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Rumput laut memiliki banyak manfaat bagi industri makanan, farmasi, 
kosmetik dan tekstil. Jenis rumput laut yang sudah sering dimanfaatkan dan 
dibudidayakan di Indonesia adalah rumput laut kelas Rhodophyceae (alga merah), 
antara lain genus Euchema yang berpotensi menghasilkan karaginan dan 
Gracilaria yang berpotensi menghasilkan agar. Jenis rumput laut lain yang 
berpotensi menghasilkan alginat adalah rumput laut kelas Phaeophyceae (alga 
coklat). 
Faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhannya adalah faktor 
lingkungan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, laut yang merupakan tempat 
bermuaranya sungai akan turut membawa limbah ke dalamnya sehingga tempat 
hidup Sargassum sp. rentan terhadap pencemaran. Salah satu bentuk pencemaran 
yang paling umum dijumpai adalah deterjen, mengingat banyaknya kegiatan 
rumah tangga sehari-hari yang memakai deterjen. 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan, kandungan alginat 
dan klorofil Sargassum sp. dari medium yang tercemar deterjen. Penelitian 
menggunakan metode eksperimental. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan, 
yaitu perlakuan A (kontrol), B (0,1 mg/l), C (0,2 mg/l), D (0,3 mg/l) dan E (0,4 
mg/l). Pengambilan data penelitian dilakukan melalui budidaya rumput laut 
Sargassum sp. di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Setelah 
30 hari budidaya dilakukan proses lebih lanjut untuk ektraksi alginat dan klorofil. 
Data hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan pada minggu ke-1 hingga ke-3 (p>0,05), adanya pengaruh nyata 
terhadap pertumbuhan pada minggu ke-4 penelitian (p<0,05) dimana 
pertumbuhan tertinggi pada perlakuan A (1,52±0,61 %) dan terendah pada 
perlakuan E (0,37±0,27 %). Pada kandungan alginat ditemukan adanya pengaruh 
nyata (p<0,05), dimana kandungan alginat tertinggi terdapat pada perlakuan A 
(9,3684±4,79 %) dan terendah pada perlakuan C (4,2821±0,34 %), D (4,1225±0,8 
%) dan E (3,3474±0,26 %). Pada klorofil a tidak ditemukan adanya pengaruh 
nyata (p>0,05), sedangkan pada klorofil c1+c2 akhir ditemukan adanya pengaruh 
nyata (p<0,05). Jumlah klorofil tertinggi terdapat pada perlakuan A 
(0,014679±0,0032) dan terendah pada perlakuan E (0,009827±0,0009). 
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