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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Selada Laut (Ulva lactuca L) 
 

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 adalah rumput laut yang tergolong dalam 

divisi Chlorophyta. Termasuk dalam divisi Chlorophyta karena sel-selnya banyak 

mengandung klorofil a sehingga memberikan warna hijau pada rumput laut ini. 

Menurut Guiry (2007), taksonomi selada laut adalah sebagai berikut: 

Kerajaan   : Plantae 

Filum  : Chlorophyta 

Kelas   : Ulvophyceae 

Ordo   : Ulvales 

Famili  : Ulvaceae 

Genus   : Ulva 

Spesies  : Ulva lactuca  

Habitat selada laut adalah di air laut dan morfologinya berupa thallus tipis 

dan gepeng seperti pedang yang terdiri atas 2 lapis sel. Tidak ada diferensiasi 

jaringan dan seluruh sel memiliki bentuk yang kurang lebih identik, kecuali pada 

sel-sel basal yang mengalami elongasi membentuk rhizoid penempel. Masing-

masing sel pada spesies ini terdiri atas sebuah nukleus, dengan kloroplas 

berbentuk cangkir, dan sebuah pirenoid (Guiry, 2007). 



7 
 

 
 

 

Gambar 1. Selada laut (Ulva lactuca L) 

Selada laut memiliki panjang sampai 100 cm dan berwarna hijau apel terang, 

dan memiliki bentuk strap-shaped blades (pedang melipat) dengan tepi yang 

halus tapi bergelombang dapat dilihat pada Gambar 1. Bagian tengah dari setiap 

helaian seringkali berwarna pucat dan semakin ke arah tepi warnanya semakin 

gelap. Pada daerah tropis, selada laut biasanya terdapat di air yang dangkal yaitu 

zona intertidal bagian atas sampai kedalaman 10 meter. Pada substrat yang tepat, 

seringkali melakukan asosiasi dengan daerah yang memiliki nutrient yang tinggi 

contohnya bakau atau dekat sumber air tawar (Littler et al., 1989; Reine dan 

Junior, 2002). Spesies ini memiliki blade berwarna hijau terang, rapuh, berkerut, 

berbentuk lonjong atau bulat, memiliki diameter lembaran blade sepanjang 65 cm, 

dan hidupnya di zona intertidal atau di daerah yang dangkal (Littler et al., 1989; 

Reine dan Junior, 2002). Selada laut tumbuh baik pada pH 7,5-9 (Aslan,1991). 

Salinitasi yang baik untuk pertumbuhan selada laut adalah 29-31,5‰  (Nybakken, 

1988). Selada laut hidup pada kisaran suhu 28-31
o
C (Brotowidjaya et al., 1984).  

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 
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antioksidan seperti tokoferol dan klorofil (13,15%) serta mineral berupa Fe dan 

Mg (Xiao-ling et al., 2003).  

Di dalam dunia obat-obatan selada laut digunakan untuk obat penyakit paru-

paru (TBC) dan penyakit rematik. Adanya asam akrinat pada selada laut dapat 

berfungsi sebagai antibiotik yang aktif (Pratt et al.,Ross; Challenger et al.,; 

Katayama; Kamimoto; Hornsey dan Hide dalam Aubret et al.,1979). Selada laut 

juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku untuk pembuatan kosmetik. 

Selada laut mengandung senyawa antioksidan. Antioksidan bermanfaat mencegah 

terjadinya penuaan dini (Tamat et al.,2007). 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).   

Ekstrak selada laut merupakan produk yang dihasilkan dari selada laut yang 

telah melalui proses ekstraksi. Tujuan dari ekstraksi selada laut adalah untuk 

menarik komponen antioksidan yang terkandung pada selada laut.  Produk ekstrak 

selada laut yang dihasilkan kemudian dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan 

baku kosmetik, bahan tambahan makanan, dan sebagai bahan farmasi (Febriansah 

et al., 2015). 

 

2.2. Pelarut 

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

menghasilkan sebuah larutan. Pelarut yang paling umum digunakan dalam 
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kehidupan sehari-hari adalah air. Pelarut biasanya memiliki titik didih rendah dan 

lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang didapatkan. Untuk 

membedakan antara pelarut dengan zat yang dilarutkan, pelarut biasanya terdapat 

dalam jumlah yang lebih besar (Anonim,2015). 

Pada Tabel 1 ditunjukkan jenis-jenis pelarut yang digunakan untuk 

mengekstrak berbagai jenis senyawa bioaktif pada tumbuhan. Cowan (1999) 

menyatakan bahwa etanol dan metanol merupakan pelarut yang paling sering 

digunakan untuk mengekstrak senyawa antimikroba dan antioksidan dari 

tumbuhan karena seyawa-senyawa tersebut umumnya merupakan senyawa 

aromatik dan organik jenuh. 

Tabel 1. Jenis- jenis pelarut yang digunakan untuk mengekstrak berbagai jenis 

senyawa aktif dari tumbuhan  

 

Senyawa aktif 

Pelarut 

Air Etanol Methanol kloro-

form 

Dikloro

metanol 

Eter Aseton 

Polifenol  √ √     

Tannin √ √ √     

Antosianin √  √ √    

Flavon   √     

Flavonol  √     √ 

Terpenoid √ √ √ √ √ √  

Polipeptida √       

Alkaloid  √    √  

Kuomarin      √  

Keterangan: tanda (√) menunjukkan senyawa aktif larut dalam pelarut 

Sumber: Cowan (1999) 

 

Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol 

saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, 

dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari- 

hari. Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal, dengan rumus kimia 

C2H5OH dan rumus empiris C2H6O. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut 

berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk dikonsumsi dan kegunaan 
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manusia. Contohnya adalah parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan 

(Siegel, 2007). 

Dalam penelitian Febriansah et al., (2015) tentang uji aktivitas antioksidan 

selada laut dengan ekstraksi bertingkat menggunakan metoda DPPH menyatakan 

bahwa potensi antioksidan terkuat adalah ekstrak selada laut menggunakan pelarut 

etanol 96 % dengan nilai IC50  4921,79 ppm.  

Konsentrasi pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi sangat 

berpengaruh terhadap ekstrak yang dihasilkan, semakin besar konsentrasi pelarut 

maka semakin besar pula kepolaran pelarut tersebut yang akan memudahkan 

kontak antara pelarut dengan bahan ekstrak. Penelitian Diantika et al., (2014) 

tentang pengaruh lama ekstraksi dan konsentrasi pelarut etanol terhadap ekstraksi 

antioksidan biji kakao menyatakan konsentrasi pelarut etanol 80% dan lama 

maserasi selama 20 jam menghasilkan nilai aktivitas antioksidan yang terbesar. 

 

2.3. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari campurannya. Pada 

umumnya ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada 

kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran. Bahan yang akan 

diekstrak biasanya berupa bahan kering yang telah dihancurkan, biasanya  

berbentuk bubuk atau simplisia (Sembiring, 2007). Menurut Harborne (1987), 

tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat 

pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa 

komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan 

antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut.  
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Ekstraksi secara umum dapat digolongkan menjadi dua yaitu ekstraksi padat-

cair dan ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, senyawa yang dipisahkan 

terdapat dalam campuran yang berupa cairan, sedangkan ekstraksi padat- cair 

adalah suatu metode pemisahan senyawa dari campuran yang berupa padatan. 

Ekstraksi yang sering dilakukan pada industri flavor dapat dalam bentuk pada-cair 

atau cair- cair. Selama isolasi senyawa beraroma, bahan alami diperlakukan 

dengan pelarut yang sesuai untuk mendapatkan flavor yang diinginkan dalam 

jumlah optimal (Furniss et al., 1980; Ojha et al., 1995).  

Beberapa metode ekstraksi dengan pelarut yang digunakan untuk 

mendapatkan senyawa aktif pada tanaman adalah: 

1. Maserasi 

 Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia 

dalam cairan penyari yang sesuai selama beberapa jam sampai tiga hari pada 

temperatur kamar terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke dalam 

sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya 

tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi 

rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan 

konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi 

dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan 

yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan (Sudjadi, 1986). 

2. Perkolasi 

Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara serbuk simplisia dimaserasi 

selama tiga jam, kemudian simplisia dipindahkan ke dalam bejana silinder yang 
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bagian bawahnya diberi sekat berpori, cairan penyari dialirkan dari atas ke 

bawah melalui simplisia tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif 

dalam sel-sel simplisia yang dilalui sampai keadan jenuh. Gerakan ke bawah 

disebabkan oleh karena gravitasi, kohesi, dan berat cairan di atas dikurangi gaya 

kapiler yang menahan gerakan ke bawah. Perkolat yang diperoleh dikumpulkan, 

lalu dipekatkan (Sudjadi, 1986). 

3. Soxhletasi 

Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara serbuk simplisia 

ditempatkan dalam klonsong yang telah dilapisi kertas saring sedemikian rupa, 

cairan penyari dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap dan 

dikondensasikan oleh kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari 

yang jatuh ke dalam klonsong menyari zat aktif di dalam simplisia dan jika 

cairan penyari telah mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan turun 

kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler hingga terjadi sirkulasi. Ekstraksi 

sempurna ditandai bila cairan di sifon tidak berwarna, tidak tampak noda jika di 

KLT, atau sirkulasi telah mencapai 20-25 kali. Ekstrak yang diperoleh 

dikumpulkan dan dipekatkan (Sudjadi, 1986). 

4. Refluks 

Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan 

ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan, 

uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-

molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat, akan 

menyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulat, demikian seterusnya 

berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna, penggantian 
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pelarut dilakukan sebanyak tiga kali setiap 3 jam sampai 4 jam. Filtrat yang 

diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipekatkan (Sudjadi, 1986). 

5. Destilasi uap air 

Penyarian minyak menguap dengan cara simplisia dan air ditempatkan 

dalam labu berbeda. Air dipanaskan dan akan menguap, uap air akan masuk ke 

dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam 

simplisia, uap air dan minyak menguap yang telah terekstraksi menuju 

kondensor dan akan terkondensasi, lalu akan melewati pipa alonga, campuran 

air dan minyak menguap akan masuk ke dalam corong pisah, dan akan memisah 

antara air dan minyak atsiri (Anonim, 2000).  

6. Rotavapor 

Proses pemisahan ekstrak dari cairan penyarinya dengan pemanasan yang 

dipercepat oleh putaran dari labu alas bulat, cairan penyari dapat menguap 

sekitar 5-10º C di bawah titik didih pelarutnya disebabkan oleh karena adanya 

penurunan tekanan. Dengan bantuan pompa vakum, uap larutan penyari akan 

menguap naik ke kondensor dan mengalami kondensasi menjadi molekul-

molekul cairan pelarut murni yang ditampung dalam labu alas bulat penampung 

(Sudjadi, 1986). 

7. Ekstraksi cair-cair 

Ekstraksi cair-cair merupakan pemisahan komponen kimia di antara dua fase 

pelarut yang tidak saling bercampur di mana sebagian komponen larut pada fase 

pertama dan sebagian larut pada fase kedua, lalu kedua fase yang mengandung 

zat terdispersi dikocok dan didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan 

terbentuk dua lapisan fase cair. Komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua 
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fase tersebut sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan 

konsentrasi yang tetap (Harborne, 1987). 

8. Kromatografi lapis tipis 

Pemisahan komponen kimia berdasarkan prinsip adsorbsi dan partisi, yang 

ditentukan oleh fase diam (adsorben) dan fase gerak (eluen).  Komponen kimia 

bergerak naik mengikuti fase gerak karena daya serap adsorben terhadap 

komponen-komponen kimia tidak sama sehingga komponen kimia dapat 

bergerak dengan kecepatan yang berbeda berdasarkan tingkat kepolarannya, hal 

inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahanantara senyawa yang satu 

dengan yang lainnya (Sudjadi, 1986). 

Penelitian tentang ekstraksi dengan metode maserasi telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Penelitian Febriansah et al.,(2015) menyatakan bahwa senyawa 

antioksidan pada selada laut diekstrak menggunakan metode maserasi dengan 

pelarut etanol. Penelitian Tamat et al., (2007) pada rumput laut hijau Ulva 

reticulata forsskal menggunakan metode ekstraksi maserasi dengan pelarut 

metanol. 

 

2.4. Suhu Ekstraksi 

Suhu didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda 

atau sistem. Pada hakikatnya suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata yang 

dimiliki oleh molekul-molekul suatu benda. Dengan demikian suhu 

menggambarkan bagaimana gerakan molekul-molekul benda (Anonim,2015). 

Suhu ekstraksi adalah ukuran atau derajat panas yang digunakan untuk melakukan 

ekstraksi yang berguna untuk mendapatkan suatu senyawa yang diinginkan sesuai 

dengan suhu ekstraksi tertentu. Biasanya suhu yang digunakan dalam proses 
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ekstraksi berbeda- beda. Penggunaan suhu ekstraksi yang berbeda digunakan 

untuk mempengaruhi kandungan antioksidan dan kadar fenolik pada suatu 

ekstraksi. Hasil penelitian Neungnapa et al.,(2008) menunjukkan pengaruh 

berbagai suhu ekstraksi (30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C dan 80°C) terhadap hasil 

ekstraksi fenolik dari jaringan pericarp buah kelengkeng. Suhu ekstraksi 60°C 

adalah yang terbaik dalam hal hasil ekstraksi gabungan fenolik dan stabilitas 

antosianin kelengkeng yang diekstraksi. Selain itu dilakukan penelitian untuk 

mengevaluasi efek dari berbagai suhu (25°C ,35°C, 45°C, 55°C dan 65°C) 

hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan suhu 45ºC-60°C menunjukkan aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi. Penelitian Jayanudin et al., (2014) tentang pengaruh 

suhu dan rasio pelarut ekstraksi terhadap rendemen dan viskositas natrium alginat 

dari rumput laut coklat (Sargassum sp) menyatakan suhu ekstraksi 60°C 

menghasilkan rendemen dan viskositas terbesar. 

 

2.5. Enkapsulasi 

Enkapsulasi adalah proses satu atau lebih material yang dilapisi oleh material 

lain, baik materi yang dilapisi maupun yang melapisi kebanyakan merupakan 

cairan, tetapi bisa juga merupakan beberapa partikel gas (Risch, 1995). Menurut 

Kim dan 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.  

Menurut Bhandary dan D’archy (1996), teknik enkapsulasi merupakan teknik 

yang sudah banyak yang diaplikasikan dalam industri pangan, farmasi, 

bioteknologi dan industri kimia. Proses enkapsulasi bahan dilapisi dengan 
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menggunakan teknik tertentu antara lain spray coating, spray cooking, spray 

chilling, dan spray drying (Versich, 2000). 

Menurut Dziezak (1998), bahan yang dilapisi disebut bahan aktif atau bahan 

inti yang biasanya berupa flavor, minyak, mikroorganisme, vitamin, enzim, zat 

warna dan lain-lain, sedangkan bahan yang melapisi disebut kulit, bahan 

pembawa atau enkapsulan. Enkapsulasi memiliki tujuan untuk melindungi bahan 

aktif yang sensitif terhadap kerusakan karena oksidasi, kehilangan nutrisi, 

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

Pada bahan yang larut dalam air, metode enkapsulasi berpotensi besar untuk 

mengubah cairan yang kurang stabil menjadi bubuk yang lebih mudah 

penanganannya dan mudah tercampur dalam sistem pangan kering (Versich, 

2000).  

Maltodekstrin dapat digunakan pada proses enkapsulasi, karena dapat 

melindungi senyawa volatile yaitu senyawa yang peka terhadap oksidasi atau 

panas, maltodekstrin dapat melindungi stabilitas flavor selama proses pengeringan 

spray dryer. Penambahan maltodekstrin akan membentuk ikatan hidrogen dengan 

molekul-molekul air sekitarnya, jika air dihilangkan akan terjadi pengkristalan, 

karena gugus hidroksil akan membentuk ikatan hidrogen dengan ikatan gugus 

hidroksil yang lain sesama monomer (Gustavo dan Barbosa-Canovas, 1999). 

Pengeringan merupakan salah satu proses yang penting dalam 

mikroenkapsulasi. Tujuan utama dari pengeringan  yaitu untuk mempertahankan 

produk  selama  penyimpanan  karena dengan  berkurangnya  kadar  air  maka 

pertumbuhan  mikroba  dapat  ditekan  sehingga kerusakan  produk  dapat 

dihindari (Earle, 1969). 
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Beberapa metode pengeringan yang sering digunakan dalam proses 

mikroenkapsulasi adalah sebagai berikut : 

1. Spray Drying 

Spray drying adalah suatu proses pengeringan untuk mengurangi kadar air 

suatu bahan sehingga menghasilkan produk berupa bubuk melalui penguapan 

cairan. Spray drying menggunakan atomisasi cairan untuk membentuk droplet, 

selanjutnya droplet yang terbentuk dikeringkan menggunakan udara kering 

dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Bahan yang digunakan dalam 

pengeringan spray drying dapat berupa suspensi, dispersi maupun emulsi. 

Sementara produk akhir yang dihasilkan dapat berupa bubuk, granula maupun 

aglomerat tergantung sifat fisik-kimia bahan yang akan dikeringkan, desain alat 

pengering dan hasil akhir produk yang diinginkan. 

2. Pengeringan Beku (Freeze Drying) 

Pengeringan beku ini merupakan salah satu cara dalam pengeringan bahan 

pangan. Pada cara pengeringan ini semua bahan pada awalnya dibekukan, 

kemudian diperlakukan dengan suatu proses pemanasan ringan dalam suatu 

lemari hampa udara. Kristal-kristal es ini yang terbentuk selama tahap 

pembekuan, menyublim jika dipanaskan pada tekanan hampa yaitu berubah 

secara langsung dari es menjadi uap air tanpa melewati fase cair. Hal ini akan 

menghasilkan produk yang bersifat porous dengan perubahan yang sangat kecil 

terhadap ukuran dan bentuk bahan aslinya. Karena panas yang digunakan 

sedikit, maka kerusakan karena panas juga kecil dibandingkan dengan cara-

cara pengeringan lainnya. Produk yang bersifat porous dapat direhidrasi dengan 

cepat didalam air dingin (Earle, 1969). 
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3. Pengeringan Lapis Tipis (Thin Layer Drying) 

Pengeringan  lapis  tipis (film) yang disebut Refractance Window TM 

(RW) drying digunakan untuk menghasilkan produk-produk kering dari  bahan 

pangan  cair,  semi  cair atau padat seperti ubi  jalar  dengan  tebal  5  mm  

dapat dikeringkan  dengan  peralatan  thin  layer  drying  pada  suhu  55°C  dan  

65°C (Kajuna  et  al.,  2001). Adapun  prinsip  pengeringan  lapis  tipis  yaitu  

bahan  yang  akan  dikeringkan  dibuat  dalam  bentuk  lapisan  atau  irisan  

yang tipis  dengan  menggunakan  medium  udara  panas  sehingga  efisiensi 

pengeringan  menjadi  semakin  meningkat  karena  semakin  besar  luas 

permukaan  maka  kecepatan  pengeringan  semakin  tinggi  sehingga  

dihasilkan produk kering dengan lapisan atau irisan yang tipis.  

Refranctrance  Window TM (RW) dryer mempunyai kelebihan dalam hal 

mempertahankan kualitas produk puree buah-buahan  atau  sayuran  terutama  

dalam  menjaga  total  karoten,  vitamin  C, dan  warna  yang  hampir 

mendekati  freeze  dryer, namun  mempunyai  konsumsi energi  yang  rendah  

dan  efisiensi  pengeringan  yang  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  freeze  

dryer  dan  sedikit  lebih  tinggi  daripada  alat – alat pengering konvensional 

seperti spray dryer atau drum dryer. 

Teknik enkapsulasi yang paling banyak digunakan adalah spray drying dan 

esktruksi, sedangkan pengeringan beku (freeze drying) jarang dilakukan 

(Reineccius, 1999). Penelitian menggunakan metode thin layer drying sudah 

pernah dilakukan. Penelitian Wrasiati et al.,(2014) tentang karakteristik bubuk 

instan cemcem (Spondias pinnata (L.f.) Kurz) yang diproduksi dengan 
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enkapsulasi menggunakan maltodekstrin dan pengeringan menggunakan metode 

thin layer drying. 


