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Pigmen adalah zat warna alami yang diperoleh dari ekstraksi bahan alam, 

yang berasal dari tanaman maupun hewan. Pigmen utama yang terdapat pada 
jaringan tanaman  adalah klorofil, karetenoid (Anis.E, 2008). Fukosantin adalah 
bagian dari karotenoid yang memiliki rumus C42H58O6. Fukosantin berwarna 
oranye, termasuk kelompok xantofil dari karotenoid. Pigmen ini banyak 
ditemukan pada beberapa spesies alga coklat. Fukosantin mampu mengabsorbsi 
energi warna hijau-biru dan melewatkannya ke klorofil untuk proses fotosintesis, 
aktivitas tersebut ditunjukkan dengan sifat absorbsi pada panjang gelombang 
400-540 nm (Nurdiana dan Limantara 2008). Fukosantin   memiliki  stuktur kimia 
yang unik karena memiliki sebuah ikatan alena dan 5,6 monoekposida didalam 
molekulnya. Dipandang dari segi kimianya,  fukosantin tersusun atas 7 ikatan 
rangkap terkonjugasi. Keberadaan  sistem ikatan rangkap  terkonjugasi  
menyebabkan pigmen mudah dirusak oleh degradasi oksidatif seperti zat kimia, 
enzim, suhu, oksigen, dan cahaya  (Gross, 1991).  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Laboratorium Kimia Dasar  
Universitas Muhammadiyah Malang, Laboratorium Kimia Organik Fakultas MIPA  
Universitas Brawijaya Malang pada bulan Juni- Juli 2010. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif. 
Metode eksploratif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu 
gejala, sehingga setelah melalui tahap observasi, masalah serta hipotesisnya 
dapat dirumuskan (Singarimbun dan Effendi, 1989). Isolasi pigmen pada 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Pangestuti, et al (2007) 
yang telah dimodifikasi oleh Mu’amar (2009). Modifikasi yang dilakukan  berupa 
variasi  perbandingan konsentrasi pelarut untuk menurunkan pigmen. Isolasi 
pigmen dilakukan dengan kromatografi kolom menggunakan fase diam silica gel 
fase gerak  heksan : etil asetat. 

  Dari hasil penelitian menggunakan kromatografi kolom didapatkan 135 
eluat pigmen dimana pigmen fukosantin terdapat pada  eluat no 95-122 
rendemen  fukosantin yang terdapat pada alga coklat Sargassum filipendula 
pada adalah 0,03%±0,007 menggunakan identifikasi KLT(Kromatografi lapis 
Tipis)  dan Spektrofotometer. 

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai isolasi fukosantin 
menggunakan cara dan alat yang lebih sederhana sehingga waktu yang 
diperlukan untuk mengeluarkan eluat pigmen  tidak  terlalu  lama. 
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1. PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang  

Sumenep adalah daerah di Madura provinsi Jawa Timur. Produksi  rumput 

laut di Sumenep  pada tahun 2006 mencapai 304.026 ton  (DKP Sumenep, 

2007). Pantai  Sumenep sebagai penghasil rumput laut tidak diragukan, karena 

lingkungan ekologisnya yang menunjang bagi pertumbuhan rumput laut secara 

maksimal, selain itu  pantainya juga terbebas dari polusi  atau cemaran industri  

sehingga hasilnya aman diaplikasikan (Warkoyo, 2008). 

Rumput laut disebut juga dengan sea weed merupakan tanaman 

fotosintetik tingkat rendah yang tidak memiliki perbedaan susunan kerangka 

seperti akar, batang dan daun. Wujudnya tampak seperti ada perbedaan, tetapi 

sesungguhnya merupakan bentuk thallus saja (Winarno, 1990). Berdasarkan 

kandungan pigmen yang terdapat dalam thallus, alga dapat digolongkan menjadi 

alga hijau (Chlorophyceae), alga merah (Rhodophyceae) dan alga coklat                       

(Phaeophyceae) (Susanto, 2008). Pada umumnya, alga coklat telah 

dimanfaatkan sebagai sumber alginat namun pigmen yang terdapat pada alga 

coklat hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal (Bachtiar, 2007). 

Secara taksonomi alga coklat diklasifikasikan dalam divisi Phaeophyta dengan 

ciri khas warna coklat pada seluruh bagian thallus. Warna ini disebabkan oleh 

adanya pigmen fukosantin yang dikandungnya  (Nurdiana dan Limantara, 2008). 

Pigmen merupakan molekul khusus yang dapat memunculkan warna dan 

mampu menyerap cahaya matahari dan memantulkannya pada panjang 

gelombang tertentu (Prangdimurti, 2007).  

 

 



Kandungan  kimia dari alga laut merupakan hasil fotosintesa. Alga coklat 

menghasilkan algin, laminaran, fukoidan, solulosa dan                                     

mantinol  (Kadi 1989 dalam Yunizal 1999). Alga coklat mengandung klorofil a dan 

c, β-caroten, violasantin, fukosantin, pirenoid dan filakoid                                                                      

(Indriani dan Sumiarsih, 1992). Ditambahkan oleh Pangestuti et al., (2007), 

fukosantin merupakan pigmen dominan yang dimiliki alga coklat yang 

memberikan warna coklat pada seluruh bagian thallus. Pigmen klorofil terdapat 

dalam kloroplas bersama-sama dengan karotenoid dan santofil (Anis, 2008). 

Sebagian besar pigmen terdapat dalam daun dan terdapat dalam jumlah terbatas 

pada akar, batang, dan daun ( Rahayu dan Limantara  2005). 

Fukosantin merupakan karotenoid yang utama pada alga coklat                                                             

dimana produksi terbesar terjadi di seluruh jaringan fotosintesis                                                    

alga   (Syahputra et al., 2007). Ditambahkan oleh Chen (2008), fotosintesis ini 

terjadi di dalam kloroplas. Fukosantin berperan sebagai pigmen pelengkap pada 

reaksi fotosintesis dan menyebabkan phaeophyta berwarna coklat. Fukosantin 

dapat menyerap warna biru-hijau dan melewatkannya ke klorofil untuk proses                                 

fotosintesis  (Pangestuti  et al., 2007) sedangkan menurut Nurcahyanti dan 

Timotius (2007), fukosantin berwarna oranye dan termasuk kelompok santofil 

dan karotenoid. Pigmen ini dapat diperoleh dengan cara ekstraksi bahan-bahan 

alami seperti akar, batang, dan daun (Limantara dan Rahayu, 2008).  

Identifikasi suatu kandungan dan komposisi pigmen dapat dilakukan 

dengan kromatografi dan spektrofotometri. Penyerapan cahaya dari pigmen 

dengan menggunakan kromatografi selanjutnya dapat dibandingkan dengan 

pustaka yang ada (Gross, 1991).  

Identifikasi pigmen yang berasal dari rumput laut diharapkan bias 

membantu pengembangan serta pemanfaatannya kedepan  (Christiana, et al., 



2008). Sampai sejauh ini  belum banyak penelitian tentang  kandungan dan 

komposisi  pigmen pada alga coklat. Penelitian yang telah dilakukan untuk 

mengetahui kandungan dan komposisi pigmen salah satunya telah dilakukan 

oleh Wijayanti (2009)  yaitu  dengan ekstraksi menggunakan  DMSO, metanol 

dan aseton serta teknik  isolasi  kromatografi kolom dan   diketahui bahwa  alga 

coklat terdiri dari berbagai  macam pigmen  yakni fukosantin, klorofil a, klorofil c, 

dan β-karoten. 

 

1.2   Permasalahan 

Alga coklat jenis Sargassum, mempunyai kelimpahan  dan sebaran yang 

sangat tinggi, terdapat hampir di seluruh wilayah laut di Indonesia. Secara umum, 

pigmen pada alga coklat belum banyak dimanfaatkan (Handayani, et al., 2004). 

Pada dasarnya alga coklat mengandung pigmen klorofil dan kaya akan pigmen 

karotenoid (fukosantin dan β-karoten) (Goodwin, 1974). Namun, penelitian 

mengenai komposisi pigmen dan kandungan fukosantin pada alga coklat belum 

banyak  dilakukan. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai komposisi 

pigmen dan kandungan fukosantin pada spesies alga coklat, maka didapatkan 

permasalahan: 

- Apa sajakah penyusun (komposisi) pigmen alga coklat dan berapakah 

kandungan fukosantin yang terdapat pada Sargassum filipendula? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi pigmen dan 

jumlah  kandungan  pigmen fukosantin yang terdapat pada Sargassum  

filipendula. 

1.4  Kegunaan Penelitian 



Kegunaan dari penilitian ini adalah dapat memberikan informasi kepada 

pihak-pihak  yang berkepentingan tentang komposisi pigmen dan  jumlah 

kandungan pigmen  fukosantin yang terdapat  pada spesies alga coklat 

khususnya Sargassum filipendula  sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut 

. 

1.5  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia  Universitas 

Muhamadiyah Malang dan Laboratorium Kimia Organik Fakultas MIPA 

Universitas Brawijaya Malang  pada bulan Juni  – Juli 2010. 

  



2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rumput Laut 

Rumput laut  merupakan bagian dari tumbuhan tingkat rendah yang tidak 

memiliki akar, batang dan daun (Atmadja, 2007). Tumbuhan ini memiliki bentuk 

thalli yang beragam, uni seluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. 

Rumput laut atau sering disebut makroalga dapat hidup di perairan tawar dan 

laut (Bold and Waynne,1975). 

Lingkungan tempat hidup rumput laut terutama perairan yang jernih yang 

memiliki subtrat dasar batu karang, karang mati, batuan vulkanik dan benda-

benda yang bersifat massive yang berada pada dasar perairan. Tumbuhan ini  

tumbuh di daerah intertidal, sampai daerah tubir dengan ombak besar dan arus 

deras. Kedalaman yang diperlukan untuk pertumbuhan dari 0,5 - 10 meter  

tumbuh subur pada daerah tropis, suhu perairan 27,25°C – 29,30°C dan salinitas                             

33,5%  (Kadi, 2008). 

Secara umum rumput laut dibagi kedalam tiga kelompok besar 

berdasarkan pigmen yang dikandungnya yakni: merah, hijau dan coklat                 

(Atmadja, 2007).  Ditambahkan dalam  Istini et al., (2009) bahwa rumput laut 

dapat dibagi menjadi 4 kelas yakni: Chlorophyceae (gangang hijau), 

Rhodophyceae (ganggang merah), Cyanoohyceae (ganggang  biru ) dan 

Phaeophyceae (ganggang coklat). 

Dalam pemanfaatnya pertama kali di Indonesia  makroalga ini digunakan 

sebagai bahan yodium yang diperoleh dari kelompok Phaeophyta. Pemanfaatan 

ini kemudian berkembang diberbagai bidang seperti ilmu kedokteran, pembibitan, 

industri makanan, farmasi, kosmetik, fotografi, tekstil, perkayuan dan industri  

lainnya (Kadi, 2008). Komposisi kimia rumput laut per 100 gram dapat dilihat 

pada Tabel 1: 



Tabel 1. Komposisi Kimia Rumput Laut per 100 gram  

NO Komposisi Jumlah 
1. Air  81,58gram 
2. Energi 43kkal 
3. Protein  1,68 gram 
4. Total Lemak 0,52 gram (dimana hanya 0,247  bila mengalami Saturasi) 
5. Karbohidrat 9,57gram 
6. Serat  1,3 gram 
7. Gula(glukosa) 0,06 gram 
8. Kalsium  168mg 
9. Besi 2,85mg 
10. Magnesium 121mg 
11. Fosfor 42mg 
12. Mangan  0,200mg 
13. Sodium  233mg 
14 Vitamin C 3,0mg 
15. Vitamin A 116IU 
16 Vitamin K 66,0mcg 

Sumber: Anonymous (2010)a  

 
2.1.1 Rumput Laut Coklat ( Phaeopyceae) 

 Secara taksonomi rumput laut coklat diklasifikasikan kedalam divisi 

Phaepphyta dengan ciri khas coklat pada bagian thallus (Luning, 1990). 

Kebanyakan spesies dari Phaeopyceae mempunyai kantong udara dan 

pembiakannya secara seksual (ogami dan isogami) atau aseksual (zoospora 

berflagella dan fragmentasi). Contoh alga coklat adalah Fucus sp, Turbinaria sp, 

Padina,  Dictyota, Laminaria, dan Sargassum sp (Bachtiar, 2007).  

Alga Sargassum tumbuh berumpun dengan untaian cabang – cabang. 

Panjang thalli utama mencapai 1 – 3 m dan tiap-tiap percabangan terdapat 

gelembung udara berbentuk bulat yang disebut “bladder”, berguna untuk 

menopang. Cabang – cabang thalli terapung ke arah permukaan air untuk 

mendapatkan intensitas cahaya matahari. Thallus berbentuk silindris atau 

gepeng, daun melebar, lonjong atau seperti pedang, umumnya hidup soliter dan 

panjangnya dapat mencapai 7 meter (Kadi  dan Atmadja, 1996).  



Alga coklat mengandung pigmen klorofil (klorofil a dan klorofil c) dan kaya 

akan pigmen karotenoid (fukosantin, β-karoten) (Goodwin, 1974 dalam                          

Atmadja et al., 1996; dan Aslan, 1998). Ditambahkan oleh                                                           

Pangestuti et  al., (2007), fukosantin merupakan pigmen dominan yang dimiliki 

alga coklat yang memberikan warna coklat pada seluruh bagian thallus. Pigmen 

klorofil terdapat dalam kloroplas bersama-sama dengan karotenoid dan                                  

santofil  (Anis,  2008). 

 
2.1.2  Sargassum filipendula 

Rumput laut coklat jenis Sargassum filipendula merupakan salah satu 

marga Sargassum termasuk dalam kelas Phaeophyceae. Ada 150 jenis marga 

sargassum yang dijumpai di daerah perairan tropis, subtropis dan daerah 

bermusim dingin. Habitat rumput laut Sargassum tumbuh di perairan pada 

kedalam 0,5 – 10 m ada arus dan ombak. Ciri-ciri marga Sargassum filipendula 

adalah berbentuk thallus yang umumnya silinder atau gepeng, tumbuh dan 

berkembang pada substrat dasar yang kuat, berukuran relatif besar, cabangnya 

rimbun menyerupai pohon, bentuk daun melebar, lonjong seperti pedang, 

mempunyai gelembung udara yang umumnya soliter, panjangnya mencapai          

7 meter (di Indonesia terdapat spesies yang panjangnya 3 meter) dan warna 

thallus umumnya coklat. Sargassum tersebar luas di Indonesia, tumbuh di 

perairan yang terlindung maupun yang berombak besar pada habitat batu. 

Sargassum filipendula ini hidup melekat pada batu karang dan dapat terlepas 

dari substratnya apabila ombak besar dan hanyut dipermukaan laut atau 

terdampar di permukaan pasir pantai. Pemanfaatan Sargassum filipendula ini 

masih sangat terbatas (Anonymous, 2008)a.  

 



Klasifikasi dari Sargassum filipendula adalah sebagai berikut 

(Anonymous, 2010) b: 

 Kingdom  : Chromista  
 Phylum  : Ochrophyta  
 Class   : Phaeophyceae   
 Order  : Fucales  
 Family  : Sargassaceae  
 Genus  : Sargassum   
 Species    : filipendula   
 Binomial Name  : Sargassum filipendula  
 

 

 

 

   

 

 

Gambar 1. Sargassum filipendula 

 
2.1.3   Komposisi Kimia Alga Coklat 

Alga coklat memiliki dinding sel yang terdiri atas selulosa dan polisakarida 

(Ensiklopedia, 2009). Rumput laut juga mengandung protein, lemak, serat kasar, 

vitamin, dan zat anti bakteri serta mineral. Komposisi kimia alga coklat dan kadar 

mineral dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 : 

          Tabel 2. Komposisi Kimia Alga Coklat 
Komposisi Kimia Jumlah (%) 

Karbohidrat 19,06 
Protein 5,53 
Lemak 0,74 
Air 11,71 
Abu 34,57 
Serat kasar 28,39 

          Sumber : Yunizal (1999). 



Tabel 3. Jenis dan Kadar Mineral Alga Coklat 

Unsur Kadar dalam % Berat Kering  
Chlor  9,8 – 15,00 
Kalium  6,4 – 7,8 
Natrium 2,6 – 3,8 
Magnesium  1,0 – 1,9 
Belerang 0,7 – 2,1 
Silikon 0,5 – 0,6 
Fosfor 0,3 – 0,6 
Kalsium 0,2 – 0,3 
Besi 0,1 – 0,2 
Yodium  0,1 – 0,8 
Brom 0,003 – 0,14 

            Sumber : Winarno (1990).  

 

2.2   Pigmen  Pada  Alga  

 Pigmen adalah zat warna alami yang diperoleh dari ekstraksi bahan alam, 

yang berasal dari tanaman maupun hewan. Pigmen utama yang terdapat pada 

jaringan tanaman  adalah klorofil, karetenoid. Macam  dan jumlah pigmen dalam  

jaringan tanaman tergantung pada jenis, derajat kemasakan, tempat  tumbuh dan 

lain-lain (Anis, 2008). Ditambahkan oleh Prangdimurti (2007) pigmen merupakan 

molekul khusus yang dapat memunculkan warna. Pigmen mampu menyerap  

gelombang tertentu. Molekul pigmen yang berbeda akan memantulkan panjang 

gelombang tertentu. 

 Macam-macam pigmen utama menurut Harbone (1987) adalah klorofil 

dan  karetenoid. Klorofil adalah katalisator fotosintesis yang penting dan terdapat 

pada alam semesta sebagai pigmen hijau dalam semua jaringan tumbuhan yang 

berfotosintesis. Zat ini terdapat pada kloroplas dalam jumlah nisbi  banyak, sering 

terikat longgar dengan protein. Macam-macam pigmen klorofil antara lain: feofitin 

a, Feofitin b, klorofil a, klorofil b, feoforbida a, feoforbida b, klorofilida a dan 

klorofilida b. Karetenoid yaitu tetraterpenoid C40, merupakan golongan pigmen 

yang larut dalam lipid dan tersebar luas pada semua tumbuhan, mulai dari 



bakteri sederhana sampai kompositae yang berbunga kuning. Pada hewan 

karetenoid khusus yaitu ߚ-karotena merupakan makanan yang diperlukan karena 

merupakan sumber vitamin A, yaitu suatu isoprenoid alkohol C20. Vitamin A ini 

diperoleh setelah ߚ-karotena mengalami hidrasi dan molekulnya terpecah dua. 

Yang termasuk pigmen karetenoid antara lain: karoten (α-karotena, β-karotena, 

y-karotena) xantofil (lutein, rubixantin, zeaxantin, violaxantin, neoxantin dan 

fukosantin). Berikut ini pigmen yang terkandung pada alga                                                      

(Tabel 4) (Indriani dan sumarsih, 1992) dan kandungan pigmen serta serapannya  

dalam alga coklat dalam Strain et al., (1943) (Tabel 5). 

 
Tabel 4. Kandungan Pigmen Pada Beberapa Alga 

Sumber : Indriani dan Sumarsih(1992). 
 
 
Tabel 5. Pigmen yang Terkandung dalam Alga Coklat 
Jenis Pigmen  Warna  λmax dalam Pelarut Etanol 

 
Klorofil C Hijau Terang - 
Neofukosantin A Oranye 447 
Neofukosantin B Oranye kekuningan  446 
Fukosantin Oranye  453 
Diadinosantin Kuning  448,478 
Diatosantin Kuning  453, 481 

Klorofil a Hijau - 

Xanthofil Sedikit kuning  - 
Klorofil a’ Hijau  - 
Phaeopitin Hijau  dan abu-abu - 
Karoten  - 
Kuning  - 
Sumber: Strain, et al., (1943) 
 

Jenis Pigmen Spesies 

Chlorophyta Hijau Ohloronella, Spirogyra, Ulva, Ctilamdomona, 
volvox globator 

Chrysphyta Karoten (keemasan) Vauceria, Diatomae, chromonas 

Phaeophyta Fukosantin(coklat) 
Fucus vesiculosus, Sargassum siliquosum, 
Turbinan Australia, Focus distichua, 
Laminaria, Macroytis 

Rodhophyta Fikoetrin, Fikobili protein Chondrus cripus, Gracilaria lichenoides, 
Gelidium, Agardhiella 



2.3 Fukosantin  

Secara taksonomi, rumput laut coklat diklasifikasikan kedalam divisi 

Phaepyta dengan ciri khas warna coklat pada seluruh bagian thallus. Warna ini  

disebabkan oleh adanya pigmen fukosantin yang dikandungnya yang tergolong 

karetenoid xantofil (Nurdiana dan Limantara, 2008). Fukosantin adalah bagian 

terbesar dari keretenoid yang memiliki rumus molekul C42H58O6 dengan berat 

molekul 658,91g/mol (Wikipedia, 2009)a sedangkan menurut Haugan dan 

Jenseen (1991)  fukosantin  adalah  karetenoid  besar  pada alga coklat, diatom, 

chysophytes dan prymnesiophytes yang memiliki kode klarifikasi 3S, 5R, 6S, 3’S, 

5’R, 6’R. Menurut Abercrombie, et al. (1990), bahwa pigmen fukosantin ini 

terdapat di dalam kloroplas dan plastid dari sel tumbuhan atau bagian tanaman, 

dimana tidak terdapat klorofil, terdapat juga pada lamellae fotosintentik pada 

Blue-Green alga, bukan untuk fotosintetik tetapi sebagai penyaji energi tambahan 

untuk melindungi sel dari kerusakan rantai senyawa akibat fotokimia, lebih lanjut 

dijelaskan bahwa fungsi fukosantin dalam suatu organisme adalah kontribusinya 

terhadap kesuburan organisme tersebut. 

Fukosantin yang terdapat pada alga coklat berupa trans-fukosantin.                     

Dalam alga coklat, fukosantin merupakan karotenoid utama karena                           

kandungan fukosantin dapat mencapai lebih dari 50% dari total karotenoid. 

Fukosantin berwarna oranye termasuk kelompok santofil dari                                   

karotenoid (Nurcahyanti dan Timotius,2007).   

 

Gambar 2. Struktur kimia Fukosantin ( Eonseon  et al,. 2003) 
 

 



Fukosantin memiliki stuktur kimia yang unik karena memiliki sebuah 

ikatan alena dan 5,6 monoekposida didalam molekulnya. Dipandang dari segi 

kimianya, fukosantin tersusun atas 7 ikatan rangkap terkonjugasi. Keberadaan  

sistem ikatan rangkap terkonjugasi menyebabkan pigmen mudah dirusak oleh 

degradasi oksidatif seperti zat kimia, enzim, suhu, oksigen, dan                   

cahaya (Gross, 1991). 

Sifat fukosantin antara lain adalah fukosantin labil pada suasana basa, 

sehingga pada saat mengekstrasi pigmen tersebut lingkungan basa harus             

dihindari (Nurcahyati dan Timotius, 2007). Pigmen fukosantin                                    

menurut Borrow dan Shahidi (2008) tidak stabil pada oksigen (udara) sinar 

maupun  panas, stabil pada pemanasan sampai temperature sedang, disimpan 

ditempat tertutup dan tidak tembus cahaya tetapi labil bila ada oksigen atau 

terkena sinar ultraviolet (Anis, 2008). 

 
 2.3.1 Manfaat Fukosantin 

Fukosantin hanya terkandung dalam alga coklat dengan jumlah sedikit. 

Fukosantin adalah tipe karetenoid non Vitamin A turunan dari xantopil. Studi 

fungsional pada fukosantin melaporkan bahwa fukosantin memiliki aktivitas untuk 

mencegah obesitas dan diabetes, mencegah dan memerangi kanker                           

(kanker usus besar, kanker usus halus, kanker darah, kanker prostat dan kanker 

hati) pencegah oksidasi pada tubuh, mencegah penyumbatan pembuluh darah 

dan memerangi implamasi (Oryza oil dan Fat chemical, 2009). Ditambahkan 

dalam Pangestuti, et al., (2007) fukosantin memiliki efek farmotologi yang sangat 

penting. Pigmen ini sangat potensial sebagai obat dan suplemen karena dapat 

berperan sebagai antioksidan.   

 
 
 



2.4   Ekstraksi  Alga Coklat 

 Ekstraksi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penarikan keluar atau 

proses pemisahan suatu bahan dari campurannya, biasanya dengan 

menggunakan pelarut. Pelarut polar hanya akan melarutkan solut yang polar dan 

pelarut non polar akan melarutkan solut non polar juga atau disebut “like 

dissolves  like” (Shriner, et al., 1980). Ditambahkan dalam Alam (2007) ekstraksi  

komponen kimia dalam sel tanaman yaitu pelarut organik akan menembus 

dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif 

akan larut dalam pelarut organik di luar sel, maka larutan terpekat akan berdifusi 

keluar sel dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi keseimbangan 

antara konsentrasi cairan zat aktif di dalam dan di luar sel. Ekstraksi umumnya  

menggunakan pelarut yang  memiliki kepolaran yang sama dengan komponen 

targetnya. Ekstraksi lebih efisien bila dilakukan berulang kali dengan jumlah 

pelarut yang lebih kecil dari pada bila jumlah pelarutnya banyak tapi 

mengekstraknya hanya sekali (Markham, 1988).  

Berdasarkan bentuk campuran yang diekstrak, ekstraksi dibedakan 

menjadi dua macam yaitu ekstraksi padat-cair yaitu campuran yang diekstrak 

berbentuk padat, dan ekstraksi cair-cair yaitu cairan yang diekstrak berbentuk                                 

cair (Sax and Lewis, 1987 dalam Wijaya, 2001). Dan ekstraksi bentuk padat-cair 

paling sering digunakan untuk mengisolasi zat yang terkandung dalam bahan 

alami. Sifat-sifat seperti kepolaran, kelarutan bahan alami yang diisolasi berperan 

penting terhadap sempurnanya proses ekstraksi, di samping pemilihan pelarut 

dan pengaturan suhu (Vogel, 1987).  

Metode ekstraksi terdiri atas dua jenis yakni ekstraksi panas dan ekstraksi 

dingin. Ekstraksi panas menggunakan cara refluks dan destilasi uap sedangkan 

ekstraksi secara dingin menggunakan cara maserasi, perkolasi dan                        

soxhletasi. Ekstraksi secara refluks adalah cara berkesinambungan dimana 



cairan penyaringan secara kontinyu menyaring zat aktif dalam sampel.                                                                              

Ekstraksi secara destilasi uap adalah cara yang digunakan untuk menyaring 

sampel yang mangandung minyak yang mudah menguap atau mengandung 

komponen kimia yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan udara normal. 

Ekstraksi secara perkolasi merupakan cara penyaringan yang dilakukan dengan 

mengalirkan cairan pencair melalui serbuk sampel yang telah dibasahi. 

Ekstraksi soxhletasi merupakan cara penyaringan sampel secara 

berkesinambungan, cairan penyaring dipanaskan sehingga menguap, uap cairan 

penyaring terkondensasi menjadi molekul-molekul cairan oleh pendingin balik 

dan turun menyaring sampel di dalam klonson dan selanjutnya masuk kembali ke 

dalam labu alas bulat setelah melewati pipa siphon. Ekstraksi secara maserasi 

merupakan cara penyarian yang paling sederhana yang dilakukan dengan cara 

merendam serbuk sampel dalam cairan penyaring. Ditambahkan                                  

oleh Widodo (2007) maserasi  merupakan metode perendaman sampel dengan 

pelarut organik, umumnya digunakan pelarut organik dengan molekul relatif  kecil 

dan perlakuan temperatur ruang. Proses ini menguntungkan karena pengaruh 

suhu dapat dihindari, suhu yang tinggi kemungkinan akan mengakibatkan 

terdegradasinya senyawa-senyawa metabolit sekunder.     

 
2.5  Pelarut 

Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair 

atau gas, yang menghasilkan sebuah larutan (Wikipedia, 2010)b. Sedangkan  

Larutan adalah campuran homogen antara dua komponen/zat atau lebih. Dua 

komponen tersebut adalah pelarut (solvent) dan zat terlarut (solute). Berdasarkan  

sifat kelarutannya pelarut dibagi menjadi polar dan non polar. Pelarut polar 

adalah pelarut yang mampu melarutkan zat ionik dan zat polar lain, hal ini 

dikarenakan pelarut polar mampu mengurangi gaya tarik menarik antara elektrolit  



kuat dan lemah sehingga mampu memecahkan ikatan kovalen dan elektrolit 

yang   berionisasi lemah  akibat dari pembentukan  jembatan hidrogen dengan 

elektrolit. Sedangkan pelarut non polar adalah pelarut yang mampu melarutkan 

zat terlarut non polar.  Pelarut  non polar tidak dapat  melarutkan zat polar karena 

pelarut non polar tidak dapat mengurangi gaya tarik menarik antara ion elektrolit 

kuat dan lemah selain itu pelarut ini tidak dapat memecahkan ikatan kovalen dan 

elektrolit yang berionisasi lemah karena tidak mampu membentuk jembatan 

hidrogen dengan non elektrolit (Widyaningsih, 2009). 

Sifat penting pelarut adalah kecenderungan membentuk ikatan hidrogen. 

Ikatan hidrogen adalah harga tetapan dielektrikanya dalam hubungan dengan 

momen dwi kutubnya. Terbentuknya sejumlah besar ikatan                                    

hidrogen menyebabkan tetapan dielektrik yang sangat                                                                    

tinggi (Day dan Underwood, 1986). Beberapa nilai konstanta atau tetapan 

dielektrik bahan-bahan pelarut dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Konstanta Dielektrik Beberapa Bahan Pelarut 

Pelarut Konstanta Dielektrik (D) Tingkat Kelarutan Dalam Air 

Kloroform 
Etil asetat 
n-butanol 
2-propanol 
1-propanol 
Aseton 
Etanol 
Metanol 
Air 

4,806 
6,02 

17,80 
18,30 
20,10 
20,70 
24,30 
33,60 
80,40 

Sedikit 
Sedikit 
Sedikit 
Misibel 
Sedikit 
Misibel 
Misibel 
Misibel 
Misibel 

Keterangan  : Misibel  artinya dapat bercampur dengan air dalam berbagai    
proporsi 

Sumber           : Sudarmadji, et al., (1997). 

 
Pelarut harus memenuhi beberapa fungsi dalam reaksi kimia, dimana 

pelarut melarutkan reaktan dan reagen agar keduanya bercampur, sehingga hal 

ini akan memudahkan penggabungan antara reaktan dan reagen yang 



seharusnya terjadi agar dapat merubah reaktan menjadi produk. Pelarut juga 

bertindak sebagai kontrol suhu, Salah satunya untuk meningkatkan energi dari 

tubrukan partikel sehingga partikel-partikel tersebut dapat bereaksi lebih cepat, 

atau untuk menyerap panas yang dihasilkan selama reaksi eksotermik. Sehingga 

pada umumnya pelarut yang baik mempunyai kriteria tidak reaktif terhadap 

kondisi reaksi, dapat melarutkan reaktan dan reagen memiliki titik didih yang 

tepat, mudah dihilangkan pada saat akhir dari reaksi (Joshua, 2010). 

Pelarut yang baik untuk ekstraksi adalah pelarut yang mempunyai daya 

melarutkan yang tinggi terhadap zat yang diekstraksi. Daya melarutkan yang 

tinggi tersebut berhubungan dengan kepolaran pelarut dan kepolaran seyawa 

yang diekstraksi (Vogel, 1987). Penggunaan pelarut harus memiliki                          

kepolaran sesuai dengan kepolaran senyawa yang akan                               

diekstrak (Dewi, et al., 2007). Beberapa sifat-sifat umum bahan-bahan pelarut 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 7. Sifat-Sifat Pelarut Umum 

Solvent Rumus Kimia Titik  
Didih 

Konstanta 
Dielektrik 

Massa 
Jenis 

                                                    Pelarut Non-Polar 
Heksana CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 69 °C 2.0 0.655 g/ml 
Benzena C6H6 80 °C 2.3 0.879 g/ml 
Toluena C6H5-CH3 111 °C 2.4 0.867 g/ml 
Dietil Eter CH3CH2-O-CH2-CH3 35 °C 4.3 0.713 g/ml 
Kloroform CHCl3 61 °C 4.8 1.498 g/ml 
Etil Asetat CH3-C(=O)-O-CH2-CH 77 °C 6.0 0.894 g/ml 

Pelarut Polar Aportik 
1,4-Dioksona /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-\ 101 °C 2.3 1.033 g/ml 
Tetrahidrofuran /-CH2-CH2-O-CH2-CH2-\ 66 °C 7.5 0.886 g/ml 
Diklorometana CH2Cl2 40 °C 9.1 1.326 g/ml 
Asetona CH3-C(=O)-CH3 56 °C 21 0.786 g/ml 
Asetonitril (MeCN) CH3-C≡N 82 °C 37 0.786 g/ml 
Dimetilformamida H-C(=O)N(CH3)2 153 °C 38 0.944 g/ml 
Dimetil Sulfoksida 
(DMSO) CH3-S(=O)-CH3 189 °C 47 1.092 g/ml 

                  Pelarut Polar Protik  
Asam asatat CH3-C(=O)OH 118 °C 6.2 1.049 g/ml 
n-Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 118 °C 18 0.810 g/ml 
Isopropanol(IPA) CH3-CH(-OH)-CH3 82 °C 18 0.785 g/ml 
n-Propanol CH3-CH2-CH2-OH 97 °C 20 0.803 g/ml 
Etanol CH3-CH2-OH 79 °C 30 0.789 g/ml 
Metanol CH3-OH 65 °C 33 0.791 g/ml 
Asam Format H-C(=O)OH 100 °C 58 1.21   g/ml 
Air H-O-H 100 °C 80 1.000 g/ml 

Sumber: Wikipedia (2010)c 

 
2.5.1 Aseton 

Aseton mempunyai nama lain dimetil asetat, dimetil keton, ketopropan, 

metilasetil, propanon, piroasetat eter dan piroasetis spirit. Rumus molekul dari 

aseton adalah CH3COCH3. Aseton biasa digunakan sebagai pelarut karena 

mempunyai sifat higroskopis, sangat volatil, tidak beresidu dan mudah terbakar. 

Kegunaan aseton antara lain adalah sebagai pelarut senyawa asetilen, 

campuran adesif, parfum, pembersih, bahan campuran resin dan lain      

sebagainya (Schelfan, et al., 1983). 



 Aseton adalah senyawa berbentuk cairan yang tidak berwarna dan 

mudah terbakar. Aseton digunakan sebagai pelarut aprotik polar dalam 

kebanyakan reaksi organik. Oleh karena polaritas aseton yang menengah, ia 

melarutkan berbagai macam senyawa atau larut dalam berbagai perbandingan 

dengan air, etanol, dietil eter (Wikipedia, 2010)d. Sifat-sifat aseton dapat dilihat 

pada Tabel 8 di bawah ini : 

Tabel 8. Sifat-sifat Aseton 

No. Karakteristik Aseton 

1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 

Nama lain 
 
Rumus bangun 
 
 
 
 
 
Sifat 
Berat molekul 
Titik leleh 
Titik didih 
Massa molar 
Kelarutan 
 
Densitas  

β-ketopropana, dimetil keton, 
dimetilformaldehida, DMK  
CH3COCH3 

 
 

Mudah terbakar, sangat volatil, tidak beresidu 
58.1 
-94.6 0C 
56.1 – 56.5 0C 
58,08 g/mol 
larut dalam berbagai perbandingan dengan air, 
etanol, dietil eter  
0,79 g/cm³, cair 

Sumber : Schelfan, et al., (1983) 

2.5.2 Metanol 

 Metanol dahulu dibuat dari kayu melalui penyulingan dan kadang 

dinamakan alkohol kayu. Kata metil berasal dari bahasa Latin (methy = anggur, 

yle = kayu). Tetapi sekarang metanol dibuat dari karbon monoksida dan oksigen. 

Metanol memiliki titik didih 650C dan larut sempurna dalam air pada                                       

suhu 200C (Hart, 1983).  

 Metanol dikenal dengan nama metil alkohol atau alkohol kayu, 

merupakan senyawa kimia dengan rumus kimia CH3OH. Metanol adalah alkohol 



yang paling sederhana, ringan, volatil, tidak berwarna, mudah terbakar, cairan 

yang beracun dengan bau yang sangat tajam. Metanol banyak digunakan untuk 

anti pembekuan, pelarut, dan bahan bakar (Wikipedia, 2010)e. 

Tabel 9. Sifat-sifat Metanol 
No. Karakteristik Metanol 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Nama lain 
 
Rumus molekul 
 
 
 
 
Sifat 
Titik leleh 
Titik didih 
Massa molar 
Densitas 
Titik nyala 
Konstanta dielektrik 

Hidroksi metana, metil alkohol, metil hidrat, 
alkohol kayu dan karbinol 
CH3OH 

 
mudah terbakar, tidak berwarna 
-97 0C 
64.7 0C 
32.04 g/mol 
0,7918 g/cm³, cair 
11 0C 
33 

Sumber : Wikipedia (2010)e   

2.5.3 Heksan 

Heksana adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus 

kimia C6H14 (isomer utama n-heksana memiliki rumus CH3(CH2)4CH3). Awalan 

heks- merujuk pada enam karbon atom yang terdapat pada heksana dan akhiran 

-ana berasal dari alkana, yang merujuk pada ikatan tunggal yang 

menghubungkan atom-atom karbon tersebut. Seluruh isomer heksana amat tidak 

reaktif, dan sering digunakan sebagai pelarut organik yang                                               

inert  (Wikipedia, 2010)f
. 

  



Tabel 10. Sifat-sifat Heksan 

No. Karakteristik Heksan 
1. 
2. 
 
 
 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Nama lain 
Rumus molekul 
 
 
 
 
Sifat 
Titik leleh 
Titik didih 
Massa molar 
Densitas 
Visikositas 
Konstanta dielektrik 

- 
C6H14 

 
mudah terbakar, tidak berwarna 
-95 0C(1780k) 
69 0C(3240k) 
86.18g/mol 
0,6548 g/cm³, cair 
0.294 pada 25 °C 
2 

Sumber : Wikipedia (2010)f.  

2.5.4  Dietil Eter 

Dietil eter, yang juga dikenal sebagai eter dan etoksi etana, adalah cairan 

mudah terbakar yang jernih, tak berwarna, dan bertitik didih rendah serta berbau 

khas. Anggota paling umum dari kelompok campuran kimiawi yang secara umum 

dikenal sebagai eter ini merupakan sebuah isomernya butanol (Wikipedia,2010)g. 

Dietil eter digunakan sebagai pelarut karena pelarut ini memiliki kelarutan yang 

tinggi terhadap minyak, lemak, resin selain itu dietil eter mudah menguap pada 

kondisi atmosferik yakni  suhu 380 C  ( Savitri dan Veronica, 2007).   

Tabel 11. Sifat-sifat Dietil Eter 
No. Karakteristik Dietil Eter 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Nama lain 
 
Rumus molekul 
 
 
Sifat 
Titik leleh 
Titik didih 
Titik nyalah 
Massa molar 
Densitas 
Visikositas 
Konstanta dielektrik 

Eter dan etoksi etana, 
 
C4H10O , C2H5OC2H5 

 
Mudah menguap,tidak berwarna 
−116.3 °C (156.85 K) 
34.6 °C (307.75 K) 
-45 °C 
74.12 g/mol 
6.9 g/100 ml (20 °C 
0.224 pada 25 °C 
4.3 

Sumber : Wikipedia (2010)g 



2.5.5 Etil Asetat 

Etil asetat adalah senyawa organik dengan rumus CH3CH2OC(O)CH3 

Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud 

cairan tak berwarna, memiliki aroma khas (Wikipedia, 2010)h
. Penamaan ester 

hampir menyerupai dengan penamaan basa; walaupun tidak benar-benar 

mempunyai kation dan anion, namun memiliki kemiripan dalam sifat lebih 

elektropositif dan keelektronegatifan. Suatu ester dapat dibuat sebagai produk 

dari suatu reaksi pemadatan pada suatu asam (pada umumnya suatu asam 

organik) dan suatu alkohol (atau campuran zat asam karbol), walaupun ada cara-

cara lain untuk membentuk ester. Pemadatan adalah suatu jenis reaksi kimia di 

mana dua molekul bekerja sama dan menghapuskan suatu molekul yang kecil, 

dalam hal ini dua gugus OH yang merupakan hasil eliminasi suatu molekul                        

air (Clark, 2002). 

Tabel 12. Sifat-sifat Etil asetat 
No. Karakteristik Etil asetat 
1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

Nama lain 
 
Rumus molekul 
 
 
 
Sifat 
Titik lebur 
Titik didih 
Massa molar 
Densitas 
Konstanta dielektrik 

Ester asetat, ester etanol, etil ester 
 
C4H8O2 

 
Cairan tidak berwarna 
−83.6 °C (189.55 K) 
77.1 °C (350.25 K) 
88.12 g/mol 
0.897 g/cm³ pada 30C 
6.0 

Sumber: (Wikipedia,2010)g.  

  



2.5.6 Etanol 

 Etanol termasuk golongan alkohol yang merupakan senyawa organik 

yang mengandung gugus hidroksil dengan rumus umum: R-OH atau CnH2n+1OH. 

Alkohol dapat dianggap sebagai turunan alkana, dimana atom H diganti oleh 

gugus hidroksil. Penamaan jenis alkohol tergantung dari jumlah n pada alkilnya, 

jika n = 1 diberi nama metanol dan bila n = 2 dikenal dengan nama etanol yang 

merupakan kependekan dari etil alkohol. Etanol dengan formula C2H5OH 

merupakan larutan jernih, tidak berwarna, volatil dengan bau khas, mendidih 

pada suhu 78,5oC, larut dalam air, eter, kloroform dan aseton (Basri, 1996). 

Ditambahkan Buckingham (1982), etanol merupakan pelarut organik yang dapat 

diproduksi melalui fermentasi gula, karbohidrat, dan pati.  

 Etanol biasanya digunakan untuk mengekstraksi senyawa-senyawa aktif 

yang bersifat antioksidan dan antibakteri pada suatu bahan. Beberapa hasil 

penelitian melaporkan bahwa pelarut etanol lebih baik daripada air, metanol 

maupun pelarut lain dalam mengekstraksi senyawa antioksidan maupun 

antibakteri (Hirasawa et al., 1999). 

Tabel 13. Sifat-sifat Etanol 

No. Karakteristik Etanol 
1. 
2. 
 
 
 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Nama lain 
Rumus bangun 
 
 
 
 
Sifat 
Berat molekul 
Titik leleh 
Titik didih 
Berat jenis 
Kelarutan 
Densitas  

Etanol, metil karbinol, etil alkohol, ansol 
C2H5OH 

 
Mudah menguap, berbau khas, tidak beresidu 
46.7 
-117.3 sampai -1120C 
78.40C 
6.6 lbs/gal pada 200C 
Dalam air, eter, kloroform dan metil alkohol 
1.59 

Sumber: Schelfan et al., (1983). 

 
 
 



2.6 Fraksinas (Partisi) 

Fraksinasi adalah proses pemisahan suatu kuantitas tertentu dari 

campuran yang dibagi dalam beberapa jumlah kecil (fraksi), dimana komposisi 

perubahan sesuai dengan gradien tertentu (Wikipedia, 2010)i. 

Metode partisi pelarut biasanya menggunakan dua pelarut yang tidak 

campur didalam corong pisah. Pada metode ini komponen terdistribusi dalam 

dua pelarut berdasarkan perbedaan koefisien partisi. Metode partisi juga disebut 

penyarian cair-cair, yaitu proses pemisahan di mana suatu zat terbagi dalam dua 

pelarut yang tidak bercampur (Sholihah, 2010). 

 
2.7   Kromatografi Kolom  
 

Kromatografi kolom adalah suatu metode pemisahan dan pemurnian 

senyawa dalam skala preparatif. Kromatografi kolom dapat dilakukan pada 

tekanan atmosfer atau dengan tekanan lebih besar dengan menggunakan 

bantuan tekanan luar (Khopkar, 1990).  

Kromatografi adalah suatu nama yang diberikan untuk teknik pemisahan 

tertentu. Cara yang asli telah diketengahkan pada tahun 1903 oleh Tsweet, yang 

menggunakan untuk pemisahan senyawa yang berwarna. Pada dasarnya semua 

cara kromatografi menggunakan dua fase yaitu satu fase tetap (stationary) dan  

yang lain fase bergerak (mobile). Dalam kromatografi kolom ini khususnya 

kromatografi elusi untuk larutan pekat yang diperiksa dimasukkan ke dalam 

kolom kemudian pelarut elusi ditambahkan dan sedapat mungkin dibiarkan 

mengalir pada suhu dan kecepatan aliran yang konstansampai terjadi 

pemisahan. Campuran senyawa akan terpisah menjadi zona-zona. Zona adalah 

bagian kolom pemisah yang mengandung senyawa yang ditentukan. Zat yang 

bergerak cepat akan segera meninggalkan kolom selama proses kromatografi 

dan akan muncul eluat yaitu dalam cairan yang keluar, dimana eluat tersebut 



ditampung dengan sejumlah tabung reaksi secukupnya. Zat yang bergerak 

lambat, selama proses kromatgrafi ini tidak terelusi. Zat ini akan tinggal tetap  

dalam kolom dan setelah berakhirnya pemisahan mekanik kolom                             

dielusi dan adsorben secara ekstraksi dengan pelarut yang                                                                 

sesuai (Kisman dan Ibrahim,1998  dalam  Widodo, 2007).  

Kromotografi memerlukan waktu kerja yang lebih singkat dan lebih efektif 

daripada metode lain, serta memungkinkan pemisahan komponen-komponen 

yang tidak dapat dipisahkan dengan metode lain. Teknik kromatografi  

didasarkan  pada perbedaan distribusi komponen contoh diantara dua fase. 

Salah satu fase dibuat tetap (fase diam), sedangkan fase lainnya bergerak 

diantara celah-celah atau pada permukaan fase diam. Pergerakan fase gerak 

mengakibatkan  pergerakan diferensial  dari komponen di dalam contoh. Fase 

diam  pada kromatografi dapat berupa padatan atau cairan, sedangkan fase 

geraknya cairan atau gas. Dengan demikian kromatografi dapat dikelompokkan  

menjadi 4 berdasarkan  jenis fasenya yaitu cairan-padatan, gas–padatan, cairan-

cairan dan gas cairan. Pada semua jenis kromatografi, campuran zat terlarut  

terpisah sepanjang kolom berdasarkan laju migrasi diantara mereka. Laju migrasi 

dipengaruhi oleh dua hal yaitu: gaya yang cenderung menggerakan dan gaya 

yang cenderung menahan zat  terlarut  (Sastrohamidjojo, 2007). 

 

 

 

  

Gambar 3. Kromatografi Kolom (Chemistry, 2009) 



2.8 Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis adalah suatu metode pemisahan yang 

menggunakan plat atau lempeng kaca yang sudah dilapiskan adsorben yang 

bertindak sebagai fasa diam. Fase bergerak ke atas sepanjang fase diam dan 

terbentuklah kromatogram. Metode ini sederhana, cepat dalam pemisahan dan                                  

sensitif   (Khopkar, 1990). 

Pada prinsipnya KLT dilakukan berdasarkan pada penggunaan fasa diam 

untuk menghasilkan pemisahan yang lebih baik. Fasa diam yang biasa 

digunakan dalam KLT adalah serbuk silika gel, alumina, tanah diatome dan                                   

selulosa  (Harborne 1987). Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu analisis 

kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-

komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran (Wikipedia, 2010)j. 

Untuk pengukuran jumlah perbedaan warna yang terbentuk dari 

campuran, dapat dilakukan berdasarkan pada jarak yang ditempuh oleh pelarut 

dan jarak yang ditempuh oleh bercak warna masing-masing (Clark, 2007). Nilai 

Rf retardation factor untuk setiap warna dapat dihitung dengan rumus : 

 

Rf  (Retardation factor)  =   jarak yang ditempuh oleh komponen 
                                                 jarak yang ditempuh oleh pelarut 

 

KLT mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya: waktu yang 

dibutuhkan tidak lama  (2-5 menit ) dan sampel yang dipakai hanya sedikit sekali  

yakni hanya  (2-20µg). Kerugianya dengan menggunakan KLT adalah tidak 

efektif untuk skala industri. Walapun lembar KLT yang digunakan  lebih lebar dan 

tebal, pemisahannya sering dibatasi hanya sampai milligram sampel                                      

saja  (Mayo dalam Widodo, 2007).  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.9. Spektofotometer 

Spektrofotometri merupakan suatu metoda analisa yang didasarkan pada 

pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada 

panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau 

kisi difraksi dengan detector fototube. Spektrofotometri dapat dianggap sebagai 

perluasan suatu pemeriksaan visual dengan studi yang lebih mendalam dari 

absorbsi energi. Absorbsi radiasi oleh suatu sampel diukur pada berbagai 

panjang gelombang dan dialirkan oleh suatu perkam untuk menghasilkan 

spectrum tertentu yang khas untuk komponen yang                                                                   

berbeda (Anonymous, 2010)c
.. 

Penyerapan sinar uv-vis dibatasi pada sejumlah gugus 

fungsional/gugus kromofor (gugus dengan ikatan tidak jenuh) yang 

mengandung elektron valensi dengan tingkat eksitasi yang rendah. Dengan 

melibatkan 3 jenis elektron yaitu: sigma, phi dan non bonding electron. Kromofor-

kromofor organik seperti karbonil, alken, azo, nitrat dan karboksil mampu 

menyerap sinar ultraviolet dan sinar tampak. Panjang gelombang maksimalnya 

Jarak yang ditempuh 
pigmen 

Jarak yang 
ditempuh pelarut 

Gambar 4. Metode Kromatografi Lapis Tipis (Clark, 2007). 
 



dapat berubah sesuai dengan pelarut yang digunakan. Auksokrom adalah 

gugus fungsional yang mempunyai elekron bebas, seperti hidroksil, metoksi dan 

amina. Terikatnya gugus auksokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan 

pergeseran pita absorpsi menuju ke panjang gelombang yang lebih besar 

(bathokromik) yang disertai dengan peningkatan intensitas (hyperkromik) ( 

Rgmaisyah, 2008). 

Analisis  spektrofotometri digunakan suatu sumber radiasi yang menjorok 

ke dalam daerah ultraviolet spektrum itu. Dari spektrum  dipilih panjang-panjang 

gelombang tertentu dengan lebar pita kurang dari 1 nm. Proses ini memerlukan   

instrumen rumit dan  mahal. Instrumen yang digunakan  adalah spektrofotometer. 

Instrumen ini terdiri dari dua instrumen dalam satu kotak sebuah spektrometer 

dan sebuah fotometer (Bassett et al., 1994). Spektrofotometri ini merupakan 

gabungan antara spektrofotometri UV dan Visible. Menggunakan dua buah 

sumber cahaya berbeda, sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. 

Meskipun untuk alat yang lebih canggih sudah menggunakan hanya satu sumber 

sinar sebagai sumber UV dan Vis, yaitu photodiode yang dilengkapi dengan 

monokromator. Untuk sistem spektrofotometri, UV-Vis paling banyak tersedia 

dan paling populer digunakan. Kemudahan metode ini adalah dapat digunakan 

baik untuk sample berwarna juga untuk sampel tidak                                           

berwarna  ( Wahyuriyadi, 2009). 

 

2.8.1 Multispec-1601 Spektrofotometer 

 Spektrofotometer Multispec-1601 mempunyai kelebihan yakni dapat 

memperoleh pola spektra pada keseluruhan panjang gelombang hanya dengan 

waktu 100 miliseconds. Detektor yang digunakan pada multispec-1601 

spektrofotometer adalah Photo Diode Array (PDA) (Anonymous, 2009)a. Gambar 

multispec-1601 spektrofotometer dapat dilihat pada Gambar 5. 



 

 

Gambar 5. Gambar UV-Vis 1601 
Sumber : Laboratorium Kimia Organik Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya 

 

Menurut Sudarmaji et al.,(1997) Untuk menghitung kadar yang terdapat 

pada sampel maka dapat dilakukan perhitungan dengan  rumus : 

A =  bc 

A adalah absorbansi (tidak ada unit, karena A = log 10 P 0 / P) 

 adalah absorbtivity molar dengan unit mol L -1 cm -1  

b Diameter kuvet(cm) 

c adalah konsentrasi senyawa dalam larutan, dinyatakan dalam mol L -1 

 

 

 

  



3. METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Bahan Penelitian  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan utama, bahan 

kimia dan bahan penunjang. Bahan utama yang digunakan adalah Sargassum 

filipendula yang diperoleh dari Desa Padike, kecamatan Talango, Sumenep 

Madura, sedangkan bahan kimia yang digunakan adalah metanol, aseton, dietil 

eter, etil asetat, silica gel F-254, sea sand (pasir laut) etanol dan heksan. Bahan 

kimia ini memiliki grade pro analis (PA) dengan merk Merck. Selain itu juga 

digunakan bahan kimia dan bahan penunjang lain seperti aseton teknis, heksan 

teknis, metanol teknis, alumunium foil, cling wrap, kertas saring, kapas, gas 

nitogen, aquades, air ledeng  dan garam grosok.  

 
3.2  Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan untuk proses ekstraksi adalah gunting, nampan, 

timbangan digital, mortar, beaker glass, erlemeyer, gelas ukur, pipet tetes, pipet 

volume, spatula, hot plate, magnetic stirrer, corong kaca, corong pisah, rotary 

vacuum evaporator dan botol sampel. Peralatan yang digunakan untuk analisa 

adalah kolom kromatografi, statif, tabung reaksi, beaker glass, cawan petri, 

pinset, pipet serologis, corong pisah dan spektrofotometer multispec-1601                       

UV -Vis merek Shimadzu. 

 
3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode eksploratif. 

Metode eksploratif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu 

gejala, sehingga setelah melalui tahap observasi, masalah serta hipotesisnya 

dapat dirumuskan. Dalam penelitian eksploratif pengetahuan tentang gejala yang 



hendak diteliti masih sangat terbatas dan merupakan langkah pertama bagi 

penelitian yang lebih mendalam (Singarimbun dan Effendi, 1989).  

Menurut Amirin (2009), penelitian eksploratorif merupakan salah satu 

pendekatan dalam penelitian. Metode eksploratif berupaya menemukan 

informasi umum mengenai sesuatu topik/masalah yang belum dipahami 

sepenuhnya oleh seseorang peneliti. Jadi, penelitian eksploratif merupakan 

salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu 

(yang menarik perhatian) yang belum diketahui, belum dipahami, belum 

dikenali, dengan baik. 

 
3.4   Prosedur  Penelitan 

3.4.1   Persiapan Sampel 

Sampel alga coklat  dicuci dengan air laut untuk menghilangkan kotoran 

dan  dibilas dengan air tawar untuk menghilangkan garam yang berasal dari air 

laut (lingkungan). Sampel alga coklat kemudian dikeringkan dengan  

menggunakan  kain lap  dan dimasukkan ke dalam  plastik polyback hitam. 

Selama dalam perjalanan, sampel disimpan dalam cool box yang berisi es. 

Setelah sampai kemudian sampel disimpan ke dalam  freezer. 

 
3.4.2    Penelitian Tahap I Ekstraksi  Pigmen  Fukosantin 

Ekstraksi pigmen dilakukan dengan menggunakan metode                      

Pangestuti et al., (2007) yang dimodifikasi oleh Mu’amar (2009). Proses  pertama 

yang harus dilakukan adalah alga coklat dibersihkan dengan air ledeng kemudian 

dikeringkan untuk mengurangi kandungan air bebas pada bahan.  Selanjutnya 

alga coklat  dipotong lebih kurang lebih satu cm agar alga coklat cepat kering dan 

untuk memperluas permukaan bidang sehingga pigmen dapat terekstraksi 

dengan maksimal. Alga coklat  ditimbang 200 gram menggunakan timbangan 

digital dan dihaluskan dengan mortar serta ditambahkan CaCO3 ± 0,5 gr. 



Penambahan CaCO3 bertujuan untuk menetralkan alga coklat sehingga  tidak 

bersifat basa, ini karena pigmen  fukosantin yang terkandung dalam alga  tidak 

tahan pada pH tertentu khususnya basa.  Ekstraksi pada penelitian ini  dilakukan  

dengan cara maserasi  bertingkat yaitu dengan cara perendaman menggunakan 

bahan kimia metanol (CH3OH)  dan aseton (CH3COCH3)  perbandingan (7:3) v/v  

sebanyak 750 ml. Ekstraksi dalam sel tanaman yaitu pelarut organik akan 

menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat 

aktif, zat aktif akan larut dalam pelarut organik di luar sel, maka larutan terpekat 

akan berdifusi keluar sel dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi 

keseimbangan antara konsentrasi cairan zat aktif di dalam dan di luar sel. 

Adapun tujuan dari penggunaan  metanol (CH3OH)  agar dapat  melarutkan 

semua senyawa organik yang terkadung pada bahan. Penggunaan pelarut  

aseton (CH3COCH3) adalah untuk mengangkat pigmen  yang bersifat polar 

(pelarut yang cocok untuk fukosantin). Prinsip  dari maserasi  adalah mengambil 

senyawa target dengan cara merendam.                                        

 Menurut  Lenny (2006), maserasi adalah proses perendaman sampel 

dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini 

sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena dalam 

perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran 

sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam sel dan di luar sel sehingga 

metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut 

organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama 

perendaman yang dilakukan. Sampel yang diekstrasi dengan cara maserasi  

kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring halus hingga 

mendapatkan filtrat. Prosedur ekstraksi untuk isolasi dapat dilihat pada     

Gambar 6. 



 

3.4.3 Penelitian Tahap II Fraksinasi 

 Setelah proses penyaringan selesai dan diperoleh filtrat, kemudian filtrat 

difraksinasi (partisi) dengan menggunakan dietil eter, (C2H5OC2H5) yang 

berfungsi  untuk mengikat senyawa yang bersifat semi polar sehingga senyawa 

tersebut  berada pada fase atas, filtrat lalu disaturasi dengan menggunakan 

saturasi garam yang berfungsi agar pelarut lebih tertarik mengikat larutan 

saturasi  yang memiliki elktronegatifan dan elktropositifan yang lebih tinggi dari 

pada senyawa target sehingga pelarut metanol dan aseton  terikat pada saturasi  

garam dan berada di bawah. Fraksinasi adalah proses pemisahan suatu 

kuantitas tertentu dari campuran yang dibagi dalam beberapa jumlah kecil (fraksi) 

dimana komposisi perubahan sesuai dengan gradien (Wikipedia, 2010)h. 

Perbandingan yang digunakan  antara   filtrat : dietil eter, (C2H5OC2H5) : saturasi 

garam  dan air ledeng dalam proses  fraksinasi (partisi) ini adalah 50:25:60:5 ml. 

Tujuan dari partisi ini adalah agar terbentuk 2 fase (lapisan) berdasarkan  

kepolaran.  Tujuan dari penggunaan dietil eter (C2H5OC2H5)  adalah karena  dietil 

eter dapat mengurangi kepadatan senyawa organik dalam sampel, memiliki titik 

uap yang paling rendah sehingga dapat  mempermudah penghilangan pelarut 

pada sampel untuk  tahap selanjutnya. sedangkan tujuan penambahan saturasi 

garam adalah  untuk mengikat senyawa yang bersifat polar.  

 Fase  yang diambil  dalam fraksinasi  adalah fase atas  karena hampir 

seluruh pigmen berada pada fase ini dan hasil  dari fase  bawah tidak digunakan. 

Hasil dari fase atas ditampung pada erlenmeyer kemudian dirotavapor vacuum  

pada suhu 30oC dengan kecepatan 100 rpm dan sampel dikeringkan dengan 

menggunakan  gas nitrogen sampai menghasilkan ekstrak pigmen kering. Tujuan 

dari dikeringkan dengan nitrogen ini adalah menarik air dan pelarut yang ada 



pada ekstrak kasar. Prosedur fraksinasi untuk isolasi dapat dilihat pada                  

Gambar 6 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diuapkan dengan rotary vacum evaporator pada 
suhu 30oC pada 100rpm 

Dikeringkan dengan gas Nitrogen 

Gambar 6. Ekstraksi dan  Fraksinasi  Alga   Coklat  untuk Isolasi  (Pangestuti, et al., 2007)    
       yang dimodifikasi oleh Muamar (2009). 

 

Dihaluskan dengan mortar dan ditambah CaCo3 0,5 gram  yang  berfungsi sebagai penetral 

Dimaserasi dengan cara bertingkat  metanol :aseton 7:3 total 750 ml  total selama 60 menit sebanyak 4 kali 

Dicuci dan dibersihkan 

Dipotong-potong ±1 cm 

Ditimbang 200gram 

Ditambah saturasi garam dapur  dan  air ledeng 

Filtrat dipartisi dengan  Dietil eter 

Disaring dengan kertas saring 

Fase Bawah Fase atas 

Alga Coklat basah 

Ekstrak kasar pigmen kering 



Isolasi Fukosantin 

Isolasi atau pemurnian pigmen dilakukan dengan menggunakan 

kromatografi kolom kering. Langkah yang dilakukan yaitu mempreparasi fase 

diam berupa bubur silica gel dan fase gerak heksan (C6H14) : etil asetat (C4H8O2). 

Fase diam berupa silica gel ditimbang 40 gram kemudian dilarutkan kedalam 

fase gerak heksan (C6H14) : etil asetat (C4H8O2) dengan perbandingan 8 : 2 v/v  

sebanyak 150 ml dan di stirer selama 1 jam dengan kecepatan 150 rpm. 

Tujuannya adalah agar tidak ada lagi gelembung udara dalam silica gel dan  

silica gel tidak pecah ketika di dalam kolom. Karena jika silica gel pecah maka 

fase diam tidak dapat bekerja secara sempurna. 

Kolom dipasang  pada statif  dan dimasukan sedikit  fase gerak untuk 

membasahi kapas. Kapas tipis  yang dicelupkan  pada fase gerak dimasukkan ke 

dalam kolom dengan bantuan lidi dan ditambahkan fase gerak. Setelah bubur 

silica gel selesai distirer kemudian di masukkan ke dalam kolom, dengan bantuan 

corong pisah  dan pipet tetes secara perlahan- lahan. Pada saat bubur  silica gel 

dimasukan ke dalam kolom,  bubur silica gel yang berada pada corong pisah 

diaduk terus menerus agar nantinya tidak terdapat rongga udara di dalam kolom. 

Sisa  silica gel yang menempel pada dinding corong pisah maupun ujung kolom  

dielusi dengan pelarut (fase gerak). Timbunan bubur silica gel ini akan mencapai 

tiga perempat dari panjang kolom. Setelah silica gel (fese diam), fase gerak 

masuk, kolom dibiarkan selama semalam (12 jam) dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah fase diam (silica gel) pecah atau tidak. Jika  fase diam  

pecah maka dilakukan  pengulangan prosedur.  Jika  fase diam (silica gel) pecah 

maka  akan berakibat pada proses  penjerapan senyawa yang tidak sempurna.   

Pada kolom ditambahkan pasir laut (sea sand) yang berguna sebagai 

penyaring kotoran yang terdapat dalam sampel. Menurut Sudarmadji (1996), 

pengisian kolom merupakan pekerjaan yang sangat menentukkan keberhasilan 



alat. Pengisian biasanya dilakukan dengan menuangkan bubuk serbuk fase diam 

(bahan adsorben, resin atau gel) ke dalam kolom yang dasarnya sudah ditutup 

seraya diaduk dibagian atas atau kolom diketuk-ketuk sehingga gelembung 

udara keluar dan isi kolom tersebar merata. Bubur diisikan sampai mencapai 

ketinggian yang dikehendaki. Kalau sudah tercapai, aliran cairan pelarut dimulai 

dengan membuka kran dibawah sampai isi kolom mampat merata. Meskipun 

nampak sederhana, pekerjaan ini memerlukan ketrampilan dan pengalaman 

sehingga hasilnya memuaskan. 

Tahap selanjutnya adalah pemasukkan ekstrak pigmen kering yang  

dilarutkan dengan ± 0,5 ml fase gerak ( heksan : aseton  8 : 2 v/v ). Pigmen 

kemudian  dimasukkan ke dalam kolom kromatografi secara perlahan dengan 

menggunakan pipet volume 10 ml. Kemudian kran pada bagian bawah  kolom 

dibuka kecil.  Menurut Sudarmadji (1996), pada pengaturan sampel ada 

beberapa cara penyampaian sampel pada permukaan kolom. Cara yang paling 

sederhana  adalah dengan  menyedot solven di atas kolom sampai bagian atas 

kolom bebas cairan. Sampel kemudian diteteskan dengan pipet sampai 

membasahi permukaan kolom. Solven ditambahkan perlahan-lahan pada kolom 

sampai setinggi 5-10 cm. Kolom disambungkan dengan bejana penampung 

solven dengan aliran tetap sehingga tinggi cairan solven pada kolom                        

tetap 5-10 cm.  

Setelah ekstrak pigmen meresap pada silica gel hingga batas atas 

kemudian dimasukan fase  gerak  heksan (C6H14) dan etil asetat  (C4H8O2).  Fase 

gerak akan mengalir secara terus menerus  sehingga diperlukan penambahan 

fase gerak baru pada bagian atas kolom tujuannya agar  kolom tidak menjadi 

kering dan pecah.  Fase gerak yang  ditambahkan ke dalam kolom ditingkatkan 

terus menerus kepolarannya dengan menaikan konsentrasi etil asetat secara 

bertingkat dimana komposisi yang digunakan untuk heksan   (C6H14 ): etil asetat 



(C4H8O2)  8:2 v/v, 7:3 v/v. 6:4 v/v  dan 5:5 v/v. Menurut Leny (2006) pemilihan 

eluen sebaiknya dimulai dari pelarut yang tidak polar seperti heksan dan 

selanjutnya dilakukan peningkatan kepolaran dengan etil asetat atau pelarut 

yang lebih polar lainnya. Selanjutnya fraksi-fraksi eluat yang keluar dari kolom 

ditampung dengan menggunakan tabung reaksi  berdasarkan warna  dan setiap 

fraksi  dianalisis menggunakan KLT. Prosedur isolasi dengan kromatografi kolom 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Identifikasi Pigmen Fukosantin  
      Gambar 7. Pemurnian Fukosantin dengan Kromatografi Kolom  Pangestuti, et al.,( 2007) 

yang dimodifikasi  Mu’amar (2009) 

Silca gel Kolom dipasang pada statif 

Ekstrak kasar pigmen kering 

Distirer selama 1 jam  kecepatan 150 rpm 

Ditimbang 40 gram 

Dilarutkan dengan fase gerak(heksan : 
etil asetat 8:2 v/v)150 ml 

Diisi  fase gerak sedikit 

Ditambah fase gerak  pada kolom sampai 
hampir penuh 

Kapas dipotong bulat tipis dan dimasukan ke 
dalam kolom dengan bantuan lidi 

Dilarutkan dengan 5ml  
Heksan:aseton (7:3) 

v Dimasukkan ekstrak  pigmen ke dalam kolom yang berisi fase diam silica gel dan fase 
gerak Heksan: Etil asetat  (8:2)v/v 

Ditambahkan pasir laut (sea sand) 2 gram 

Dimasukkan  bubur silica   ke dalam kolom perlahan-
lahan  dengan bantuan corong pisah dan pipet tetes 

melalui dinding bagian dalam kolom 

Masing – masing fraksi eluat ditampung sesuai warna 

Kran dibuka sambil terus menerus ditambahkan fase gerak sedikit demi 
sedikit agar silica gel tidak pecah 

Eluat  pigmen murni 

Kolom  siap digunakan untuk isolasi 

Bubur silica gel 



3.5.1 Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 Pada identifikasi menggunakan KLT digunakan metode                            

Pangestuti et al., (2007) dimana  menggunakan fase diam silica gel F-254 dan 

heksan : aseton  dengan perbandingan 7:3 v/v. 

 Tahap pertama dalam  KLT ini adalah membuat  garis dari pelat dengan 

menggunakan pensil 2B pada kedua ujung plat. Pada bagian bawah plat 

berukuran 1 cm yang berfungsi untuk menunjukan posisi awal dimana eluat  

ditotolkan sedangkan pada bagian atas plat berukuran 0,5 cm digunakan sebagai 

batas akhir yang ditempuh pelarut. 

 Tahap selanjutnya adalah setiap eluat hasil dari kolom ditotolkan pada 

garis bagian bawah pelat dengan menggunakan bantuan pipa kapiler sambil 

ditiup-tiup. Tujuannya adalah agar fraksi yang ditotolkan cepat mengering  

membentuk bercak. Setelah bercak mengering  pelat ditempatkan pada beker 

glass yang berisi fase gerak  dan kertas saring.  Fase gerak yang dimasukkan 

dalam beaker glass  dengan jumlah yang  tidak terlalu banyak sekitar 3 ml dan 

diberi kertas saring, tujuan dari pemberian kertas saring adalah untuk 

mengetahui kehomogenan larutan didalam beaker glass.  Selanjutnya beaker 

glass tersebut ditutup menggunakan cawan petri dan ditunggu  hingga beberapa 

saat sampai pelarut mencapai garis atas plat. Setelah itu warna pigmen pada plat 

KLT diamati dan dihitung nilai Retardation factor (Rf). Prosedur KLT untuk 

komposisi pigmen dan identifikasi fukosantin  dapat dilihat pada Gambar 8. 



 

Gambar 8.  Kromatografi Lapis Tipis ( Pangestuti, et al., 2007) 

 

 3.5.2 Pengukuran Pola Spektra Fukosantin  

 Metode spektofotometri ini dilakukan untuk mengetahui  pola spektra 

(serapan cahaya yang diabsorbsi)  pigmen yang terkandung dalam alga coklat. 

Eluat hasil dari kromatrografi kolom dan KLT yang diyakini sebagai fukosantin  

yang dilihat berdasarkan warna dan nilai Retardation factor (RF) diuapkan 

dengan menggunakan rotary vacum evaporator  dan dikeringkan dengan gas 

nitrogen. Pigmen yang telah dikeringkan kemudian ditambahkan aseton PA 

100%  hingga pengenceran 104
. Larutan pigmen  dituang pada kuvet ± 3 ml  dan 

kuvet kemudian dimasukan ke dalam instrumen spektrofotometer 1601 Shimidzu 

dan dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian yang berupa serapan maksimum 

Eluat  pigmen murni

Dilarutkan dalam  3ml fase gerak heksan :aseton (7:3 v/v) 

Diambil  dengan pipa kapiler

Ditotolkan pada plat KLT

Dimasukkan dalam beaker glass yang berisi fase 
gerak

Ditunggu sampai pelarut mencapai batas atas 

Diambil dengan pinset 

Diamati warna dan dihitung Rf-nya



yang terbentuk oleh pigmen fukosantin kemudian  dibandingkan dengan serapan 

spektra maksimum  menurut Jefrrey et al.,(1997).  

 
3.6  Pengukuran Rendemen  

Untuk mengetahui kandungan fukosantin yang dapat digunakan maka 

dilakukan penghitungan rendemen. Rendemen adalah perhitungan efektivitas 

prosedur, dihitung dengan membagi jumlah produk yang didapatkan  dibagi 

dengan jumlah produk semula (Wikipedia, 2010)k. Pigmen yang telah diketahui 

nilai absorbasinya  dikonversi menggunakan hukum  lamber beer  A= ε b c dan 

dihasilkan kadar fukosantin. Hasil kadar fukosantin kemudian dibagi jumlah total 

alga yang digunakan dikali seratus persen. 

  



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

 Hasil penelitian isolasi fukosantin  dari alga coklat (Sargassum filipendula) 

dengan parameter hasil kolom, uji identifikasi  dengan  KLT (kromatografi lapis 

tipis), uji identifikasi pola spektra dengan spektrofotometer UV-Vis 1601 

shimadzu dan perhitungan rendemen dapat dilihat dari Tabel 14 berikut ini : 

Tabel 14. Data Uji Identifikasi  Pigmen Fukosantin 
No Uji 

Identifikasi 
Alat Hasil Literatur 

1. Rendemen  0,03% ±0,007  

2 Kolom Kromatografi 
Kolom 

135 Eluat pigmen  
dalam tabung Reaksi. 
Eluat Fukosantin  dari 
tabung  96-121 
warna kuning tua 

Fukosantin berwarna  
kuning tua (oranye) 
(Jeffrey et al., 1997) 

3. KLT KLT Rf  0,28 Rf fukosantin  0,25-0,28 
Yan,  et al.,(1999) 

4. 
 

Pola 
spektra 

 
Spektrofotometer 

UV-VIS 1601 
Shimadzu 

Pelarut Dalam pelarut Aseton 
(Jeffrey, et al., 1997)  
panjang gelombang 446.3 
nm 
Dalam Pelarut  Etanol 
(Hirota dan 
Kumagai,1990) Panjang 
gelombang  450 nm 

Aseton Etanol 
 
 

447 nm 

 
 
451nm 

 
 
 
4.1.1 Ekstraksi  Fukosantin  

Ekstraksi pigmen dilakukan dengan menggunakan metode                      

Pangastuti et al., (2007) yang dimodifikasi oleh Mu’amar (2009). Proses  pertama 

yang harus dilakukan adalah alga coklat dibersihkan dengan air ledeng kemudian 

dikeringkan dengan tisu.  Selanjutnya alga coklat  dipotong lebih kurang satu cm 

dengan tujuan agar alga coklat cepat kering dan  untuk memperluas permukaan 

bidang sentuh  sehingga pigmen  dapat terekstraksi dengan maksimal. Alga 



coklat  ditimbang 200 gram dan dihaluskan dengan mortar serta  ditambahkan  

CaCO3 ± 0,5 gram yang berfungsi sebagai agen  penetral. 

Tahap selanjutnya ekstraksi yang dilakukan dengan  maserasi  bertingkat. 

Alga coklat dilarutkan pada metanol (CH3OH)  dan aseton (CH3COCH3)  (7:3 v/v) 

sebanyak 750 ml selama 60 menit. Digunakan pelarut metanol aseton karena  

kedua pelarut ini dapat melarutkan  hampir semua senyawa organik yang ada 

pada sampel. Filtrat yang dihasilkan dari proses ekstraksi ini  berwarna  hijau 

pekat kecoklatan sebanyak 700 ml. Proses pencucian awal hingga proses 

maserasi  dapat dilihat pada gambar 9 berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Proses Ekstraksi 
(a). Pencucian alga coklat 
(b). Pengeringan alga coklat 
(c). Pemotongan alga coklat 
(d). Penumbukan alga coklat 
(e). Penambahan pelarut 
(f ). Proses ekstraksi  

 

a 

f e d 

c b 



4.1.2 Fraksinasi 

Filtrat dari hasil ekstraksi fraksinasi (dipartisi) dengan menggunakan 

corong pisah,  fraksinasi  adalah proses pemisahan  suatu  kuantitas  tertentu 

dari campuran  yang dibagi  dalam beberapa  jumlah kecil (fraksi), dimana 

komposisi  perubahan  sesuai dengan  gardien tertentu (Wikipedia, 2010)h.  

Proses fraksinasi ini menggunakan filtrat hasil ekstraksi, dietil eter  (C2H5OC2H5), 

saturasi garam dan air ledeng. 

 Pada proses fraksinasi akan terbentuk 2 fase (lapisan) yakni fase atas 

dan fase bawah. Fase-fase ini terbentuk karena adanya  perbedaan gradien  

kepolaran antara filtrat hasil ekstraksi, dietil eter (C2H5OC2H5), saturasi garam 

dan air ledeng. Menurut  Shriner et al., (1980), pelarut polar akan melarutkan zat 

terlarut yang polar dan pelarut non polar akan melarutkan zat terlarut yang non 

polar juga atau disebut ”like dissolves like”. Pelarut non polar yang digunakan 

adalah dietil eter yang akan melarutkan sampel (pigmen) yang cenderung 

bersifat non polar, walau tidak semua senyawa organik (pigmen) larut dalam 

dietil eter. Senyawa  organik (pigmen) yang terkadung dalam filtrat  yang  hampir 

larut  pada dietil eter berada di bagian atas dan dinamakan fase atas. Aseton 

(CH3COCH3), metanol (CH3OH), saturasi garam, air ledeng dan sedikit pigmen  

berada pada bagian bawah dan dinamakan  fase bawah. 

Hasil fase bawah dari proses fraksinasi tidak digunakan karena pigmen 

yang terkadung sangat sedikit. Untuk fase atas ditampung pada sebuah 

erlenmeyer  yang  telah dibungkus dengan alumunium foil. Pada proses 

fraksinasi  perbandingan antara  filtrat : dietil eter (C2H5OC2H5) : saturasi garam : 

air ledeng  adalah 50:25:70:5 ml. Dari perbandingan 50:25:70: 5 fase atas  yang 

dihasilkan adalah  ± 25 ml. Berdasarkan hasil ini dapat diasumsikan bahwa dietil 

eter yang digunakan mampu mengikat hampir seluruh pigmen.  



                     

 
Gambar 10.  Proses Fraksinasi 

(a) Dua Fase yang Terbentuk 
(b) Fase Atas yang Digunakan 
(c) Fase Bawah yang  Tidak Digunakan 

 

Hasil dari fase atas yang telah ditampung dalam erlenmeyer kemudian 

dirotary vacuum evaporator  tujuannya untuk menghilangkan  pelarut yang terikat 

pada ekstrak pigmen kasar. Penguapan atau “evaporasi” adalah salah satu cara 

untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian pelarut dari suatu bahan 

sehingga didapatkan larutan zat cair yang memiliki konsentrat                                          

pekat (Mc Cabe, et al., 1987).  Waktu yang digunakan untuk menguapkan  

pelarut adalah 30 menit dengan suhu 300C pada kecepatan 100 rpm.  Setelah 

kering ekstrak pigmen kasar tersebut ditampung pada botol sampel, namun 

karena tidak dapat diambil maka terlebih dahulu ekstrak kasar pigmen  dilarutkan  

pada dietil eter (C2H5OC2H5)  sebanyak 5-10ml  atau  sampai  tidak ada ekstrak 

pigmen kasar yang menempel pada labu rotary vacuum evaporator.  

   

(a) (b) (c) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 11.  Proses Evaporasi 
 

 Filtrat kemudian dipindahkan ke dalam botol sampel dan dikeringkan 

dengan gas nitrogen  (N2) hingga kering. Ekstrak kemudian dibungkus dengan 

alumunium  foil dan bagian penutup botol sampel dilapisi dengan TBA dan cling 

wrap selanjutnya disimpan dalam freezer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Proses Pengeringan Sampel dengan Gas Nitrogen 



4.1.3. Isolasi Pigmen Fukosantin 

Pemurnian pigmen fukosantin  menggunakan kolom kromatografi  dengan 

fase diam berupa silica gel dan fase gerak  heksan : etil asetat dengan 

perbandingan  8:2 v/v (200ml), 7:3v/v (325ml),  6:4 v/v (300ml) dan                                 

5:5 v/v (100ml). Berikut  pigmen  Fukosantin hasil kromatografi kolom dapat 

dilihat pada   Gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Hasil Kromatografi Kolom 

Dari gambar diatas dapat dilihat terbentuknya pita-pita pigmen 

berdasarkan warna dan tingkat kepolarannya masing-masing. Pada penelitian ini 

sistem kromatografi kolom yang digunakan adalah “normal phase”, yaitu fase   

diam yang digunakan bersifat polar dan fase gerak bersifat lebih nonpolar, 

sehingga pigmen yang bersifat nonpolar akan keluar terlebih                                     

dahulu (Jeffrey et al., 1997). Ditambahkan oleh Lenny (2006), Komponen yang 

mudah tertahan pada fase diam akan tertinggal sedangkan komponen yang 

mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. Dari hasil isolasi  yang 

dilakukan  diperoleh 135 eluat yang ditampung  pada tabung reaksi sesuai warna 



masing-masing,  eluat  yang diyakini merupakan fukosantin murni adalah eluat 

yang berasal dari tabung  96 -121. Eluat ini  diyakini  sebagai pigmen fukosantin  

didasarkan  pada pigmen warna  oranye (kuning tua) yang merupakan ciri khas 

pigmen fukosantin (Strain et. al.,1943; Jeffry et.al., 1997).  Selain fukosantin 

murni didapatkan juga eluat pigmen  fukosantin yang tidak murni hal ini terlihat 

dari indentifikasi  KLT yang menghasilkan  beberapa spot. Pigmen fukosantin 

yang tidak murni ini berada pada fase antara. Fase antara adalah fase yang 

terletak diantara dua pigmen yang berbeda. Fraksi dari fase antara kemudian 

diisolasi untuk mendapatkan pigmen fukosantin murni.  

Berdasarkan perbedaan perbandingan pelarut yang digunakan untuk 

menurunkan pigmen fukosantin dapat diketahui mengenai tingkat kepolaran 

pigmen yaitu fukosantin yang  bersifat semi polar. Menurut Gross (1991), 

golongan santofil (fukosantin)  bersifat lebih polar dibandingkan dengan karoten. 

Pigmen fukosantin hasil isolasi  yang ditampung pada tabung reaksi dapat dilihat 

pada Gambar 14 di bawah ini. 

 

Gambar 14. Pigmen Fukosantin Hasil Isolasi 

 

 



4.1.4   Identifikasi Fukosantin 

4.1.4.1  Identifikasi  Fukosantin  dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 
 
 Untuk menyelidiki bahwa hasil isolasi kromatografi kolom pada alga coklat 

Sarggasum fillipendula adalah pigmen fukosantin maka dilakukan identifikasi  

pertama dengan menggunakan kromatografi lapis tipis untuk menggetahui nilai 

Retradation factor (Rf). Identifikasi fukosantin ini  bersifat kualitatif dimana fraksi 

yang diduga  pigmen fukosantin diuji dengan menggunakan  plat kromatografi 

lapis tipis (KLT).  Pada identifikasi ini  fase diam berupa silica gel yang memiliki  

sifat lebih polar dibanding fase gerak  yang terdiri atas  heksan : aseton 7:3 v/v. 

Hasil pengujian KLT pigmen fukosantin dapat dilihat pada Gambar 15  di bawah 

ini.  

 

Gambar 15. Hasil KLT Pigmen Fukosantin 

 
 Dari gambar di atas  diketahui bahwa pengujian KLT menghasilkan satu  

spot warna oranye dengan nilai Rf 0,28. Nilai Rf ini diperoleh dengan cara 

membagi jarak yang ditempuh pigmen dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. 

 

 



4.1.4.2  Identifikasi Pola Spektra dan Panjang Gelombang Maksimum pada 
Fukosantin 

 
 Untuk  menguatkan hasil  identifikasi  fukosantin  dari  KLT maka 

dilakukan identifikasi  lanjutan  dengan  melakukan pengukuran pola spektra  

menggunakan spektrofotometer. Pola spektra fukosantin dalam pelarut aseton 

dan heksana dapat dilihat pada  gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16.  Pola Spektra  Pigmen Fukosantin Hasil Isolasi dalam Aseton 

 

 

  

 

Gambar 17.  Pola Spektra  Pigmen Fukosantin Hasil Isolasi dalam Etanol 

 

 

 

 

 Gambar 18.  Pola  Spektra   Pigmen Fukosantin dalam Aseton  (Jeffrey et al.,1997) 



Berdasarkan hasil pengukuran hasil isolasi fukosantin menggunakan 

spektofotometer didapatkan  hasil serapan maksimum pada puncak spekta pada 

pelarut aseton 447 nm  sedangkan serapan maksimum puncak spektra yang ada 

pada  etanol  adalah 451 nm. 

 

4. 2 Pembahasan  

4.2.1 Isolasi Pigmen Fukosantin 

Isolasi fukosantin pada penelitian ini  menggunakan  kolom kromatografi 

dengan diameter 3,5 cm dan tinggi kolom  40 cm.  Teknik kromatografi kolom  

dipilih karena dapat memisahkan berbagai jenis senyawa (pigmen) dan 

memurnikannya. Isolasi alga coklat Sargassum filipendula  dihasilkan 3 pigmen 

besar yang  diidentifikasi  sebagai klorofil a, beta-karoten dan fukosantin. Selain  

dapat memisahkan berbagai macam  pigmen dan memurnikannya  keuntungan  

kromatografi kolom  adalah dapat  ditentukan jumlah komponen yang menyusun 

pigmen pada alga. Menurut Himawan (2010) terdapat bebarapa keuntungan 

menggunakan teknik kromatografi kolom seperti digunakan untuk aplikasi 

preparatif dan analasis, dapat menentukan jumlah komponen dan dapat 

memisahkan dan memurnikan subtansi tertentu.  Selain memiliki keuntungan 

proses kromatografi kolom juga memiliki kekurangan yakni waktu isolasi 

penelitian yang lama. Sastrohamijojo (2007) menyebutkan kekurangan dari 

menggunakan kromatografi kolom  adalah waktu retensi yang cukup lama. Waktu 

yang lama ini disebabkan oleh panjang  dan diameter kolom,  fasa cair (jenis dan 

jumlah), kecepatan aliran. 

Untuk memisahkan pigmen fukosantin diperlukan perbadingan pelarut  

yang berbeda-beda  yakni perbandingan 8:2 v/v, 7:3v/v, 6:4 v/v dan 5:5 v/v 

dikarenakan   pigmen yang terdapat pada alga coklat  memiliki kepolaran yang 

berbeda. Gross (1991) menyatakan  karoten (beta karoten ) dan klorofil memiliki 



sifat non polar sedangkan fukosantin memiliki sifat yang lebih polar. Untuk 

menurunkan pigmen tersebut menggunakan prinsip “like dissolves  like”  dimana  

proses pemisahan suatu bahan dari campurannya. Pelarut polar hanya akan 

melarutkan yang polar dan pelarut non polar akan melarutkan                                                        

non  polar (Shriner et al., 1980). 

Eluat  pigmen yang dihasilkan  pada penelitian  adalah sebanyak         

135 tabung  dimana  fukosantin  yang dihasilkan  diperoleh pada tabung no 95-

121 yang  berwarna oranye (kuning tua) warna tersebut merupakan ciri khas 

pigmen fukosantin (Strain et. al.,1943; Jeffry et. al., 1997). Penelitian yang 

dilakukan Wijayanti  (2010)  dengan menggunakan 90 gram sampel  alga coklat  

fraksi eluat yang dihasilkan berjumlah 71 tabung dan  pigmen fukosantin  

terdapat pada tabung 20-70. Perbedaan jumlah  eluat  pigmen  diduga  karena  

jumlah sampel,  diameter dan  tinggi kolom yang berbeda.   

4.2.2    Identifikasi dengan Menggunakan Kromatografi Lapis Tipis  

Untuk identifikasi awal pada penelitian ini menggunakan kromatografi 

kolom lapis tipis dengan fase diam silica dan fase gerak heksan : aseton (7:3)v/v. 

nilai Rf yang dihasilkan adalah 0,28. Menurut Yan et al., (1999) Rf fukosantin 

berkisar antara 0,25-0,28. Heriyanto dan Limantara (2006) menyatakan   

golongan santofil (termasuk fukosantin) memiliki Rf 0,10 – 0,30 dalam pelarut 

heksana : aseton.   Hasil penelitian lain memperlihatkan nilai Rf yang berbeda-

beda, pada ayam buras  Rf fukosantin 0,03-0,06  (Toto et al., 2006), Hizikia 

fusiformis  Rf fukosantin 0,67±0,06 ( Hirota dan Kumagai, 1990). Perbedaan nilai  

Rf  pada kromatografi lapis tipis ini diduga  karena   sifat dari struktur kimia yang 

dipisahkan,  sifat penyerap dan derajat aktifitasnya, tebal dan kerataan lapisan 

penyerap, pelarut yang digunakan sebagai fase gerak (kemurnian pelarut), 



derajat kejenuhan dari uap  dalam bejana yang digunakan, jumlah cuplikan yang 

digunakan, suhu dan kesetimbangan (Anonymous, 2010)d. 

Untuk identifikasi awal digunakan KLT karena cukup mudah, selain itu 

proses ini tidak memakan waktu  lama dan sampel yang digunakan sedikit. 

Dibandingkan  dengan kromatografi kolom, pemisahan  pigmen  dengan KLT 

menurut Sastrohamidjojo (2007), teknik membutuhkan  penyerap dan cuplikan 

dalam jumlah sedikit waktu yang digunakan cepat  (5 menit)  dan diperoleh hasil 

yang lebih baik.  

4.2.3  Identifikasi dengan Menggunakan UV -VIs 

Untuk menguatkan hasil KLT maka diperlukan identifikasi lanjutan 

menggunakan spektofotometer UV-vis.  Identifikasi ini dipilih karena  prosesnya 

sederhana karena tidak perlu melakukan preparasi khusus. Sampel dimasukan 

pada kuvet spektro   kemudian ditaruh pada tempat khusus pada alat kemudian  

alat akan melakukan pembacaan pola  spektra dan panjang  gelombang yang 

dihasilkan.  Selain itu sampel yang digunakan untuk proses identifikasi ini sangat 

sedikit ± 20 µm. Keuntungan dari identifikasi menggunakan spektrofotometri                  

UV-vis adalah cara yang sederhana dan konsentrasi larutan yang sangat                                   

kecil (Adrian,  2009).  

Hasil pembacaan panjang gelombang menggunakan aseton 447 nm dan  

pada etanol 451 nm. Pada penelitian ini terdapat perbedaan panjang  

gelombang. Perbedaan  ini  diduga  karena  setiap pelarut  memiliki panjang 

gelombang yang  spesifik (Sastrohamidjojo, 2001). Oleh karena itu maka hasil 

pengukuran panjang gelombang  fukosantin  antara aseton dan etanol  berbeda. 

Panjang gelombang fukosantin  pada aseton 446,3 nm  (Jeffrey et al., (1997) dan  

etanol 450 nm Hirota dan Kumagai (1990). Pola spektra dan panjang gelombang  

antara penelitian dan literatur  memiliki kemiripan yang hampir sama baik dalam 



pola spektra maupun panjang gelombang. Perbedaan hasil panjang gelombang  

disebabkan karena pigmen terpengaruh  oleh  interaksi antara  zat terlarut dan 

pelarut  dan tingkat kemurnian  pelarut,  perbedaan  resolusi spektrofotometer 

yang digunakan  antara penelitian dan literatur   (Toto et al.,2006). 

 
4.3 Rendemen  Fukosantin 

Hasil rendemen fukosantin Sargassum filipendula pada penelitian ini    

adalah 0,03% ± 0,007. Pada penelitian  Wijayanti (2009) rendemen fukosantin  

pada Padina australis  0,05 % ± 0.00256, Sargassum polycystum 0.03 %             

± 0.00265. Perbedaan hasil rendemen diduga karena adanya perbedaan spesies 

dan habitat alga coklat antara penelitian dengan literatur. Penelitian yang  

dilakukan  Nurdiana et al., (2008 ) memaparkan bahwa pada kedalaman 3 meter  

jumlah fukosantin lebih tinggi dibandingkan kedalaman 6 meter. Habitat alga 

coklat yang digunakan pada penelitian ini berada di kedalaman 4 meter                        

(1,5 meter ketika surut) dengan substrat yang berupa pasir berlumpur, arus 

sedang dan berombak.    

  



5. PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarakan penelitian mengenai studi komposisi pigmen dan 

kandungan pigmen fukosantin pada alga coklat Sargassum filipendula diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komposisi pigmen pada alga coklat Sargassum filipendula hasil 

identifikasi dalam peneltian ini terdiri dari  β-karoten, klorofil a dan  

fukosantin. 

2. Fukosantin  mempunyai warna spesifik kuning tua (oranye). 

3. Fukosantin adalah pigmen yang mempunyai  struktur kimia yang  unik  

yakni memiliki  sebuah ikatan alenat dan 5,6-monoepoksida di dalam 

molekulnya. Selain itu, fukosantin tersusun atas 7 ikatan rangkap 

terkonjugasi. 

4. Fukosantin melaporkan bahwa fukosantin memiliki aktivitas untuk 

mencegah obesitas dan diabetes, mencegah dan memerangi kanker 

(kanker usus besar, kanker usus halus, kanker darah, kanker prostat dan 

kanker hati) pencegah oksidasi pada tubuh, mencegah penyumbatan 

pembuluh darah dan memerangi implamasi. 

5. Dari hasil isolasi alga coklat didapatkan 135 tabung eluat dan pigmen 

fukosantin terdapat pada tabung 96-121. 

6. Kandungan pigmen fukosantin pada alga coklat Sargassum filipendula 

dengan sampel awal 200 gram untuk ulangan satu adalah  0,0587± 

0,00134 gram  dan untuk ulangan kedua adalah 0,0606 ± 0,00134 gram 

7. Rendemen fukosantin yang didapatkan pada penelitian ini  adalah 0,03 ± 

0,007%.  



8. Faktor yang mempengaruhi rendemen fukosantin dari alga coklat adalah  

habitat,  cahaya  dan spesies. 

5.2 Saran 

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai isolasi fukosantin 

menggunakan cara dan alat yang lebih sederhana sehingga waktu yang 

diperlukan untuk mengeluarkan eluat pigmen  tidak  terlalu  lama. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Penelitian  

 

  

Sargassum filipendula 

Ekstraksi 

Disaring 

Dipartisi 

Fase bawah 

Dikeringkan dengan gas Nitrogen 

Ekstrak pigmen 

Fase atas 

Kromatografi kolom (isolasi fukosantin) 

Fukosantin Hasil  Isolasi 

KLT(Identifikasi Fukosantin) Pola spektra   (identifikasi Fukosantin) 



Lampiran 2. Data  absorbansi 

Alga Coklat Ulangan  Pengenceran  absorbansi 
Sargassum filipendula 1 25 liter 0,389 

2 20liter 0,505 
 

Lampiran 3. Kadar  Fukosantin 

Alga Coklat Ulangan   Jumlah fukosantin  
Sargassum filipendula 1 0,0587gr± 0,00134 

2 0,0606gr± 0,00134 

 

Lampiran 4. Data Rendemen  

Alga Coklat Ulangan   Gram 
sampel 

Kandungan 
fukosantin  

% Rendemen 

Sargassum filipendula 1 200 gram 0,0587gr 0,02935±0,007 
2 200 gram 0,0606gr 0,0303 ±0,007 

 

Lampiran 5. Perhitungan  Kadar Fukosantin 

Ulangan 1 : 

Absorbansi 0,389  pengenceran 25 liter 

A=εbc 

0.389=109X103(1 mol -1 cm-1)x1cm x C 

C      =     

 

C    =         3.5688 X10-6(1mol-1) 

                     M             =   
ݎ݃
ݎܯ

 X 
1000
ܸ ݈݉

 

  3.5688 X10-6   = ܺ
658.92

 X 1000
25000

 

  3.5688 X10-6     =  X
16473 

         X                   = 16473 x  3.5688 X10-6 

           X                   = 0,0587gr 

 

 

        0.389 
109X103(1 mol 1) 



Ulangan 2 

Absorbansi 0,502  pengenceran 20 liter 

A=εbc 

0.502 =109X103(1 mol -1 cm-1)x1cm x C 

C      =     

 

C    =        4.6055X10-6(1mol-1) 

                     M             =   ݃ݎ
ݎܯ

 X 1000
ܸ ݈݉

 

  4.6055X10-6   = ܺ
658.92

 X 1000
20000

 

 4.6055X10-6    =  X
13178,4

 

           X                   = 13178,4 x  4.6055X10-6 

           X                  = 0,0606gr 

 

Lampiran 6. Perhitungan Kadar Rendemen 

Rendemen =    
௧  
௧ ௪ 

 x100% 

Ulangan 1   =   
,ହ଼  
ଶ 

 X100% 

        =   0,02935% 

Ulangan 2  =   
,  
ଶ 

 X100% 

       =    0,0302% 

 

 

  

        0.502 
109X103(1 mol -1) 



Lampiran 7. Pembuatan Larutan  

Larutan ekstraksi  

Metanol: aseton (7:3v/v)        Membuat 750 ml 

Metanol   = 

ଵ

    X 750݈݉  = 525 ml 

Aseton    = 
ଷ
ଵ

    X 750݈݉  = 225 ml 

Larutan  kolom  

Heksan : Etil Asetat (8:2 v/v)           Membuat 50ml 

Heksan        = 
଼
ଵ

    X 50݈݉  = 40 ml 

Etil Asetat    = 
ଶ
ଵ

    X 50݈݉  = 10 ml 

Heksan : Etil Asetat (7:3 v/v)           Membuat 50ml 

Heksan        = 

ଵ

    X 50݈݉  = 35 ml 

Etil Asetat    = 
ଷ
ଵ

    X 50݈݉  = 15 ml 

Heksan : Etil Asetat (6:4 v/v)           Membuat 50ml 

Heksan        = 

ଵ

    X 50݈݉  = 30 ml 

Etil Asetat    = 
ସ
ଵ

    X 50݈݉  = 20 ml 

Heksan : Etil Asetat (6:4 v/v)           Membuat 50ml 

Heksan        = 

ଵ

    X 50݈݉  = 30 ml 

Etil Asetat    = 
ସ
ଵ

    X 50݈݉  = 20 ml 

 

 

 

 



Heksan : Etil Asetat (5:5 v/v)           Membuat 50ml 

Heksan        = 
ହ
ଵ

    X 50݈݉  = 25 ml 

Etil Asetat    = 
ହ
ଵ

    X 50݈݉  = 25 ml 

 

 Larutan KLT 

Heksan : Aseton (7:3 v/v)       Membuat 20 ml 

Heksan        = 

ଵ

    X 20ml  = 14ml 

Etil Asetat    = 
ଷ
ଵ

    X 20݈݉  = 6  ml 

 

Lampiran 8.Sarturasi Garam 

 

 

 

 

Garam grosok 300gram 

Dilarutkan dengan air ledeng  600ml 

Disaring dengan kertas saring kasar 

Disaring dengan Kapas 

Larutan sarturasi garam dapur 

Disaring dengan kertas saring halus 



 

Lampiran 9.  Foto  Proses 

Proses Ekstraksi   

 

       

 

 

 

     

 

 

Proses Ekstraksi 

A.  Pencucian Alga Coklat 
B. Pengeringan Alga Coklat  
C. Pemotongan  Alga  Coklat 
D. Penumbukan Alga coklat 
E. Penambahan Pelarut 
F. Proses (Ekstraksi) 

 

 

a b c 

d e f 



Proses Fraksinasi dan Evaporasi 

 

    

 

 
     

 

 

 

 

 

 

a.Dua Fase Yang Terbentuk 

b.Fase atas Yang Digunakan 

c.Fase Bawah Yang  Tidak Digunakan 

d.Proses Evaporasi 

e. Pengeringan Ekstrak Pigmen dengan Nitrogen 

 

 

a b c 

e d 



Proses Kolom  Kromatografi 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                     

 

a. Ekstrak Kasar Masuk 
b. Terbentuk Pigmen Warna 
c. Pigmen Fukosanti mulai Turun 

 

Proses Identifikasi dengan KLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 

Fraksi Pigmen Ditotolkan 
pada Plat KLT 

Proses Elusi KLT Hasil KLT 



Proses Identifikasi dengan UV VIS 1601 

 

 

 

 

 

 

  

Hasil Identifikasi Macam Pigmen dengan KLT 

                                                                 

 

 

 

Hasil Identifikasi Pigmen  yang Tidak Murni 

                                                                    

 

Beta Karoten  Klorofil A Fukosantin 

Pigmen Fukosantin yang Ditaruh 
dalam Kuvet  Spektro  

Proses Pembacaan Panjang Gelombang   
Oleh Alat 



Lampiran 9. Daftar Warna Yang Diperoleh pada Isolasi Pigmen 

 
Tabung Warna Yang Diperoleh 

1-6 Kuning  bening 
7-62 Hijau  sampai  hijau kebiruan 
63-79 Hijau kekuningan 

80-135 Kuning   sampai kuning tua 
 

Lampiran 11. Beberapa Pigmen yang Dihasilkan  

 

 

 

 

 

Beta Karoten Klorofil A Fukosantin 


