mikrobia dapat dikendalikan 

(Desrosier, 1988). 

 

4.1.3 Logam Berat (Pb)  

Kadar logam berat (Pb) Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii 

adalah sebesar 4,51 mg/kg. Kadar logam berat (Pb) tersebut masih memenuhi standar 

spesifikasi mutu kadar logam berat (Pb) karaginan yang ditetapkan oleh FAO, yaitu 

tidak lebih dari 10 mg/kg. Analisis logam berat bagi produk seperti karaginan rumput 

laut Kappaphycus alvarezii sangat penting, antara lain untuk menentukan apakah 

karaginan tersebut aman digunakan atau dikonsumsi untuk produk farmasi (obat-obatan) 

dan produk pangan (Syamsuar, 2006). 

 

4.1.4 Kadar Sulfat (BaSO4)  

Dari hasil analisis proksimat didapatkan kadar sulfat (BaSO4) Refine 

Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii adalah sebesar 21,71%. Kadar sulfat 

(BaSO4) tersebut masih memenuhi standar spesifikasi mutu kadar sulfat (BaSO4) 

karaginan yang ditetapkan oleh FAO yaitu tidak kurang dari 15%-40%, dan FCC yaitu 

sebesar 18%-40%. 

Menurut Guiseley et al. (1980), Kandungan sulfat yang tinggi menyebabkan 

lebih banyak gaya tolak menolak antar gugus sulfat yang bermuatan negatif, sehingga 

rantai polimer kaku dan tertarik kencang, sehingga akan meningkatkan viskositas. 

 
 



47 
 

Tingginya kandungan sulfat pada karaginan Kappaphycus alvarezii disebabkan karena 

nilai viskositas Kappaphycus alvarezii. Hal lain yang dapat mempengaruhi tingginya 

kandungan sulfat pada karaginan Kappaphycus alvarezii adalah bahan baku, umur panen 

dan metode ekstraksi.  

 

4.1.5 Melting Point 

Melting point Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii adalah 

sebesar 76,350C. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu 

pembentukan gel akan menyebabkan polimer karaginan dalam larutan menjadi random 

coil (acak). Jika pemanasan diteruskan, maka gel akan mencair. Friedlander and 

Zelokovitch (1984) menyatakan bahwa suhu titik leleh berbanding lurus dengan 

kandungan 3,6- anhidrogalaktosa dan berbanding terbalik dengan kandungan sulfatnya. 

 

4.1.6 Gelling Point 

Gelling point Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii adalah 

sebesar 30,210C. Pada saat pendinginan, maka polimer karaginan akan membentuk 

struktuir double helix yang memungkinkan terbentuknya ikatan-ikatan silang yang 

membentuk jala atau jaringan bersambungan. Friedlander and Zelokovitch (1984), 

menyatakan bahwa suhu Gelling Point dan Mallting Point berbanding lurus dengan 

kandungan 3,6-anhidrogalaktosa dan berbanding terbalik dengan kandungan sulfatnya. 

Selanjutnya Reen (1986), menyatakan bahwa adanya sulfat cenderung menyebabkan 

polimer terdapat dalam bentuk sol, sehingga suhu titik gel sulit terbentuk. 
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4.1.7 Gel Strength 

Gel strength Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii adalah 

sebesar 1176 g/cm2. Gel strength tersebut masih memenuhi standar spesifikasi mutu gel 

strength karaginan yaitu antara 500 - 1200 g/cm2 (Porto, 2003). Berdasarkan nilai 

kekuatan gel karaginan yang mencapai 1176 g/cm2, menunjukkan bahwa karaginan 

dapat digunakan secara luas terutama untuk produk-produk yang membutuhkan gel yang 

kuat seperti produk gummy, jelly, soft kapsul dan hard kapsul (Glicksman, 1983). 

 

4.1.8 Infra Red  

 Dari hasil analisa inframerah pada berbagai gelombang dapat diketahui adanya 

serapan pada panjang gelombang 1259,14 cm-1 dimaana dengan panjang gelombang 

antara (1250-1270) cm-1 mengandung ester sulfat, serapan pada panjang gelombang 

927,7 cm-1 dimaana dengan panjang gelombang antara (928-933) cm-1 mengandung 

gugus anhidrogalaktosa, serapan pada panjang gelombang 1070,42 cm-1 dimaana dengan 

panjang gelombang antara (1020-1090) cm-1 mengandung ikatan glikosidik, dan serapan 

pada panjang gelombang 847,66 cm-1 dimaana dengan panjang gelombang antara (840-

850) cm-1 mengandung ikatan D-galaktosa 4 sulfat (Weatherwax, 2006). 

 Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Refine Carragenan (RC) dari 

Kappaphycus alvarezii ini mengandung D-galaktosa 4-sulfat, 3,6 anhidrogalaktosa. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa karaginan ini menunjukkan tipe kappa. 
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4.1.9 Viskositas  

Dari hasil analisis proksimat didapatkan viskositas Refine Carrageenan (RC) 

dari Kappaphycus alvarezii adalah sebesar 205 mPas. Nilai viskositas tersebut masih 

memenuhi standar spesifikasi mutu nilai viskositas karaginan yang ditetapkan oleh FCC 

yaitu tidak kurang dari 5 cps pada 750C. Menurut Towle (1973; FAO 1990), viskositas 

karaginan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu konsentrasi karaginan, temperatur, 

tingkat dispersi, kandungan sulfat, dan berat molekul karaginan.  

Peningkatan konsistensi gel menyebabkan nilai viskositas karaginan semakin 

kecil. Lama ekstraksi juga berpengaruh terhadap nilai viskositas yang dihasilkan. Hal ini 

diduga karena pada waktu ekstraksi yang pendek, menghasilkan larutan karaginan yang 

tidak terlalu kental, sehingga proses eliminasi sulfat dapat lebih sempurna. Larutan yang 

kental menyebabkan penutupan cincin untuk membentuk 3,6-anhidrogalaktosa, 

menyebabkan cincin polimer tidak berlangsung optimal sehingga nilai viskositasnya 

rendah (Suryaningrum dkk.,1991). 

 

4.2 Struktur Mikroenkapsulat  

 Hasil dari struktur mikroenkapsulat setelah mengalami perlakuan pH 2 dan pH 7 

dapat dilihat melalui CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy).  

4.2.1 Penentuan Konsentrasi 

 Berdasarkan hasil foto mikroenkapsulat yang didapat melalui xxx diperoleh 

konsentrasi Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii adalah 1%, 2%, dan 

3%. Konsentrasi tersebut dipilih karena hasil enkapsulasi terbaik. Hasil enkapsulasi 

terbaik yang digunakan karena memiliki lapisan yang lebih tebal yang diasumsikan 
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semakin tebal lapisan mikroenkapsulat maka semakin dapat melindungi bahan inti. 

Proses mikroenkapsulasi ini dilakukan tanpa menggunakan Lactobacillus acidophilus. 

4.2.2 CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy) 

Hasil dari Struktur mikroenkapsulat yang dilihat pada CLSM (Confocal Laser 

Scanning Microscopy) dapat diketahui seperti pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

    (a)            (b) 

Gambar 11. Struktur Mikroenkapsulat pada (a) pH 2 dan (b) pH 7 

Berdasarkan Gambar 10a, maka dapat dilihat bahwa struktur mikroenkapsulat 

dengan menggunakan Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii setelah 

perlakuan pH 2 memiliki diameter sebesar 38 µm, hal ini sesuai dengan diameter 

mikroenkapsulat yaitu 0,2 μm - 5000 μm (Re, 1998). Sedangkan pada gambar 10b, 

struktur mikroenkapsulat setelah perlakuan pH 7 diameternya mengecil yaitu sebesar 9,5 

µm.  

Hal ini disebabkan menurunnya konsistensi gel yang tedapat pada lapisan 

mikroenkapsulat karena dipengaruhi oleh pH. Menurut Angka dan Suhartono (2000), 

kekuatan gel akan menurun dengan menurunya pH, karena ion H+ membantu proses 

hidrolisis ikatan glikosidik pada molekul karaginan. Menurut Syamsuar (2006), 

penurunan pH menyebabkan terjadinya hidrolisis dari ikatan glikosidik yang 
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mengakibatkan kehilangan viskositas. Viskositas menurun sehingga terjadi 

dipolimerisasi yang kemudian dilanjutkan dengan degradasi karaginan (Towle, 1973).  

Menurunya kekuatan gel pada pH 2 mengakibatkan lapisan tersebut mengikis 

dan masuknya larutan asam ke dalam mikroenkapsulat sehingga dapat membunuh 

bakteri yang ada di dalamnya. Hal tersebut juga mempengaruhi mikroenapsulat pada pH 

7 karena lapisan yang sudah mengikis mengakibatkan lapisan mikroenkapsulat akan 

pecah, sehingga Lactobacillus acidophilus yang ada didalam mikroenkapsulat akan 

terkena udara dari luar sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri tersebut karena 

Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri anaerob. Berkurangnya nilai viabilitas 

Lactobacillus acidophilus akibat pecahnya lapisan mikroenkapsulat dapat 

mempengaruhi struktur mikroenkapsulat itu sendiri. 

 

4.3 Viabilitas Lactobacillus acidophilus 

 Hasil dari viabilitas Lactobacillus acidophilus pada mikroenkapsulat dapat 

dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Viabilitas Lactobacillus acidophilus (Log Cfu/ml) 

No Konsentrasi 
(RC) 

Rata-rata 

1 1% 6,3542 ± 0,039 
2 2% 6,4358 ± 0,034 
3 3% 6,4185 ± 0,052 

 
Pada Tabel 12, dapat diketahui jumlah rata-rata log Cfu/ml dari setiap 

konsentrasi. Jumlah rata-rata log Cfu/ml terkecil pada konsentrasi 1% yaitu 6,3542. 

Total BAL yang paling sedikit tumbuh di luar mikroenkapsulat dianggap yang paling 

baik, karena diasumsikan bahwa semakin sedikit bakteri yang ada di luar 

 
 



52 
 

mikroenkapsulat maka semakin banyak bakteri yang terenkapsulasi dengan sempurna, 

sehingga hanya beberapa bakteri yang tidak bisa terperangkap ke dalam bahan 

pengenkapsulat. Grafik viabilitas Lactobacillus acidophilus (Log Cfu/ml) dapat dilihat 

pada Gambar 11.  

 

 

 

 

 

Gambar 11. Grafik Viabilitas Lactobacillus acidophilus (Log Cfu/ml) 

Berdasarkan Gambar 10, dari analisa data dapat diketahui bahwa data tersebut 

menunjukkan tidak signifikan. Sehingga untuk menentukan konsentrasi terbaik yaitu 

dengan konsentrasi yang memiliki jumlah koloni bakteri terkecil. Dari hasil penelitian 

ini dapat diketahui jumlah koloni bakteri terkecil didapatkan pada konsenrasi 1%. 

Sedangkan untuk mengetahui viabilitas mikroenkapsulat Lactobacillus 

acidophilus pada pH 2 dan pH 7 menggunakan analisa uji t. Hasil dari viabilitas 

mikroenkapsulat Lactobacillus acidophilus ini dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Viabilitas Lactobacillus acidophilus pada pH 2 dan pH 7 (Log Cfu/ml) 

Konsentrasi 
(RC) 

Viabilitas Rata-rata 

1% pH 2 3,2118 ± 0,039 
 pH 7 3,0655 ± 0,041 

   
Pada Tabel 13, dapat diketahui jumlah rata-rata log Cfu/ml pada pH 2 dan 

jumlah rata-rata log Cfu/ml pada pH 7 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena 

adanya perlakuan pH yang mempengaruhi viabilitas mikroenkapsulat. Untuk 
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mengetahui seberapa besar tingkat signifikansi dari viabilitas mikroenkapsulat perlu 

dilakukan uji t. Hasil analisa uji t dapat dilihat pada Tabel 14 dan 15. 

Tabel 14. Hasil Analisa Uji t (pH 2) 

Perlakuan Ulangan Signifikansi 
Sebelum - Sesudah 3 0,061 

 
Berdasarkan Tabel 14, dari analisa data menggunakan uji t yang dilakukan 

dengan menggunakan Metode SPSS didapatkan data sebelum dan sesudah perlakuan pH 

2 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,061. Sehingga diperoleh  hasil α = 0,05 < sig 

=0,061 maka H0 diterima, dengan kata lain pada tingkat signifikansi 5 % rata–rata kedua 

populasi sama.  

Tabel 15. Hasil Analisa Uji t (pH 7) 

Perlakuan Ulangan Signifikansi 
Sebelum - Sesudah 3 0,166 

 
Berdasarkan Tabel 15, dari analisa data menggunakan uji t yang dilakukan 

dengan menggunakan Metode SPSS didapatkan data sebelum dan sesudah perlakuan pH 

7 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,166. Sehingga diperoleh  hasil α = 0,05 < sig 

=0,061 maka H0 diterima, dengan kata lain pada tingkat signifikansi 5 % rata–rata kedua 

populasi sama.  

Dari hasil uji t pada pH 2 dan pH 7 didapatkan pada tingkat signifikansi 5 % 

rata–rata kedua populasi sama sehingga dapat dikatakan bahwa konsentrasi 1% Refine 

Carrageenan (RC) dari Kappaphycus alvarezii tidak berpengaruh terhadap viabilitas 

lactobacillus acidophilus. 

 

 
 



54 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

• Berdasarkan hasil analisa fisiko kimia Refine Carrageenan (RC) dari Kappaphycus 

alvarezii didapatkan nilai kadar air 9,61%, kadar abu 18,73%, Total Pb 4,51 mg/kg, 

Total sulfat 21,71%, viskositas 205 mPas, gelling point 30,21oC, melting point 

76,35oC, kekuatan gel 1176 g/cm2. Sedangkan dari analisa FTIR menunjukan bahwa 

karaginan yang dibuat adalah jenis kappa karaginan.  

• Dari data viabilitas mikroenkapsulat didapatkan konsentrasi terbaik 1% yang 

memiliki jumlah rata-rata log Cfu/ml terkecil dengan asumsi bahwa semakin sedikit 

bakteri yang ada di luar mikroenkapsulat maka semakin banyak bakteri yang 

terenkapsulasi dengan sempurna, sehingga hanya beberapa bakteri yang tidak bisa 

terperangkap ke dalam bahan pengenkapsulat. 

• Hasil uji viabilitas Lactobacillus acidophilus diperoleh jumlah koloni sebesar 103 

Cfu/ml pada pH 2 dan pH 7. Sedangkan dari hasil analisa CLSM didapatkan struktur 

mikroenkapsulat setelah perlakuan pH 2 dan pH 7 mengalami perubahan akibat 

pengaruh pH asam yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan lapisan 

mikroenkapsulat sehingga diameter dari mikroenkapsulat berkurang. Hal ini dapat 

diketahui bahwa Refine Carragenan (RC) dari Kappaphycus alvarezi sebagai 

pengenkapsulat berpengaruh terhadap struktur mikroenkapsulat dan viablitas 

Lactobacillus acidophilus pada pH 2 dan pH 7. 
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5.2 Saran 

• Diharapkan pada penelitian selanjutnya penggunaan konsentrasi Refine Carrageenan 

(RC) dari Kappaphycus alvarezii sebagai pengenkapsulat harus memiliki rentan atau 

jangkauan yang lebih besar agar tingkat perbedaannya bisa terlihat. 

• Dalam proses mikroenkapsulasi diharapkan pada penelitian selanjutnya penggunaan 

konsentrasi KCl perlu diketahui titk optimasinya karena penggunaan KCl yang 

terlalu sedikit akan mempengaruhi struktur mikroenkapsulat dan penggunaan KCl 

yang terlalu besar juga akan mempengaruhi viabilitas Lactobacillus acidophilus itu 

sendiri. 
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