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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Selada laut (Ulva lactuca L) adalah makroalga laut yang banyak digunakan 

sebagai bahan pangan oleh masyarakat Indonesia di beberapa daerah seperti 

daerah Gunung Kidul Yogyakarta dan pesisir Nusa Tenggara (Julyasih et 

al.,2009). Selada laut tumbuh diberbagai habitat, di bebatuan terutama pada 

fragmen karang mati. Ukuran dan bentuknya bervariasi dengan perubahan faktor 

lingkungan (Hatta, 2002). 

Selada laut merupakan sumber makanan yang sehat bagi manusia. Hal 

tersebut karena sebagai salah satu anggota dari rumput laut, selada laut 

mengandung serat sehingga mengkonsumsi selada laut dapat membantu 

memperlancar pencernaan. Selada laut juga memiliki kandungan nutrisi yang 

cukup tinggi. Secara umum, selada laut jenis Ulva lactuca L mengandung protein 

15-26%, lemak 0,1-0,7%, karbohidrat 46-51%, serat 2-5%, abu 16-23%, dan air 

20,9% dan juga mengandung vitamin B1, B2, B12 dan C. Selada laut juga 

mengandung senyawa antioksidan seperti tokoferol dan klorofil (13.15%) serta 

mineral berupa Fe dan Mg (Xiao-ling et al., 2003). Selada laut tumbuh baik pada 

pH 7,5-9 (Aslan,1991), salinitas yang baik untuk pertumbuhan selada laut adalah 

29-31,5‰ (Nybakken, 1988). Penelitian yang dilakukan oleh Tamat et al. (2007) 

menyatakan bahwa selada laut mengandung senyawa golongan triterpenoid dan 

senyawa nonil fenol yang bersifat sebagai antioksidan. Selada laut juga memiliki

toksisitas yang sangat rendah sehingga aman untuk digunakan sebagai 
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bahan pangan. Selada laut dapat dimanfaatkan untuk mencegah penyakit kanker, 

obat cacing alami, diolah menjadi keripik atau puding, pelengkap salad, bahan 

pembungkus sushi atau nori, serta sebagai sumber serat alternatif (Safitri, 2014). 

Di Indonesia khususnya di Bali, sentra pengembangan rumput laut terdapat di 

Desa Serangan (Denpasar), pesisir Pantai Sawangan, Nusa Dua (Badung) dan di 

Nusa Penida (Klungkung). Rumput laut jenis selada laut banyak tumbuh secara 

liar di wilayah perairan pantai tersebut. Di daerah Bali selada laut sampai saat ini 

belum dimanfaatkan sama sekali sehingga tidak memiliki nilai ekonomis. Salah 

satu pemanfaatan selada laut yang belum banyak dilakukan adalah menjadi bahan 

baku kosmetik. Selada laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik 

karena mengandung senyawa antioksidan yang baik untuk perawatan kulit dan 

mencegah penuaan dini. Beberapa studi menemukan bahwa jenis rumput laut lain 

seperti Ecklonia cava, Sargassum siliquastrum, S. marginatum, Padina 

tetrastomatica, Turbinaria conoides memiliki potensi antioksidan untuk aplikasi 

di bidang kosmetik. Aplikasi senyawa-senyawa antioksidan yang terkandung 

dalam rumput laut tersebut dalam kosmetik sebagai anti penuaan, perlindungan sel 

tubuh, pemutih, dan UV protektif (Heo & Jeon, 2009; Heo et al., 2009; 

Wijesinghe & Jeon, 2011).   

 Pemanfaatan selada laut sebagai bahan baku kosmetik dapat dilakukan 

dengan cara ekstraksi dan enkapsulasi. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu 

bahan dari campurannya. Dalam penelitian Febriansah et al. (2015) tentang uji 

aktivitas antioksidan selada laut dengan maserasi bertingkat menggunakan metoda 

DPPH menyatakan bahwa potensi antioksidan terkuat adalah ekstrak selada laut 

menggunakan pelarut etanol dengan nilai IC504921,79 ppm. Menurut Kim dan 
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Morr (1996), enkapsulasi adalah suatu proses penyalutan partikel inti dapat 

berbentuk cair, padat atau gas dengan suatu bahan pengisi khusus sehingga 

partikel-partikel inti tersebut mempunyai sifat fisik dan kimia yang sesuai dengan 

yang dikehendaki. Enkapsulasi memiliki tujuan untuk melindungi bahan aktif 

yang sensitif terhadap kerusakan karena oksidasi, kehilangan nutrisi, melindungi 

flavor, aroma pigmen dan meningkatkan kelarutan (Versich, 2000).  

Kandungan pada ekstrak selada laut yang dihasilkan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya konsentrasi pelarut dan suhu maserasi. Semakin besar 

konsentrasi pelarut maka semakin besar kemampuan untuk merusak sel dan 

terjadinya proses osmosis yaitu perpindahan senyawa aktif yang terdapat pada sel 

yang disebabkan lebih tingginya konsentrasi pelarut yang ada diluar sel. Penelitian 

Diantika et al., (2014) tentang pengaruh lama ekstraksi dan konsentrasi pelarut 

etanol terhadap ekstraksi antioksidan biji kakao menyatakan konsentrasi pelarut 

etanol 80% menghasilkan nilai aktivitas antioksidan terbesar. Penggunaan suhu 

ekstraksi yang berbeda dapat mempengaruhi kandungan antioksidan dan kadar 

fenolik pada suatu ekstraksi, semakin tinggi suhu yang digunakan untuk ekstraksi 

osmosis yang terjadi semakin besar dan laju proses ekstraksi berjalan lebih cepat. 

Penelitian Neungnapa et al.,(2008) tentang evaluasi efek dari berbagai suhu 

ekstraksi terhadap hasil ekstraksi fenolik dari jaringan pericarp buah kelengkeng 

menunjukan bahwa penggunaan suhu 45ºC-60°C menghasilkan aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang mendalam dan rinci mengenai 

efektivitas konsentrasi pelarut etanol dan suhu maserasi terhadap karakteristik 

produk enkapsulasi ekstrak selada laut (Ulva lactuca L) yang digunakan sebagai 
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bahan baku kosmetik perlu dilakukan, karena semakin banyak kebutuhan akan 

inovasi mengenai bahan baku produk kosmetik yang bermanfaat bagi kesehatan 

kulit.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi pelarut etanol dan suhu maserasi 

terhadap karakteristik produk enkapsulasi ekstrak selada laut (Ulva lactuca 

L) yang digunakan sebagai bahan baku kosmetik ? 

2. Konsentrasi pelarut etanol dan suhu maserasi manakah yang menghasilkan 

karakteristik produk enkapsulasi ekstrak selada laut (Ulva lactuca L) yang 

digunakan sebagai bahan baku kosmetik terbaik ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi pelarut etanol dan suhu maserasi terhadap 

karakteristik produk enkapsulasi ekstrak selada laut (Ulva lactuca L) yang 

digunakan sebagai bahan baku kosmetik. 

2. Menentukan konsentrasi pelarut etanol dan suhu maserasi yang menghasilkan 

karakteristik produk enkapsulasi ekstrak selada laut (Ulva lactuca L) yang 

digunakan sebagai bahan baku kosmetik terbaik. 

 

1.4. Hipotesis 

 

1. Adanya pengaruh konsentrasi pelarut etanol dan suhu maserasi terhadap 

karakteristik produk enkapsulasi ekstrak selada laut (Ulva lactuca L) yang 

digunakan sebagai bahan baku kosmetik. 
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2. Konsentrasi pelarut etanol dan suhu maserasi tertentu menghasilkan 

karakteristik produk enkapsulasi ekstrak selada laut (Ulva lactuca L) terbaik 

yang digunakan sebagai bahan baku kosmetik. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

tentang efektivitas konsentrasi pelarut etanol dan suhu maserasi terhadap 

karakteristik produk enkapsulasi ekstrak selada laut (Ulva lactuca L) yang 

digunakan sebagai bahan baku kosmetik. 


