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ABSTRAK
Rumput laut merupakan salah satu produk unggulan karena memiliki potensi produksi dan pasar yang cukup besar. Agar

potensi yang besar tersebut dapat dimanfaatkan, maka diperlukan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan murah dalam
pengolahan rumput laut, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi dan dapat bersaing secara global. Salah
satu pengolahan rumput laut yang dapat diterapkan pada industri yaitu dengan menggunakan teknologi Ohmic. Teknologi Ohmic
merupakan suatu proses pemanasan, dimana arus listrik (khususnya arus bolak-balik AC) dilewatkan melalui bahan pangan.
Akibatnya, akan terjadi pembangkitan energi internal pada bahan pangan. Teknologi ohmic ini diharapkan dapat meningkatkan
proses efisiensi pengolahan, menurunkan konsumsi energi dalam proses pengolahan dan meningkatkan rendemen produk yang
dihasilkan dari proses pemanasan ohmic. Prosesdur penelitian ini meliputi persiapan bahan, sortasi, pemanasan ohmic,
pendinginan, penyaringan, dan pengeringan. Perbandingan massa rumput laut dengan larutan KOH yaitu 1:20, 1:30, 1:40, dan
1:50. Konsentrasi larutan yaitu 1,7% KOH dan 2,5% KCL. Lama pemanasan yaitu 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, dan 3 jam
dengan suhu ekstraksi yaitu 30˚C sampai 90˚C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pemanasan pada reaktor ohmic
dipengaruhi oleh rasio antara massa rumput laut dan larutan KOH, rendemen tertinggi yang diperoleh yaitu pemanasan selama 2,5
jam, konsumsi energi selama proses pemanasan dipengaruhi oleh suhu larutan, dan total konsumsi energi yang untuk pemanasan
selama 3 jam yaitu berkisar antara 0.33 sampai 0.41 kWh.

Kata kunci: Ohmic, Rendemen, konsumsi energi

I. PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Rumput laut merupakan salah satu produk unggulan
karena memiliki potensi produksi dan pasar yang cukup
besar. Agar potensi yang besar tersebut dapat dimanfaatkan,
maka diperlukan teknologi pengolahan yang lebih efisien
dan murah dalam pengolahan rumput laut, sehingga dapat
menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi dan dapat
bersaing secara global. Eucheuma merupakan rumput laut
dari kelompok Rhodopyceae (alga merah) yang mampu
menghasilkan karaginan, dikelompokkan menjadi beberapa
spesies yaitu Eucheuma edule, Eucheuma spinosum,
Eucheuma cottoniii, Eucheuma cupressoideum dan masih
banyak lagi yang lain (Anggadireja dkk., 2009). Dewasa ini,
salah satu jenis Eucheuma yang banyak dibudidayakan dan
dipasarkan di Sulawesi Selatan yakni Eucheuma cottoniii.
Namun, pengolahannya hanya sebatas pengeringan secara
konvensional atau penjemuran dengan sinar matahari, yang
menyebabkan rendahnya nilai ekonomis dari rumput laut.

Salah satu pengolahan rumput laut yang dapat
diterapkan pada industri yaitu dengan menggunakan
teknologi Ohmic. Teknologi Ohmic itu sendiri merupakan
suatu proses pemanasan, dimana arus listrik (khususnya arus
bolak-balik AC) dilewatkan melalui bahan pangan.
Akibatnya, akan terjadi pembangkitan energi internal pada
bahan pangan. Prinsip dasar pemanasan ini akan
menghasilkan sebuah pola pemanasan luar dan dalam (Silva,
2000).

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik
kinerja reaktor ohmic selama proses produksi karaginan
murni yaitu meningkatkan proses efisiensi pengolahan,
menurunkan konsumsi energi dalam proses pengolahan dan
meningkatkan rendemen produk yang dihasilkan dari proses
pemanasan ohmic.

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi
industri rumput laut dalam mengoptimalkan hasil produksi
karaginan. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam
perancangan alat dan mesin pemanasan secara ohmic yang
sesuai dengan karakteristik rumput laut jenis Eucheuma
cottonii.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumput Laut

Rumput laut adalah makroalga yang hidup di laut
maupun air payau. Rumput laut tergolong tanaman
berderajat rendah, umumnya tumbuh melekat pada substrat
tertentu, tidak mempunyai akar, batang dan daun sejati, tapi
hanya menyerupai batang yang disebut thallus. Rumput laut
tumbuh di alam dengan melekatkan dirinya pada karang,
lumpur, pasir, batu, dan benda keras lainnya. Selain benda
mati, rumput laut pun dapat melekat pada tumbuhan lain
secara efitik (Anggadiredja dkk, 2006).

2.2 Rumput Laut Eucheuma cottonii

Ciri-ciri rumput laut Eucheuma cottonii adalah
mempunyai thallus silindris, permukaan licin, Cartilogeneus
(menyerupai tulang rawan/muda), serta berwarna terang,
hijau olive, dan cokelat kemerahan. Percabangan thallus
berujung runcing atau tumpul, ditumbuhi nodulus (tonjolan-
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tonjolan), dan duri lunak/tumpul untuk melindungi
gametangia. Percabangan bersifat alternates (berseling),
tidak teratur, serta dapat bersifat dichotomus (percabangan
dua-dua) atau trichotomus (sistem percabangan tiga-tiga)
(Anggadiredja dkk, 2006).

2.3 Karaginan

Karaginan merupakan getah rumput laut yang diperoleh
dari hasil ekstraksi rumput laut merah dengan menggunakan
air atau larutan alkali pada suhu tinggi (Pebrianata, 2005
dalam Gliksman, 1982). Karaginan yaitu senyawa
hidrokoloid yang merupakan senyawa polisakarida rantai
panjang yang diekstraksi dari rumput laut jenis-jenis
karaginofit, Seperti Eucheuma sp., Chondrus sp., Hypnea
sp., dan Gigartina sp (Anggadiredja dkk, 2006).

Rumput laut penghasil karaginan seperti Eucheuma
cottonii yang baru dipanen umumnya memiliki kadar air
sekitar 85% dan harus segera dikeringkan hingga kadar air
30-35% yang merupakan kadar air standar untuk kualitas
ekspor (Blakemore, 1989; Baracca, 1989).

Pembuatan karaginan murni terdiri dari dari tiga tahap,
yaitu ekstraksi, penyaringan dan pengeringan. Karaginan
murni biasanya tanpa warna (bening), tanpa rasa, tak berbau,
dan akan membentuk gel yang tidak beraturan di dalam air.
Karaginan murni (refined carraginan) biasanya digunakan
untuk industri farmasi dan industri makanan (Rideout, 1989
dalam Tarigan, 2010).

2.4 Produksi Karaginan

Berdasarkan metode ekstraksi yang digunakan, dapat
diperoleh dua jenis ekstrak karaginan yaitu semi-refined dan
refined-carrageenan. Karaginan yang berasal dari rumput
laut Eucheuma cottonii merupakan jenis kappa karaginan
murni.
Pembuatan karaginan murni terdiri dari dari tiga tahap, yaitu
ekstraksi, penyaringan dan pengeringan. Karaginan murni
biasanya tanpa warna (bening), tanpa rasa, tak berbau, dan
akan membentuk gel yang tidak beraturan di dalam air.
Karaginan murni (refined carraginan) biasanya digunakan
untuk industri farmasi dan industri makanan. Cara
pembuatan karaginan murni (refined carraginan) biasa
dilakukan dengan penggunaan larutan alkali yang
dimasukkan ke dalam larutan pemasak untuk membentuk
kappa karaginan. Larutan diekstrak biasanya mengandung 1-
2% karaginan, kemudian disaring dan dimurnikan dengan
penyaringan kembali. Filtrat yang murni kemudian
dilarutkan dengan alkohol atau garam seperti KCL untuk
menghasilkan presipitat karaginan (Rideout, 1989 dalam
Tarigan, 2010).

2.5 Pemanasan Ohmic

Dalam bidang pengolahan pangan, ohmic heating
didefinisikan sebagai suatu proses dimana bahan pangan
(cair, padatan, atau campuran antara keduanya) dipanasi

secara simultan dengan mengalirkan arus listrik melauinya
(Salengke, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Salengke (2000)
menunjukkan peningkatan permeabilisasi dinding sel pada
berbagai produk pertanian akibat pemanasan secara ohmic.
Peningkatan permeabilisasi dinding sel tersebut dapat
berperan dalam mempercepat proses reaksi, meningkatkan
laju diffusi senyawa melewati dinding sel, meningkatkan
rendemen ekstraksi senyawa dan cairan dari dalam sel, serta
meningkatkan laju pengeringan.

2.6 Rendemen

Rendemen merupakan salah satu parameter penting
dalam menilai efektif tidaknya proses pembuatan tepung
karaginan. Efektif dan efisiennya proses ekstraksi bahan
baku untuk pembuatan tepung karaginan dapat dilihat dari
nilai rendemen yang dihasilkan. Rendemen karaginan
sebagai hasil ekstraksi dihitung berdasarkan rasio antara
berat karaginan yang dihasilkan dengan berat rumput laut
kering yang digunakan. Rendemen karaginan sebagai hasil
ekstraksi dihitung berdasarkan rasio antara berat karaginan
yang dihasilkan dengan berat rumput laut kering yang
digunakan. Rendemen dipengaruhi oleh jenis, iklim,
metode ekstraksi, waktu pemanenan dan lokasi budidaya.
Selain itu rendemen juga dipengaruhi oleh skala produksi,
dimana skala produksi yang besar akan menghasilkan
rendemen yang besar pula. Perhitungan rendemen dilakukan
untuk mengetahui persentase karaginan yang dihasilkan dari
rumput laut kering yang digunakan berdasarkan umur panen,
konsentrasi KOH dan lama ekstraksi (Samsuari, 2006).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2013 -
Desember 2013 di Teaching Industry, Universitas
Hasanuddin, Makassar.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
reaktor ohmic, oven, timbangan analitik, termometer, kamera
digital, stirrer magnetic, komputer, dan gelas ukur.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi
larutan kalium hidroksida (KOH), Kalium Klorida (KCL),
aluminium foil, air galon, kertas label, tissue, dan rumput
laut kering Eucheuma cottoniii, dan kain kasa.

3.3 Matriks Perlakuan

Perlakuan yang diberikan dalam penelitian yaitu terdiri
atas beberapa perbandingan antara larutan alkali dengan
rumput laut yaitu 1:20, 1:30, 1:40, 1:50. Dengan lama
pemanasan yaitu 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam dan 3 jam.
Dengan batas suhu pemanasan maksimal 90˚C. Matriks
perlakuan dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 1. Parameter perlakuan dalam penelitian

No
Berat

Bahan (g)

Perlakuan

RL:OH
Lama pemanasan

(jam)
1 150 1:50 1
2 150 1:50 1,5
3 150 1:50 2
4 150 1:50 2,5
5 150 1:50 3
6 190 1:40 1
7 190 1:40 1,5
8 190 1:40 2
9 190 1:40 2,5
10 190 1:40 3
11 250 1:30 1
12 250 1:30 1,5
13 250 1:30 2
14 250 1:30 2,5
15 250 1:30 3
16 380 1:20 1
17 380 1:20 1,5
18 380 1:20 2
19 380 1:20 2,5
20 380 1:20 3

Sumber: Data primer sebelum diolah, 2013
Perlakuan :
Lama proses alkalsasi : 1 jam, 1.5 jam, 2 jam, 2.5 jam dan 3
jam.
Rasio antara volume rumput laut dan larutan alkali : 1:20,
1:30, 1:40 dan 1:50
Parameter tetap : Suhu Pemanasaan : 900 C

Tegangan : 220 Volt

3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi persiapan bahan,
pemanasan dalam reaktor ohmic dan ekstraksi rendemen
karaginan dari Eucheuma cottoniii. Adapun tahapan
penelitian sebagai berikut:

1. Persiapan Bahan

Menyiapkan rumput laut kering dengan kadar air sekitar
31,5 %, kemudian melakukan sortasi dengan cara menyikat
dan menghilangkan benda-benda asing yang terdapat pada
rumput laut tersebut. Setelah itu menimbang rumput laut
dengan perbandingan berat masing-masing yaitu 1:50 untuk
rumput laut 150 g, 1:40 untuk rumput laut 190 g, 1:30 untuk
rumput laut 250 g, dan 1:20 untuk rumput laut 380 g. Setelah
itu kemudian menyiapkan larutan KOH 1,7 dan KCL 2,5 %
dalam 5 liter H2O dibutuhkan 125 g KCL yang dilarutkan
pada masing-masing 15 liter H2O.
2. Pemanasan Dalam Reaktor Ohmic

Tahapan alkalisasi dan modifikasi karaginan dari
Eucheuma cottonii dengan pemanasan ohmic adalah

mengambil rumput laut jenis Eucheuma cottoniii sebanyak 3
sampel yang beratnya masing-masing 150 g. Setelah itu,
Eucheuma cottoniii dipanaskan dalam reaktor yang berisi
larutan KOH dengan konsentrasi 0.5 M. Proses pemanasan
ini dilakukan pada suhu 900C dengan lama pemanasan 1 jam,
1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, dan 3 jam.

Gambar 1. Reaktor Ohmic

Setelah proses pemanasan dalam reaktor ohmic, rumput
laut yang telah diproses dipisahkan dari larutan KOH
dengan cara direndam dan didinginkan dengan
menggunakan larutan KCL, kemudian disaring lalu
dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari hingga
kadar air mencapai 12% dengan menggunakan rumus kadar
air sebagai berikut:

% ܭ ܽ =
௧௪ି ௧

௧௪
%100ݔ …. (2)

Setelah melakukan perhitungan kadar air kemudian
dilanjutkan dengan perhitungan rendemen karaginan yang
dihasilkan setelah pemanasan ohmic. Selanjutnya
menghitung laju pemanasan dan menghitung konsumsi
energi yang dibutuhkan selama proses pemanasan ohmic.

1. Laju Pemanasan

Laju pemanasan ohmic yaitu hubungan antara waktu dan
suhu yang dibutuhkan selama proses pemanasan ohmic
hingga suhu pemanasan mencapai suhu maksimal yaitu 90
˚C.

2. Rendemen

Rendemen karaginan sebagai hasil ekstraksi dihitung
berdasarkan rasio antara berat karaginan yang dihasilkan
dengan berat rumput laut kering yang digunakan.
Pengolahan data Rendemen dilakukan dengan menggunakan
software SPSS dengan metode ANOVA.Untuk mengetahui
rendemen ATC (Alkali-Treated Cottoniii) yang dihasilkan,
maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :

Rendemen(%)=
௧ 

௧ோ௨ ௨௧௨௧
100ݔ %.....(3)

3. Konsumsi Energi

Konsumsi daya listrik selama proses pemanasan ohmic
dari suhu awal yaitu 30˚C hingga mencapai suhu 90˚C dapat
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dihitung dengan menggunakan persamaan P = I.V, Sehingga
dapat diketahui energi listrik yang dibutuhkan selama proses
pemanasan rumput laut dalam reaktor ohmic.

3.5 Diagam Alir Penelitian

Gambar 2 . Diagam Alir Penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Laju Pemanasan Ohmic

Gafik dibawah ini menunjukkan laju pemanasan dalam
reaktor ohmic dengan suhu maksimal yaitu 90˚C dengan
konsentrasi berat rumput laut yaitu 150 g, 190 g, 250 g, dan
380 g dan volume reaktor ohmic sebesar 7.5 liter.

Gambar 3. Pola kenaikan suhu selama proses pemanasan
ohmic.

Berdasarkan Gambar 2 laju pemanasan ohmic tersebut
dapat dilihat perbandingan antara suhu dan waktu yang
dibutuhkan dalam proses pemanasan ohmic sehingga
mencapai suhu maksimal yaitu 90˚C. Dalam proses
pemanasan ohmic sangat diperngaruhi oleh konsentrasi
larutan KOH yang digunakan selama proses pemanasan
tersebut. Pada rumput laut dengan berat 150 g waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai suhu 90˚C yaitu selama 133
detik, untuk rumput laut dengan berat 190 g waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai suhu maksimal yaitu 175 detik,
rumput laut dengan berat 250 g waktu yang dibutuhkan
untuk mencapai suhu maksimal yaitu 209 detik dan rumput
laut dengan berat 380 g waktu yang dibutuhkan untuk
mencapai suhu maksimal yaitu 151 detik. Sehingga dapat
diketahui bahwa rasio antara larutan KOH dengan massa
rumput laut sangat mempengaruhi laju pemanasan pada
reaktor ohmic. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar
diatas yaitu pada rumput laut dengan berat 150 g lebih cepat
mencapai suhu maksimal dibandingkan dengan rumput laut
dengan berat 190 g, 250 g, dan 380 g. Hal tersebut
dipengaruhi oleh rasio antara larutan KOH dengan massa
rumput laut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Salengke (2000), bahwa peningkatan permeabilisasi
dinding sel pada berbagai produk pertanian akibat
pemanasan secara ohmic. Peningkatan permeabilisasi
dinding sel tersebut dapat berperan dalam mempercepat
proses reaksi, meningkatkan laju difussi senyawa melewati
dinding sel, dan meningkatkan rendemen ekstraksi senyawa
dan cairan dari dalam sel. Pengaruh pemanasan ohmic
tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengolahan rumput laut
untuk meningkatkan laju reaksi sehingga proses pengolahan
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dapat dipersingkat dan meningkatkan efisiensi proses
ekstraksi karaginan.

4.2 Rendemen

Rendemen merupakan salah satu parameter penting
dalam menilai efektif tidaknya proses pembuatan tepung
karaginan. Efektif dan efisiennya proses ekstraksi bahan
baku untuk pembuatan tepung karaginan dapat dilihat dari
nilai rendemen yang dihasilkan. Perhitungan rendemen
dilakukan untuk mengetahui persentase karaginan yang
dihasilkan dari rumput laut kering yang digunakan
berdasarkan umur panen, konsentrasi KOH dan lama
ekstraksi. Rendemen karaginan sebagai hasil ekstraksi
dihitung berdasarkan rasio antara berat karaginan yang
dihasilkan dengan berat rumput laut kering yang digunakan
(Samsuari, 2006 ).

Gambar 4. Rendemen karaginan murni

Berdasarkan gambar 3 di atas menunjukkan bahwa
jumlah rendemen karaginan murni yang dihasilkan selama
proses pemanasan ohmic tidak berbeda nyata berdasarkan
pada rasio antara massa rumput laut dengan larutan KOH
yang digunakan. Perbandingan antara rumput laut dengan
larutan KOH yaitu 1:20, 1:30, 1:40, dan 1:50. Berat masing-
masing rumput laut 150 g, 190 g, 250 g, dan 380 g serta
waktu yang digunakan selama pemanasan yaitu 1 jam, 1,5
jam, 2 jam, 2,5 jam, dan 3 jam. Selain itu, suhu juga sangat
mempengaruhi proses ekstraksi pada rumput laut. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Salengke (2000) bahwa semakin
tinggi suhu ekstraksi akan meningkatkan rendemen
karaginan. Gafik tersebut menunjukkan bahwa rata-rata
rendemen karaginan murni yang dihasilkan pada lama
pemanasan 1 jam yaitu 38%, lama pemanasan 1,5 jam yaitu
44%, lama pemanasan 2 jam yaitu 50%, lama pemanasan 2,5
jam yaitu 66%, dan lama pemanasan 3 jam yaitu 55%.
Sehingga rendemen karaginan paling banyak dihasilkan
yaitu pada saat pemanasan selama 2,5 jam. Sehingga dapat
diketahui bahwa lama pemanasan yang efektif untuk
memperoleh karaginan yang banyak yaitu pemanasan yang
dilakukan selama 2,5 jam.

Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu rendemen
karaginan tertinggi pada saat lama pemanasan yaitu 2,5 jam.
Hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Salengke dan Sastry (2005, 2007) menunjukkan peningkatan
permeabilisasi dinding sel pada berbagai produk pertanian
akibat pemanasan secara ohmic. Peningkatan permeabilisasi
dinding sel tersebut dapat berperan dalam proses reaksi,
meningkatkan laju diffusi senyawa melewati dinding sel,
meningkatkan rendemen ekstraksi senyawa melewati
dinding sel, serta meningkatkan laju pengeringan.

1.1 Konsumsi Energi

a. Konsumsi Arus (A)

Konsumsi arus listrik yang dibutuhkan selama
pemanasan ohmic yaitu pada masing-masing sampel rumput
laut dengan berat yang berbeda yaitu 150 g, 190 g, 250 g,
dan 380 g dapat dilihat pada gafik di bawah. Gafik tersebut
menunjukkan kemampuan dari sistem kontrol untuk
memutus arus listrik ke setiap reaktor pada saat suhu proses
yang telah ditetapkan tercapai dan mensuplai kembali arus
listrik apabila suhu medium dalam reaktor turun dibawah
titik yang ditetapkan. Pada pengujian yang telah dilakukan,
suhu proses ditetapkan pada titik 90˚C .

Gambar 5. Gafik konsumsi Arus dengan berat rumput laut
(a)=150 g, (b)=190g, (c)=250 g, dan (d)=380 g.

Berdasarkan gafik pada gambar a, b, c ,dan d
memperlihatkan konsumsi arus yang dibutuhkan selama
pemanasan ohmic pada rumput laut dengan perbandingan
yaitu 1:50, 1:40, 1:30, dan 1:20. Berdasarkan gafik tersebut
dapat dilihat bahwa jumlah arus yang dibutuhkan untuk
mencapai suhu 90˚C yaitu 8,28 A, untuk pemanasan pada
rumput laut 1:50, pada rumput laut dengan perbandingan
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1:40 konsumsi arus yang dibutuhkan untuk mencapai suhu
90˚C yaitu 7,65 A. Pada rumput laut dengan perbandingan
1:30 konsumsi arus yang dibutuhkan untuk mencapai suhu
90˚C yaitu 7,64 A dan pada perbandingan rumput laut 1:20
konsumsi arus yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 90˚C
adalah 7,49 A.

Konsumsi arus tersebut cenderung meningkat secara
linier dengan meningkatnya suhu dalam reaktor. Pada gafik
tersebut dapat pula dilihat bahwa setelah suhu proses
tercapai, suplai arus listrik terhenti (off ) dan suplai arus
listrik akan terbuka lagi (on) apabila suhu dalam reaktor
turun dibawah 90˚C. Siklus on-off tersebut berlangsung
secara periodik selama proses pemanasan berlangsung.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan (Sastry
dan Salengke, 1998; Salengke dan Sastry 1999, 2007),
konduktifitas listrik bahan pangan meningkat secara linier
dengan peningkatan suhu sehingga proses pemanasan
menjadi semakin efektif dengan semakin meningkatnya suhu
selama proses pemanasan ohmic berlangsung. Dengan
demikian, konduktifitas listrik bahan pangan yang diolah
memegang peranan penting dalam perancangan sistem
pemanasan ohmic.

b. Konsumsi Daya (kWh)

Gambar 6. Gafik konsumsi daya Arus dengan berat rumput
laut (a)=150 g, (b)=190g, (c)=250 g, dan (d)=380 g.

Berdasarkan gambar a, b, c, dan d dapat dilihat
perbedaan konsumsi daya listrik selama proses pemanasan
dari suhu dari awal (30˚C) ke suhu proses (90˚C) pada
perbandingan rumput laut 1:50, 1:40, 1:30 dan 1:20 yaitu
pada rumput laut dengan perbandingan 1:50 konsumsi daya

listrik yang digunakan untuk mencapai suhu 90˚C adalah
0.002086633 kWh, pada rumput laut dengan perbandingan
1:40 konsumsi daya listrik yang digunakan untuk mencapai
suhu 90˚C adalah 0.00192972 kWh, pada rumput laut
dengan perbandingan 1:30 konsumsi daya listrik yang
digunakan untuk mencapai suhu 90˚C adalah 0.001883882
kWh, dan pada rumput laut dengan perbandingan 1:20
konsumsi daya listrik yang digunakan untuk mencapai suhu
90˚C adalah 0,001853423 kWh. Data tersebut menunjukkan
bahwa daya yang dihasilkan berbanding lurus dengan arus
dan tegangan yang digunakan.

c. Kumulatif Daya (kWh)

Gambar 7. Gafik kumulatif daya dengan berat rumput laut
(a)=150 g, (b)=190g, (c)=250 g, dan (d)=380 g.

Berdasarkan gambar a, b, c, dan d dapat dilihat
perbedaan kumulatif daya listrik selama proses pemanasan
dari suhu dari awal (30˚C) ke suhu proses (90˚C) pada
perbandingan rumput laut 1:50, 1:40, 1:30 dan 1:20 yaitu
pada rumput laut dengan perbandingan 1:50 konsumsi daya
listrik yang digunakan untuk mencapai suhu 90˚C adalah
0.215791392 kWh, pada rumput laut dengan perbandingan
1:40 konsumsi daya listrik yang digunakan untuk mencapai
suhu 90˚C adalah 0.222030002 kWh, pada rumput laut
dengan perbandingan 1:30 konsumsi daya listrik yang
digunakan untuk mencapai suhu 90˚C adalah 0.194396802
kWh, dan pada rumput laut dengan perbandingan 1:20
konsumsi daya listrik yang digunakan untuk mencapai suhu
90˚C adalah 0.210121493 kWh. Dari data tersebut dapat
dilihat bahwa kumulatif daya yang dibutuhkan selama
pemanasan ohmic tidak memiliki perbedaan yang besar
antara rumput laut 1:50, 1:40, 1:30 dan 1:20.
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d. Total Konsumsi Energi

Gambar 8. Total konsumsi energi untuk pemanasan 3 jam
Berdasarkan gafik pada gambar 8 dapat dilihat bahwa

konsumsi energi yang dibutuhkan pada saat pemanasan
ohmic yaitu pada rumput laut dengan berat 150 g
membutuhkan energi sebesar 0.40 kWh, rumput laut dengan
berat 190 g membutuhkan energi sebesar 0.39 kWh, rumput
laut dengan berat 250 g membutuhkan energi sebesar 0.33
kWh, dan rumput laut dengan berat 380 g membutuhkan
energi sebesar 0.37 kWh. Dengan demikian dapat diketahui
bahwa konsumsi energi terkecil pada rumput laut dengan
berat 250 g. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama laju
pemanasan maka konsumsi energi yang dibutuhkan selama
proses ekstraksi dalam pemanasan ohmic semakin sedikit.

Berdasarkan data hasil konsumsi energi tersebut rumput

laut dengan berat 250 kebutuhan energi yang p
rendah hal tersebut dipengaruhi oleh kapasitas panas
larutan dalam reaktor lebih tinggi dibandingkan
dengan kapasitas panas rumput sehingga
mempengaruhi konsumsi energi selama proses
pemanasan. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian dalam
bidang teknologi Ohmic yang telah dilakukan (Salengke,
2000; Salengke dan Sastry, 2005; Salengke dan Sastry,
2007), ditemukan bahwa selain efek pemanasan, listrik
bertegangan rendah seperti yang umumnya digunakan pada
teknologi Ohmic mempengaruhi jaringan sel
pertanian yang berakibat pada meningkatnya laju diffusi
pada sel-sel tersebut. Dalam konteks pengolahan rumput
laut, peningkatan laju diffusi ini dapat membantu
mempercepat laju diffusi alkali kedalam jaringan sel
sehingga kecepatan reaksi modifikasi dapat ditingkatkan
sehingga lama pengolahan dapat diturunkan. Hal ini akan
menurunkan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi
pengolahan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa rasio rumput laut dan larutan KOH sangat
mempengaruhi konsumsi energi yang dibutuhkan pada
proses ekstraksi rumput laut dalam reaktor ohmic
berdasarkan pernyataan Sastry dan Barach (2000), bahwa
bahan pangan yang dilewati arus listrik memberi respon
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Total konsumsi energi untuk pemanasan 3 jam
dapat dilihat bahwa

konsumsi energi yang dibutuhkan pada saat pemanasan
yaitu pada rumput laut dengan berat 150 g

membutuhkan energi sebesar 0.40 kWh, rumput laut dengan
.39 kWh, rumput

laut dengan berat 250 g membutuhkan energi sebesar 0.33
kWh, dan rumput laut dengan berat 380 g membutuhkan
energi sebesar 0.37 kWh. Dengan demikian dapat diketahui
bahwa konsumsi energi terkecil pada rumput laut dengan

menunjukkan bahwa semakin lama laju
pemanasan maka konsumsi energi yang dibutuhkan selama

semakin sedikit.
Berdasarkan data hasil konsumsi energi tersebut rumput

kebutuhan energi yang paling
rendah hal tersebut dipengaruhi oleh kapasitas panas
larutan dalam reaktor lebih tinggi dibandingkan

kapasitas panas rumput sehingga
i konsumsi energi selama proses

hasil penelitian dalam
yang telah dilakukan (Salengke,

2000; Salengke dan Sastry, 2005; Salengke dan Sastry,
2007), ditemukan bahwa selain efek pemanasan, listrik
bertegangan rendah seperti yang umumnya digunakan pada

mempengaruhi jaringan sel-sel produk
pertanian yang berakibat pada meningkatnya laju diffusi

sel tersebut. Dalam konteks pengolahan rumput
laut, peningkatan laju diffusi ini dapat membantu
mempercepat laju diffusi alkali kedalam jaringan sel-sel
sehingga kecepatan reaksi modifikasi dapat ditingkatkan
sehingga lama pengolahan dapat diturunkan. Hal ini akan
menurunkan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi
pengolahan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat

larutan KOH sangat
mempengaruhi konsumsi energi yang dibutuhkan pada

ohmic. Hal ini
berdasarkan pernyataan Sastry dan Barach (2000), bahwa
bahan pangan yang dilewati arus listrik memberi respon

positif berupa pembangkitan panas secara internal akibat
adanya tahanan listrik dalam bahan pangan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sastry dan
Salengke (1998), bahwa konduktiftas listrik bahan pangan
meningkat secara linier dengan peningkatan suhu sehingga
proses pemanasan menjadi semakin efektif dengan semakin
meningkatnya suhu selama proses peman
berlangsung. Dengan demikian, konduktifitas listrik bahan
pangan yang diolah memegang peranan penting dalam
perancangan sistem pemanasan ohmic

V. PENUTUP

2.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sehingga dapat diperoleh
kesimpulan yaitu:

1. Laju pemanasan pada reaktor
rasio antara larutan KOH dengan mas
yang dipanaskan. Lama waktu yang dibutuhkan untuk
memanaskan larutan dari suhu awal sekitar 30
suhu ekstraksi (90˚C) berkisar antara 133 sampai 209
detik.

2. Waktu ekstraksi rumput laut dan tinggi suhu yang
digunakan selama ekstraksi sangat mempengaruhi
jumlah karaginan yang dihasilkan. Waktu paling efektif
untuk memperoleh karaginan yang banyak yaitu 2,5
jam.

3. Konsumsi energi selama proses pemanasan
sangat dipengaruhi oleh lama pemanasan semakin lama
proses pemanasan maka semakin tinggi konsumsi energi
yang dihasilkan. Konsumsi energi terkecil yaitu pada
massa rumput laut 250 g yaitu

4. Total konsumsi energi untuk pemanasan selama 3 jam
pada reaktor ohmic skala 7.5 liter berkisar antara 0.33
sampai 0.41 kWh.

2.3 Saran

Kinerja reaktor ohmic
konsentrasi larutan KOH yang digunakan, sedang dalam
penelitian ini proses ekstraksi hanya dilakukan pada
konsentrasi KOH yang rendah. Oleh karena itu, penelitian
pada konsentrasi KOH hingga 2M sangat penting dilakukan.
Proses presipitasi karaginana hasil ekstraksi hanya dilakukan
pada lama waktu yang sama (1 jam) sehingga kemu
belum optimal dalam menggumpalkan semua karaginan
yang dihasilkan.
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bangkitan panas secara internal akibat
adanya tahanan listrik dalam bahan pangan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sastry dan
Salengke (1998), bahwa konduktiftas listrik bahan pangan
meningkat secara linier dengan peningkatan suhu sehingga
proses pemanasan menjadi semakin efektif dengan semakin
meningkatnya suhu selama proses pemanasan ohmic
berlangsung. Dengan demikian, konduktifitas listrik bahan
pangan yang diolah memegang peranan penting dalam

ohmic.

PENUTUP

hasil penelitian sehingga dapat diperoleh

Laju pemanasan pada reaktor ohmic dipengaruhi oleh
rasio antara larutan KOH dengan massa rumput laut

Lama waktu yang dibutuhkan untuk
memanaskan larutan dari suhu awal sekitar 30˚C ke

˚C) berkisar antara 133 sampai 209

Waktu ekstraksi rumput laut dan tinggi suhu yang
digunakan selama ekstraksi sangat mempengaruhi
jumlah karaginan yang dihasilkan. Waktu paling efektif
untuk memperoleh karaginan yang banyak yaitu 2,5

Konsumsi energi selama proses pemanasan ohmic
sangat dipengaruhi oleh lama pemanasan semakin lama
proses pemanasan maka semakin tinggi konsumsi energi
yang dihasilkan. Konsumsi energi terkecil yaitu pada
massa rumput laut 250 g yaitu 0.33 kWh.
Total konsumsi energi untuk pemanasan selama 3 jam

skala 7.5 liter berkisar antara 0.33

ohmic sangat dipengaruhi oleh
konsentrasi larutan KOH yang digunakan, sedang dalam

s ekstraksi hanya dilakukan pada
konsentrasi KOH yang rendah. Oleh karena itu, penelitian
pada konsentrasi KOH hingga 2M sangat penting dilakukan.
Proses presipitasi karaginana hasil ekstraksi hanya dilakukan
pada lama waktu yang sama (1 jam) sehingga kemungkinan
belum optimal dalam menggumpalkan semua karaginan
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