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KATA PENGANTAR 
 
 

Seminar Nasional Fakultas Agroindustri bekerjasama dengan Pusat Studi Ketahanan 
Pangan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta tahun 2012, diselenggarakan di Gedung 
Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Penyelenggaraan Seminar 
Nasional ini mengambil tema “Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal 
Untuk Menopang Perekonomian Rakyat”.  Adapun tujuan Seminar ini adalah :  

1. Mengetahui arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan 
nasional. 

2. Mengetahui implementasi, kendala dan masalah dari pembangunan ketahanan 
pangan nasional. 

3. Mengkomunikasikan dan  menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan teknologi 
hasil-hasil penelitian, telaah pustaka dan praktek kegiatan yang berkaitan dengan 
usaha mewujudkan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal meliputi aspek 
produksi, konsumsi, distribusi, dan sosial budaya. 

 
Seminar Nasional ini diselenggarakan selama satu hari, yang dibagi menjadi : Sesi 

Presentasi Keynote Speech (Badan Ketahanan Pangan, Kementrian  Pertanian RI), Sesi 
Presentasi Makalah Utama (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Perguruan 
Tinggi dan Kelompok Tani/LSM), dan Sesi Presentasi Makalah dan atau Poster Penunjang 
berasal dari berbagai lembaga terkait ( Perguruan Tinggi maupun Lembaga/Balai Penelitian 
Pertanian), yang terbagi dalam 3 bidang kajian yaitu : 

1. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan agroindustri berbasis pangan lokal dan 
sosial ekonomi kerakyatan. 

2. Sarana produksi dan teknologi budidaya berbasis sumberdaya lokal. 
3. Pengembangan produk pangan berbasis sumberdaya lokal. 

 
Peserta Seminar Nasional terdiri dari Dosen/Peneliti/Mahasiswa/Guru SMK 

Pertanian, Birokrat yang terkait dengan sektor pertanian, Pengusaha yang terkait dengan 
sektor pertanian, Asosiasi profesi : PATPI, PERAGI, PERIPI, ISPI, APTA, MAFI, Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan Petani/Kelompok Tani.  

 
Dari hasil seminar ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang usaha-

usaha yang harus dilakukan dalam membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal 
untuk menopang perekonomian rakyat.  

 
 
 
 
 
      Ketua Panitia, 
 
 
 
 
      Dr. Ir. Sri Hartati Candra Dewi, M.Si 
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OPTIMASI PEMBUATAN BUBUK INSTAN PERISA DAUN SALAM 
   (Syzygium polyanthum) DENGAN BAHAN PENGIKAT LAKTOSA 

          (Optimation of Instant Bay Leaf Powder Made With Lactose as Binder) 
 
 

Abd. Rahim dan Ch. Lilis Suryani 
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Agroindustri  

Universitas Mercu Buana Yogyakarta 
 

 ABSTRACT  
 

The purpose of this research is to make bay leaf instant powder with binder lactose. This research is divided   into   
stages, the first is   flavor   component   extraction   process   and the second is the manufacture of bay leaf instant powder. 
The experimental design using randomized block design (RAK) with two factor factorial pattern of maceration time (12, 24 
and 36 hours) and concentration of ethanol (40, 60 and 80%). The extract bay leaves used in the manufacture of instant 
bay leaf in the ratio 1 : 1,5 (1 part extract solution : 1,5 part lactose). The process of instant powder used to co-
crystallization method. B a y  l e a f  i n s t a n t  p o w d e r  w a s  a n a l y s i s  of water content, color, phenol content and 
solubility. Based on the results of this study concluded that the optimal of making flavor bay leaf instant powder are 
maceration time 24 hours and concentration ethanol 80%. It was has water content 2,38% (wb), phenol content 19,84% 
(db), solubility 96,25% (db), and has a sharp smell and taste. 
 
Keywords: bay leaf, extraction, instant powder, lactose, phenol substance 
 

 

PENDAHULUAN1 
 

Daun salam (Syzygium polyanthum) merupakan 
salah satu bumbu masakan yang sering digunakan oleh 
masyarakat Indonesia. Salah satu cara penggunaan 
daun salam dalam bentuk daun segar atau daun kering. 
Namun jika digunakan dalam bentuk daun kering tidak 
efektif dan kualitas rasanya lebih rendah, sedangkan 
masyarakat saat ini jarang yang dapat dengan mudah 
memperoleh daun salam segar. 

Oleh karena itu perlu diolah menjadi produk 
sumber perisa yang lebih praktis. Salah satu caranya 
yaitu dengan membuat bubuk instan daun salam. 
Permasalahan yang timbul adalah bahwa sampai saat ini 
belum diketahui cara ekstraksi perisa daun salam yang 
paling optimal. Oleh karena itu harus dilakukan penelitian  
tentang  cara  ekstraksi  komponen  perisa  yang  terdapat  
dalam  daun salam. Selain sebagai bumbu masakan, 
tanaman salam juga dapat digunakan sebagai obat – 
obatan. Dari beberapa penelitian telah diketahui bahwa 
rempah-rempah  khas  Indonesia  seperti  cabe  merah,  
kayu  manis,  ketumbar,  cengkeh, kemiri, daun salam, 
kunyit, bawang putih memiliki sifat antimikrobia (Shelef, 
1980). Berdasarkan hal tersebut maka bubuk  instan daun 
salam juga dapat berpotensi sebagai pangan fungsional. 

Ekstraksi merupakan   salah   satu   cara   
pemisahan   satu   atau   lebih komponen yang dikehendaki 
dari suatu bahan yang merupakan sumber komponen 
tersebut. Pelarut untuk ekstraksi komponen bahan nabati 
yang sering digunakan adalah dengan pelarut air, 

                                                 
*Korespondensi penulis :  
  E-mail :. chlilis05@yahoo.com 

campuran antara etanol dan air, eter, metanol, dan lain-
lain. Namun ditinjau dari segi keamanan, etanol lebih 
aman dari yang lain. Menurut Pokorny dkk. (2001) etanol 
lebih baik dibandingkan dengan metanol karena residunya 
tidak beracun. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari 
karena lebih selektif, kapang dan kuman sulit tumbuh 
dalam etanol 20% keatas, tidak beracun, netral, 
absorbsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air 
pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan 
untuk pemekatan lebih sedikit. Sedangkan menurut 
Harbone (1987) senyawa fenolik dan flavonoid umumnya 
mudah larut dalam air karena sering  kali berikatan 
dengan gula sebagai glikosida dan untuk meningkatkan 
keefektifan penyarian, umumnya digunakan campuran 
bahan pelarut yang berlainan, khususnya campuran etanol 
dan air. 

Pembuatan bubuk instan dapat dilakukan 
dengan proses enkapsulasi menggunakan metode 
kokristalisasi. Keberhasilan dalam proses kokristalisasi 
dipengaruhi oleh bahan pembuatan dinding (wall material) 
dan konsentrasi komponen perisa yang dapat diikat. 
Dalam penelitian ini digunakan bahan pengikat laktosa.  
Laktosa  adalah  gula  yang  diperoleh  dari  susu  dalam 
bentuk anhidrat atau mengandung satu molekul air. 
Laktosa berupa partikel kristal atau serbuk putih sampai 
putih pucat, tidak berbau dan rasa sedikit manis, stabil di 
udara tapi mudah menyerap bau. Laktosa mudah larut 
dalam air, sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut 
dalam kloroform dan dalam eter.  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 
membuat bubuk instan daun salam dengan bahan pengikat 
laktosa yang disukai oleh panelis dan secara khusus 
mengetahui pengaruh konsentrasi pelarut air etanol dan 
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waktu macerasi terhadap kadar fenol total ekstrak 
komponen perisa daun salam dan karakteristik bubuk 
instan yang dihasilkan; menentukan cara pembuatan 
bubuk instan komponen perisa daun salam yang optimal 
dan disukai panelis. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Bahan dan alat 
Bahan utama penelitian ini adalah daun salam 

segar yang tidak cacat dengan helaian daun salam 
berbentuk lonjong sampai elips, ujung meruncing, pangkal 
runcing, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan atas 
licin berwarna hijau tua, permukaan bawah berwarna hijau 
muda, panjang 5-15 cm, lebar 3-8 cm, yang diperoleh dari 
daerah Kecamatan Sedayu Bantul, DIY. Bahan kimia yang 
digunakan adalah aquades, etanol,  folin-clocalteu,  fenol,  
sodium  carbonat,  laktosa.  Alat  yang  digunakan adalah 
blender merk Philips Cucina 600 watt untuk mengecilkan 
ukuran daun salam, blender merk National Super Blender 
MX-118N untuk menghancurkan bubuk kasar instan, 
timbangan analitik (neraca ohaus cent-o-gram 311 gram 
capacity dan ohaus triple beam 700/800 series 2610 g 
capacity), timbangan sartorius BL210S, kertas saring, 
kompor listrik merk Maspion 600 watt, pengayak 35 mesh, 
alat-alat gelas, cawan, alat pengukur warna (Lovibond 
Tintometer model F), shacker merk Barstend multi purpose 
rotator untuk macerasi, spektrofotometer UV Mini 1240 
merk Shimazu, alat untuk analisa kadar air (Oven 
Memment LM500), erlenmeyer, tabung reaksi dan 
seperangkat uji sensoris. 

 

Cara Penelitian  
Cara penelitian ini dibagi dalam dua tahap yaitu : 

Tahap 1 : Ekstraksi komponen daun salam 

Tujuan  ekstraksi   adalah  menentukan  
perbandingan  jumlah  pelarut (etanol air) dengan daun 
salam. Ekstraksi dilakukan dengan metode Suryani dkk 
(2007). Konsentrasi etanol yang digunakan sebagai pelarut 
adalah 40, 60 dan 80%.  Ekstraksi komponen daun salam 
melalui beberapa tahapan yaitu pencucian dan sortasi, 
pengecilan ukuran dengan menggunakan pisau, lalu 
penghancuran menggunakan blender, kemudian 
dihomogenisasi dengan shecker selama 1 jam, macerasi 
(12 jam, 24 jam dan 36 jam), d a n  s e l a n j u n y a  
d i l a k u k a n  penyaringan menggunakan kertas 
saring. Ekstrak yang diperoleh digunakan sebagai bahan 
pembuatan bubuk instan perisa daun salam. 

 

Tahap  2  :  Optimasi  pembuatan  bubuk  instan  
daun  salam  dengan  bahan pengikat laktosa. 

Pembuatan bubuk instan menggunakan metode 
kokristalisasi (Antara, 1997) yang di modifikasi. Sebagai 
bahan enkapsulan digunakan laktosa dengan 
perbandingan 1 bagian larutan ekstrak : 1,5 bagian 
laktosa. Tahapan optimasi pembuatan bubuk instan daun 

salam yaitu dipanaskan pada suhu 30ºC, lalu 
pencampuran dengan laktosa ( 1,5 bagian laktosa : 1 
bagian ekstrak ), pemanasan dan pengadukan, 
pengayakan 35 mesh dan dihasilkan bubuk instan daun 
salam. Analisa  bubuk  instan  daun  salam  meliputi  kadar  
air  (AOAC, 1970),  total  fenol dengan metode Follin-
Ciocalteu (Shahidi dan Naczk, 1995), warna diukur 
menggunakan alat Lovibond, zat padat terlarut (ZPT), uji 
tingkat kesukaan dan uji pembedaan (Kartika dkk., 1988).  

 

Rancangan Percobaan          
Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dengan 
dua faktor yaitu variasi waktu macerasi dan konsentrasi 
ekstrak. 
. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kadar Air 
Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa interaksi 

antara lama macerasi dan konsentrasi etanol  tidak 
berpengaruh nyata terhadap kadar air instan daun salam. 
Secara individual diketahui bahwa semakin tinggi 
konsentrasi etanol maka kadar air semakin rendah. Kadar 
air terkecil adalah pada perlakuan lama macerasi 36 jam 
d a n   k o n s e n t r a s i  80 %, hal ini dikarenakan pada 
konsentrasi etanol besar air lebih mudah menguap pada 
saat pemasakan dan semakin lama macerasi semakin 
banyak zat padat yang terekstrak sehingga proporsi air 
semakin rendah.  

 
Tabel 1. Kadar air instan daun salam* 

Kadar etanol 
(%) 

Lama macerasi (jam) Rata-
rata 12 24 36 

40 2,73 2,67 2,60 2,63 c 
60 2,45 2,50 2,34 2,43 b 
80 2,07 1,99 1,84 1,96 a 

Rata-rata 2,41 b 2,38 ab 2,23 a  

* Angka yang dikuti dengan huruf yang sama pada 
kolom dan baris rata-rata menunjukkan tidak 
berbeda nyata pada α 5%. 

        
Etanol adalah sejenis cairan yang mudah menguap, 

mudah terbakar, dan tak berwarna (Myers dkk., 2007) 
Sedangkan secara individual untuk lama macerasi bahwa 
semakin lama waktu macerasi maka semakin rendah kadar 
air instan daun salam. Lama waktu macerasi dan 
konsentrasi etanol yang paling optimal adalah 36 jam 
dan 80 % yaitu 1,84 %. Kadar air instan kopi SNI Nomor 
01-2983 yaitu maximal 4 % (Anonim, 1994), sehingga kadar 
air instan daun salam dengan bahan pengikat laktosa sudah 
memenuhi syarat.  
 
Kadar Fenol 
 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa interaksi  
lama macerasi dan konsentrasi etanol tidak berpengaruh 
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nyata terhadap kadar fenol instan daun salam. Secara 
individual diketahui bahwa semakin lama waktu macerasi 
atau semakin tinggi konsentrai etanol maka kadar fenol 
instan daun  salam  semakin  tinggi.  Hal ini diduga karena 
komponen fenol yang terekstrak dengan pelarut pada 
konsentrasi etanol tinggi lebih banyak dibandingkan pada  
konsentrasi lebih rendah.  

Kadar fenol pada instan daun salam mengalami 
penurunan dari jumlah kadar fenol yang terdapat pada 
ekstrak. Penurunan ini disebabkan oleh adanya proses 
pemanasan pada pembuatan instan daun salam yang dapat 
merusak fenol yang terkandung dalam bahan. Menurut 
Sembiring dkk. (2003) senyawa fenolik mengalami 
kerusakan apabila dipanaskan sampai pada suhu 100° 
C. Selain itu pada konsentrasi tinggi maka pelarut yang 
dibutuhkan untuk menguapkan larutan lebih rendah 
sehingga lebih sedikit fenol yang rusak. 

 
Tabel 2. Kadar fenol instan daun salam* 

Kadar etanol 
(%) 

Lama macerasi (jam) 

12 24 36 

40 16,92  19,25 18,71 
60 19,36  18,72 17,64 
80 18,06  19,84 23,29 

* Tidak berbeda nyata pada α 5% 
 
Warna  
 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa lama 
macerasi dan konsentrasi etanol  berpengaruh  nyata  
terhadap  warna  bubuk  instan  daun  salam  yang 
dihasilkan. Semakin lama waktu macerasi dan semakin 
tinggi konsentrasi etanol maka warna hijau bubuk instan 
daun salam yang dihasilkan semakin pekat. Warna hijau 
pada ekstrak dapat diketahui berdasarkan kombinasi 
komposisi warna Yellow dan Blue. Hal ini disebabkan oleh 
lamanya waktu kontak antara bahan dengan pelarut, 
sehingga klorofil yang terdapat pada bahan dasar dapat 
terekstrak secara optimal (Wahab, 1998), 

 
Tabel 3. Warna instan daun salam* 

Perlakuan Komposisi warna 

Merah Kuning Biru Kecerahan 

40%, 12 jam 17,70 e 26,60 c 0,50 a 0,50 a 

40%, 24 jam 18,00 ef 13,15 ab 1,50 b 0,10 a 
40%, 36 jam 21,50 g 16,85 b 4,17 e 1,65 a 

60%, 12 jam 18,47 f 23,67 c 3,50 d 0,30 a 

60%, 24 jam 16,75 d 46,70 e 6,57 f 1,30 b 

60%, 36 jam 11,50 a 12,42 a 2,20 c 0,30 a 

80%, 12 jam 21,30 g
 
 39,22 d 14,20 g 3,30 c 

80%, 24 jam 13,85 b 42.32 d 14,50 g 3,72 c 

80%, 36 jam 15,75 c 42,32 d 14,50 g 3,75 c 

* Angka yang dikuti dengan huruf yang sama pada 
setiap kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada 
α 5% 

        

Pada konsentrasi etanol tinggi terjadi 
pencoklatan. Warna coklat ini dikarenakan klorofil yang 
terkandung pada daun salam. Menurut Gobel dkk. (2006) 
klorofil tidak dapat larut dalam air, namun selama ekstraksi 
diduga klorofil terikut lolos pada saat penyaringan. Diduga 
karena persentase pelarut air lebih besar dari pada pelarut 
etanol maka pada saat pemasakan untuk pembuatan 
instan, semakin banyak air, kebutuhan panas lebih banyak 
sehingga kerusakan klorofil juga lebih besar. Klorofil mudah 
terdegradasi oleh pengaruh panas, asam, alkali atau enzim 
(Erge dkk., 2008). 
 
Zat Padat Terlarut 
 Data pada  Tabel 4 menunjukkan bahwa  
interaksi antara lama macerasi dengan kadar etanol air 
berpengaruh nyata terhadap zat padat terlarut instan daun 
salam dengan bahan pengikat laktosa. Semakin lama waktu 
macerasi dan semakin tinggi kadar etanol, maka semakin 
tinggi zat padat terlarut.  

 
Tabel 4. Zat padat terlarut dari instan daun salam* 

Kadar etanol 
(%) 

Lama macerasi (jam) 

12 24 36 

40    95,62 b 96,77 b 89,67 a 

60    93,30 ab 96,82 b 96,62 b 
80    93,05 ab 96,25 b 96,55 b 

* Angka yang dikuti dengan huruf yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada α 5% 

 
Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. 

Dalam bentuk anhidrat atau mengandung satu molekul air 
hidrat. Laktosa berupa partikel kristal atau serbuk putih 
sampai putih pucat, tidak berbau dan rasa sedikit 
manis, stabil di udara tapi mudah menyerap bau. Menurut 
Desrosier (1970) kadar zat padat terlarut sebagian besar 
ditentukan oleh gula. Komponen yang termasuk zat padat 
terlarut antara lain gula, pektin, protein terlarut dan mineral 
terlarut. Selain itu faktor yang mempengaruhi jumlah 
padatan terlarut antara lain adanya perlakuan panas 
(Hermawan, 2006).  
    
Hasil  Uji Tingkat Kesukaan 
 

Menurut Kartika dkk. (1998) uji kesukaan 
merupakan cara pengujian menggunakan panelis, panelis 
akan mengemukakan respon senang atau tidaknya 
terhadap sifat bahan yang diuji.  
 

Tabel 5. Hasil uji tingkat kesukaan instan daun salam* 

Perlakuan Parameter 

Warna Aroma Rasa Keseluruhan 

40%, 12 jam 2,80 bc 3,00 b 4,27 a 3,40 cd 

40%, 24 jam 2,73 bc 2,93 b 4,07 cd      3,20 bcd 
40%, 36 jam 2,87 bc 2,40 a   3,87 bcd 3,40 cd 

60%, 12 jam   3,13 c 2,93 b 3,73 bc      3,20 bcd 

60%, 24 jam 2,60 ab 2,93 b 3,67 bc   3,00 abc 

60%, 36 jam 2,73 bc     2,67 ab 3,67 bc      3,47 d 
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80%, 12 jam 2,53 ab 2,87 b 3,47 b      2,70 a 

80%, 24 jam 2,47 ab 3,00 b 2,67 a 2,90 ab 

80%, 36 jam   2,27 a 2,87 b 2,53 a      2,60 a 

* Angka yang dikuti dengan huruf yang sama pada 
setiap kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada 
α 5% 

 
Berdasarkan data pada Tabel 5 diketahui bahwa 

secara keseluruhan produk instan daun salam disukai oleh 
panelis, namun yang paling disukai oleh panelis adalah 
instan daun salam dengan lama macerasi dan konsentrasi 
etanol 24 jam dan konsentrasi etanol  80 %. Hal ini karena 
didukung oleh warna dan rasa yang juga paling disukai 
panelis. Semakin besar konsentrasi etanol parameter 
warna, rasa dan keseluruhan semakin disukai. 
       
 
Hasil Uji Tingkat pembedaan 
 

Aroma. Data pada Tabel 6 menunjukkan 
bahwa  bubuk instan daun salam dengan bahan  
pengikat  laktosa  secara  keseluruhan  memiliki  aroma  
daun  salam  yang tajam, namun pada konsentrasi 
e t a n o l  80% dan lama macerasi 12 jam yang paling 
tajam. Aroma instan daun salam disebabkan oleh 
adanya minyak atsiri yang terdapat pada ekstrak daun 
salam. Minyak atsiri ini yang kemudian menyebabkan bau 
harum atau aroma khas daun salam. Menurut Windholz 
(1983) senyawa yang menghasilkan bau yang khas dalam 
daun salam adalah senyawa nerolidol yang termasuk ke 
dalam golongan sesquiterpen. Senyawa nerolidol yang 
terdapat pada famili Myrtaceae dan merupakan senyawa 
yang dominan dalam memberikan aroma khas minyak 
daun salam dan dapat digunakan sebagai penyedap 
masakan  (Sembiring dkk., 2003).  

Minyak atsiri lebih banyak terdapat pada daun. 
Kandungan terbanyak minyak atsiri terdapat dalam jaringan 
epidermis. Menurut Bagod dan Laila (2005), jaringan 
epidermis merupakan lapisan sel yang paling luar pada 
daun, akar, buah, biji, dan batang.  
 

 
Tabel 5. Hasil uji tingkat pembedaan instan daun salam* 

Perlakuan Parameter 

Aroma Rasa 

40%, 12 jam 3,73 bc 4,07 cde 

40%, 24 jam 3,80 c 4,47 e 
40%, 36 jam 3,73 bc 3,87 abcd 

60%, 12 jam 3,40 abc 3,93 bcde 

60%, 24 jam 3,53 bc 3,53 abc 

60%, 36 jam 3,67 bc 4,20 cd 

80%, 12 jam 2,93 a 3,60 abc 

80%, 24 jam 3,13 ab 3,47 ab 

80%, 36 jam 3,33 abc 3,30 a 

* Angka yang dikuti dengan huruf yang sama pada 
setiap kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada 
α 5% 

 
Rasa. Data pada Tabel 6, menunjukkan bahwa 

menurut panelis rasa produk instan daun salam dengan 
bahan pengikat dinding laktosa yang paling paling tajam 
adalah pada instan daun salam dengan lama macerasi 36 
jam dan konsentrasi etanol 80 %.  

Berdasarkan karakteristik yang t e l a h  
d i t e l i t i  y a n g  meliputi kadar fenol, warna, zat padat 
terlarut dan uji sensoris yang meliputi uji tingkat kesukaan 
dan uji tingkat pembedaan sebelumnya dapat disimpulkan 
bahwa bubuk instan daun salam yang terbaik adalah 
dengan lama macerasi dan konsentrasi etanol 24 jam 80 
%. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bubuk instan perisa 
daun salam dengan bahan pengikat laktosa dapat 
digunakan  sebagai  bumbu  masakan  dalam  bentuk  
bubuk  yang  disukai  oleh panelis. Secara khusus 
kesimpulannya adalah : 

1. Interaksi antara konsentrasi pelarut air etanol 
dan waktu macerasi tidak berpengaruh nyata 
terhadap kadar air dan kadar fenol instan perisa 
daun salam sedangkan pada warna dan zat 
padat terlarut berpengaruh nyata terhadap 
konsentrasi etanol dan waktu macerasi. 

2. Cara pembuatan  bubuk  instan  komponen 
perisa daun  salam  yang optimal adalah 
dengan lama macerasi dan konsentrasi pelarut 
air etanol 24 jam 80 % yang mempunyai kadar 
air 2,38 %, kadar fenol 19,84 % (db), zat padat 
terlarut 96,25 % (db), berwarna hijau, disukai 
panelis dan memiliki aroma dan rasa yang 
tajam. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian 
Pendidikan Nasional yang telah membiayai penelitian ini 
melalui Program Kreatifitas Mahasiswa Penelitian (PKMP) 
tahun 2010. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Anonim, 1994. Standar Nasional Indonesia. Dewan 

Standarisasi Nasional  
Anonim, 2010. Ilmu Pangan.  http://fredy-guys.blogspot.com/ 

2010 0101 archive.html). Diakses  pada tanggal 
14 Maret 2011 pukul 23.50 WIB. 

Antara, N., T., 1997. Aplikasi Tekhnik Kokristalisasi Dalam 
Pengembangan Produk Minuman Sehat. 

http://fredy-guys.blogspot.com/%202010%200101%20archive.html
http://fredy-guys.blogspot.com/%202010%200101%20archive.html


Prosiding Semnas FAI 2012 ISBN: 978-602-18810-0-2 

 

 

248 

Prosiding Seminar Nasional Teknolgi Pangan. 
PATPI. Bali 

AOAC, 1970. Official Methods of Analuysis Official 
Anlytical Chemistry. Washington DC. 

Bagod Sudjadi dan Siti Laila,. 2005. Biologi Sain dalam  
kehidupan. Penerbit  Yudhistira. Jakarta Timur 
Desrosier, N.W., 1970. The Technologi of Food Processing. 

Pergaman Press.New York 
Erge, H.S., F. Karadania, N. Koca, and Y. Soyer, 2008. 

Effect of heat treatment on chlorophyll degradation 
and color loss in green peas. GIDA. Vol. 33(5) : 
225-233 

Gobel, R.B., E. Johannes dan A.I. Latunra. 2006. 
Biologi Dasar. Program TPB-UNHAS.Makassar 

Harborne,J.B.,1987.Metode Fitokimia Penuntun Cara 
Modern Menganalisis Tumbuhan. Institut 
Teknologi Bandung. Bandung 

Hermawan,    H.,    2006.    Pengaruh    Varietas    
Kedelai    dan    Waktu Perkecambahan 
Terhadap KadarZat Padat Terlarut, Viskositas dan 
Kesukaan Yogurt. Skripsi. Fakultas Teknologi 
Hasil Pertanian. Universitas Wangsa Manggala. 
Yogyakarta 

Kartika, B, Hastuti, P, dan W. Supartono,W. 1988. 
Pedoman Uji Inderawi Bahan Pangan. Pusat 
Antar Universitas Pangan dan Gizi. Universitas 
Gajah Mada. Yogyakarta. 

Myers, Richard L.; Myers, Rusty L. (2007). The 100 most 
important chemical compounds: a reference guide. 
Westport, Conn.: Greenwood Press. hlm. 122. 
ISBN 0313337586 

Pokorny, J. Yanisshlievera, N., Gordon, M., 2001. 
Antioxidants in Food; Practical Application. CRC 
Press, New York. 

Sahidi,  F.  And  Naczk,  M.,  1995.  Food  Phenolics.  
Technomic  Publishing Company, Inc., USA 

Shelef, L.A., 1980. Antimicrobial Effect of Spice. J. Food 
Safety 6 (1):29– 40. 

Suryani, Ch. L., dan Astuti Setyowati, 2008. Ekstrak 
Rempah-Rempah : Potensi Hipoglisemik dan 
Pengembangannya Sebagai Minuman 
Fungsional. Laporan Hibah Pekerti Tahap I. 

Sembiring, S., B., C. Winarti dan B. Baringbing, 2003. 
Identifikasi Komponen Kimia Minyak Daun Salam 
(Eugenia Polyantha) dari Sukabumi dan Bogor. 
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. 
Bogor.  Voll XIV No.2. 

Wahab, D., 1998. Kajian Penggunaan Alat Pengering untuk 
Pembuatan Jahe Instan dari Jenis Gajah dan 
Sunti. Tesis S-2 UGM 

Windholz, M., 1983. The Merck Index. 10th edition. 
Merck and co, Inc. Rahway, N.J. USA.

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number

