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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Gula  

2.1.1 Pengertian Gula 

 Gula atau sukrosa adalah senyawa organik terutama golongan karbohidrat. 

Sukrosa juga termasuk disakarida yang didalamnya terdiri dari komponen- 

komponen D-glukosa dan D-fruktosa. Rumus molekul sukrosa adalah  C22H22O11 

Gula dengan berat molekul 342 g/mol dapat berupa kristal-kristal bebas air dengan 

berat jenis I ,6 g/ml dan titik leleh 160°C. Sukrosa ini kristalnya berbentuk prisma 

monoklin dan berwama putih jemih. Wama tersebut sangat tergantung pada 

kemumiannya. Bentuk kristal mumi dapat tahan lama bila disimpan dalam gudang 

yang baik. Gula dalam bentuk larutan yang baik ketika masih berada dalam batang 

tebu maupun ketika masih berada dalam larutan. Bentuk gula selama proses dalam 

pabrik tak tahan lama dan akan cepat rusak karena terjadi 

hidrolisis/inversi/penguraian. Inversi adalah peristiwa pecahnya sukrosa menjadi 

gula-gula reduksi (glukosa, fruktosa,dan sebagainya) 

 Gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air dan 

langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Secara umum gula di 

bedakan menjadi dua, yaitu : 

a) Monosakarida  

Sesuai dengan namanya yaitu  mono yang berarti satu, ia terbentuk dari satu 

molekul gula. Yang termasuk monosakarida adalah glukosa, fruktosa, 

galaktosa. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
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b) Disakarida 

Berbeda dengan monosakarida, disakarida berarti terbentuk dari dua molekul 

gula.Yang termasuk disakarida adalah sukrosa (gabungan glukosa dan 

fruktosa), laktosa (gabungan dari glukosa dan galaktosa) dan maltosa 

(gabungan dari dua glukosa) 

2.2 Tinjauan Tentang Pohon Siwalan / Lontar 

2.2.1 Klasifikasi 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Classis  : Monocotyledoneae 

Ordo   : Arecales 

Familli  : Arecaceae 

Genus   : Borassus 

Spesies  : Borassus flabellifer L (Hyne, 1987) 

Pohon siwalan/lontar berasal dari India dan kemudian tersebar 

sampai ke Papua Nugini, Afrika, Australia, Asia Tenggara dan Asia tropis. 

Pohon ini terutama tumbuh di daerah kering. Di Indonesia lontar terutama 

tumbuh di bagian timur pulau Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi, Nusa 

Tenggara Barat , Nusa Tenggara Timur. Lontar dapat beradaptasi di daerah 

kering dengan curah hujan 500-900 mm per tahun, namun juga dapat 

tumbuh di daerah dengan curah hujan per tahun sampai 5000 mm. Kondisi 
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ideal untuk pertumbuhan lontar adalah pada ketinggian 100-500 m dpl, 

curah hujan 1000-2000 mm/tahun (BPTH 2012). 

2.2.2 Morfologi 

Tanaman siwalan (Borassus flabellifer) merupakan tanaman 

berumah dua, karena dapat menghasilkan bunga jantan dan betina. 

Termasuk ke dalam famili palmae, mempunyai adaptasi yang tinggi 

terhadap lingkungan lahan kering, walaupun daerah tersebut tandus dan 

berbatu-batu. Tinggi pohon siwalan mencapai 15-3 meter, daunnya 

berbentuk kipas, tebal dan panjangnya 2,5 meter sampai 3 meter. Tanaman 

siwalan ini dapat tumbuh did daerah tropis, misalnya daerah tuban, 

lamongan, gresik, madura dan lain-lain. Pohon siwalan tidak  seperti kelapa 

yang pertanamannya teratur, tetapi tumbuh gerombol secara  alami. Pohon 

siwalan ini bangak dikenal dengan tanaman lontar  (Lilik, 2006). 

 Tanaman siwalan berbunga antara umur 10-15 tahun. Bakal 

buahnya terdiri dari kelopak yang ketiganya dapat menjadi berubah rasa dan 

wujud buah selawan seperti buah kelapa yang masih muda. Tangkai bunga 

dapat disapat dan menghasilkan nira yang merupakan bahan baku dari gula 

siwalan. Daging buah siwalan yang masih muda enak untuk dimakan 

dengna tekstur yang lembek rdan rasanya yang manis, dapat  dibuat untuk 

campuran minuman. Serabut yang terdapat pada buah siwalan bisa 

digunakan untuk pewangi dalam pembuatan kue (Lilik, 2006). 

 Batang  

Palem kipas tingginya 12-30 meter, batang rmping dan kasap, agak 

kehitam-hitaman (dengan penebalan) sisi pelepah daun dibagian bawah. 
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Tajuk rimbun dan membulat, daun-daun tuanya tidak segera meluruh tetapi 

tetap menempel pada ujung batang sedangkan pelepah daunnya berada lebih 

lama. 

 Daun  

Daun membentuk tajuk tangkai daun panjang 1 meter, helainya daun bulat 

dengan duri tempel pada tepi yang berujung, bercabang  menjari sampai 

menjari. 

 Bunga dan buah 

Perbungaan berumah dua, tongkol bunga 0,5 meter panjang tangkainya 

membengkok. Bunga jantan alur seperti yang ada dalam tanduk ketiak sisik 

yang lebar. Bunga betina poros bulir dengan daun pelindung yang besar. 

Buah bulat peluru diameter 7-20 cm berwarna coklat kehitaman atau kuning 

keemasan. Tandan buang membesar dinding buah tengah berserabut, buah 

keras putik lembaga berongga (Zuhdi, 2004). 

2.3 Manfaat Tumbuhan Siwalan 

Tanaman siwalan dapat juga dikatan sebagai flora industri yang 

serba guna. Alasannya sebagai sumber penghasil gula juga bagian-bagian 

lainnya masih dapat memberikan manfaat untuk keperluan lainnya. 

Penduduk setempat yang ada disekitar pulau bali sampai ke pulai timor, 

sudah terbiasa membuat berbagai kerajinan tangan yang menggunakan daun 

siwalan sebagai bahan utamnya. Misalnya sebagai hiasan dinding, topi, tas 

wanita, juga sebagai atap rumah dan bahan baku pembuatan kertas. 

 Daging buah siwalan yang masih mudah enak untuk dimakan 

dengan tekstur yang lembek dan rasanya yang manis dapat dibuat untuk 
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minuman kelapa muda. Buah siwalan juga dapat digunakan sebagai obat 

penyakit kulit. 

 Sabut atau serabut yang terdapat pada buah siwlan bisa digunakan 

untuk pewangi dalam pembuatan kue. Batang siwalan juga memliki potensi 

sebagai bahan bangunan perkakas rumah tangga. Batang siwalan juga 

memilki potensi sebagai perkakas rumah tangga. Serat siwalan yang 

sifatnya kaku itu antara lain dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan 

sikat pembersih, seperti halnya ijuk dari tanaman aren. Getah siwalan 

banyak digunakan sebagai bahan perekat. Selain tandan bunyan yang jantan 

dilaporkan cukup ampuh untuk obat pegal-pegal dengan jalan meminum 

nira siwalan dari sadapan bunga jantan (Lukman 2004).  

 Selain itu adapun kegunaan lain dari pohon siwalan menurut (Balai 

Perbenihan Tanaman Hutan Sulawesi, 2012) yaitu : 

a. Malai Bunga : Nira Lontar digunakan untuk pembuatan gula lontar, 

gula lempeng, gula semut, laru sopi dan Kecamatanap cuka. Nira juga 

dapat di gunakan sebagai ransum makanan ternak, nira lontar masih 

dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi 

sepertetanol dan hasil fermentasi dari nira lontar dapat dibuat nada de 

nira. 

b. Bagian Daun : Pada jaman dahulu nenek moyang kita menggunakan 

daun lontar sebagai kertas untuk menulis. Daun lontar dapat dianyam 

untuk menghasilkan berbagai kerajinan tangan. Tangkai daun (leaf 

stalk) yang panjangnya 140-200 cm ternyata dapat digunakan sebagai 
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pengganti rotan sedangkan getah dari pelepah daun lontar sebagai 

perekat dan serabutnya dibuat sikat. 

c. Buah : Buah lontar yang dimakan adalah bijinya yang bertekstur seperti 

gelatin dengan rasa cairan seperti kelapa sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan minuman. Pemanfaatan lebih lanjut dapat diolah untuk 

manisan, buah kaleng, kue dan selai. 

d. Batang : Batang lontar kuat dan lurus sehingga dimanfaatkan untuk 

bahan bangunan dan jembatan Pemanfaatan lain dari batang yaitu 

sagunya. 

 Menurut (Sasongko, 2008), yang dikenal di dunia ada tujuh spesies lontar 

(Borrasus sp), namun yang terdapat di indonesia yaitu B. Flabellifer dan B. 

Sundalcus. Terutama tumbuhan di bagian timur pulai jawa, madura, bali, nusa 

tenggara barat dan nusa tenggara timur, di NTT lontar tersebar di pulau timur, 

flores, sumba, rote dan pulau-pulau lainnya. Keanekaragaman manfaat lontar 

cukup banyak antara lain, dari niranya dapat dibuat penghasil minuman segar dan 

makanan penyegar atau pencuci mulut berkalori tinggi, cuka,atau Kecamatan, 

gula lontar atau gula lempeng atau gula semut, buahnya untuk manisan, kue, selai 

dan obat kulit (dermatis), daging buah dapat dipakai sebagai bahan dempul bahkan 

dari bunganya atau abu mayang (spadix) juga dapat dimanfaatkan untuk obat sakit 

liver, dari daunnya dapat dimanfaatkan bahan kerajinan tangan. Konon pada 

zaman dahulu nenek moyang kita telah mengenal kertas dari lontar dan digunakan 

untuk menulis dokumen kerajaan, buku dan surat menyurat. Disamping itu, batang 

lontar kuat dan lurus sehingga dapat digunakan untuk bahan bangunan dan 

jembatan. 
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2.4 Pembuatan Gula Siwalan 

 Penyadapan nira siwalan 

 Pohon siwalan baru disadap setelah berumur dari 10 tahun yang di tandai 

dengan  keluarnya mayang (Buletin Balitka, No 22). Urutan penyadapan pohon 

siwalan :  

a. Penentuan pohon/mayang 

Sebelum penentuan pohon/mayang, dilakukan persiapan awal. 

Persiapan awal meliputi, pembenahan seluruh pelaritan (instrumen) 

yang diperlukan seperti, pisau sadap, ikat pinggang, penjepit, kuas, haik 

dan kapisak, mayang yang disadap adalah mayang yang berasal dari 

pohon jantan. 

b. Penjepitan /pengikatan 

Penjepitan trhadap mayang dilakukan 2-3 hari, penjepitan dimulai dari 

pangkal ke ujug sebanyak 40 kali, sesudah itu blir bunga dikumpulkan 

dan diikat. 

c. Pengirisan dan penampungan 

Pengirisan awal dilakukan setebal 3-5 cm dari ujng bulir bunga, 

selanjutnya pengirisan 2-3 cm setiap kali penyadapan. Pengirisan 

mayang atau bulir dilakukan pagi dan sore dengan demikian diperoleh 

total pengirisan 60 kali. Nira yang menetes di tampung menggunakan 

haik atau bak dan pengaman terhadap haik di gunakan kapisak. 
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2.5 Komposisi Nira 

 Nira memiliki kadar gula (sukrosa) dan gizi seperti : protein, lemak, bahan 

mineral, air dan abu. Komposisi nira dari tumbuhan palma dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 2.1 Komposisi kimia nira dari jenis tumbuhan Palmae 

Komposisi Kelapa (%) Siwalan (%) Aren (%) 

Kadar air 

Sukrosa 

Protein 

Lemak 

Abu 

84,2 

14,35 

0,10 

0,17 

0,60 

86,1 

13,20 

0,30 

0,02 

0,04 

87,2 

11,28 

0,02 

0,24 

0,01 

(BPPI Surabaya, 1993) 

2.6 Kualitas Gula Siwalan 

 Syarat mutu gula siwalan yang aman dikonsumsi sesuai dengan Standar 

Nasional Industi (SNI 01-3743-1995) di tampilkan pada Tabel 2.2 

  Tabel Standart Nasional Industri (SNI) Gula Siwalan 

Keadaan Satuan Persyaratan (%) 

Bentuk  Normal 

Bau  Normal 

Rasa  Normal dan Khas 

Warna  Kuning sampai 

Kecamatanoklatan 

Bagian yang tidak larut 

air 

% bb Maksimal 1,0 

Air % bb Maksimal 10,0 

Abu % bb Maksimal 2,0 

Gula reduksi % bb Maksimal 10,0 

Sukrosa % bb Minimal 77,0 

Cemaran Logam   

Timbal (Pb) mg/Kg Maksimal 2,0 

Tembaga (Cu) mg/Kg Maksimal 10,0 

Seng (Zn) mg/Kg Maksimal 40,0 

Timah (Sn) mg/Kg 0 

Raksa (Hg) mg/Kg Maksimal 0,03 
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Arsen (As) mg/Kg Maksimal 40,0 

 

2.6.1. Kualitas Fisik 

   Menurut (Duxbury, 2005), salah satu faktor penting dalam 

penentuan kualitas pangan adalah warna. Penentuan warna makan telah di 

kembangkandengan berbagai metode dengan menggunakan peralatan 

seperti kolorimeter dan spektrofotometer (Duxbury, 2005 dan Pontoh 2013). 

Menurut Altenburg (2000), teknik pengujian warna gula menggunakan 

spetrofotometer dikenal dengan metode ICUMSA (International 

Commision for Uniform Methods of Sugar Analysis) merupakan lembaga 

yang dibentuk untuk menyusun analisa kualitas gula.. 

2.6.2 Kualitas Kimia 

 Kualitas kimia mencakup diantaranya adalah : 

a. Kadar  air   

Kadar air adalah  persentase  kandungan  air  suatu  bahan  yang  

dapat dinyatakan  berdasarkan  berat  basah  (wet  basis)  atau  berdasarkan  

berat  kering (dry  basis).  Kadar  air  berat  basah  mempunyai  batas  

maksimum  teoritis  sebesar 100  persen,  sedangkan  kadar  air  berdasarkan  

berat  kering  dapat  lebih  dari  100 persen (Syarif dan Halid, 1993).  

Kadar  air  merupakan  pemegang  peranan  penting,  Kecamatanuali  

temperatur maka  aktivitas  air  mempunyai  tempat  tersendiri  dalam  proses  

pembusukan  dan ketengikan.  Kerusakan  bahan  makanan  pada  umumnya  

merupakan  proses mikrobiologis,  kimiawi,  enzimatik  atau  kombinasi  

antara  ketiganya. Berlangsungnya  ketiga  proses  tersebut  memerlukan  air  

Sumber : Badan Standart Nasional (1995) 
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dimana  kini  telah diketahui  bahwa  hanya  air  bebas  yang  dapat  

membantu  berlangsungnya  proses tersebut (Tabrani,1997). 

b. Kadar Abu 

Abu adalah residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi 

komponen organik bahan pangan. Kadar abu total adalah bagian dari 

analisis proksimat yang bertujuan untuk mengevalusi nilai gizi suatu 

produk/bahan pangan terutama total mineral. Kadar abu dari suatu bahan 

menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut 

(Aprilianto, 1988) 

c. Total Gula Reduksi 

Gula reduksi adalah gula yang mempunyai kemampuan untuk 

mereduksi. Hal ini dikarenakan adanya gugus aldehi atau keton bebas. 

Senyawa yang mengoksidasi atau bersifat reduktor adlaah logam logam 

oksidator seperti Cu (II). Contoh gula yang termasuk gula rduksi adalah 

glukosa, manosa, fruktosa, laktosa, maltosa, dan lain-lain. Sedangkan yang 

termasuk dalam gula non reduksi adalah sukrosa (Team Laboratorium 

Kimia UMM, 2008). 

d. Suksrosa 

Sukrosa adalah gula yang kita kenal sehari-hari, baik yang berasal 

dari tebu atau dari bit, sukrosa terdapat pula dalam tumbuhan, misalnya 

dalam buah nanas dan dalam wortel. Sukrosa merupakan oligosakarida. 

Dengan hidrolisis sukrosa akan terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. 

Sukrosa tidak mempunyai sifat dapat mereduksi ion-ion Cu++ atau Ag+ 

.Sukrosa adalah sekelompok zat yang mengandung sepuluh unit 
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monosakarida, sukrosa memiliki rumus kimia 𝐶12 𝐻22𝑂11 , Sifat gula pasir 

(Sukrosa) yaitu apabila di cairkan, sukrosa dapat kembali membentuk 

kristal ( Fitriyono,dkk. 2014) 

e. Cemaran Logam  

1. Timbal (Pb) 

Timbal (Pb) merupakan senyawa kimia dengan no atom 82, berada 

dalam bentuk batuan galena (PbS), sensite (PbCO3), dan alglesit 

(PbSo4). Timbal merupakan logam berat yang tersebar lebih luas di 

bandingkan kebanyakan logam toksis lainnya. Sumber pencemaran 

timbal dapat berasal dari udara, tanah, air, hasil pertanian, makanan 

minuman, tukang emas, industri rumah. 

2. Tembaga (Cu) 

Tembaga (Cu) merupakan mikro elemen esensial bagi tubuh, oleh 

karena itu tembaga harus selalu ada dalam makanan. Hal yang perlu di 

perhatikan adalah menjaga agar kadar tembaga di dalam tubuh tidak 

berkurang dan juga tidak berlebihan. Kebutuhan tubuh per hari akan 

tembaga adalah 0,05 Mg/Kg berat badan. Jumlah tembaga dalam tubuh 

yang melebihi batas dapat menyebabkan keracunan seperti sakit perut, 

mual, muntah, diare serta gangguan sestem peredaran darah. 

3. Seng (Zn) 

Seng (Zn) adalah komponen alam yangterdapat di kerak bumi. Zn 

adalah logam yang memilki karakteristik cukup reaktif, berwarna putih-

kebiruan, pudar bila terkena uap udara, dan terbakar bila terkena udara 

dengan api hijau terang. Zn dapat bereaksi dengan asam, basa dan 
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senyawa non logam.Seng (Zn) dialam tidak berada dalam keadaan 

bebas, tetapi dalam bentuk terikat dengan unsur lain berupa 

mineral.Mineral yang mengandung Zn di alam bebas antara lain 

kalamin, franklinite, smitkosonit, willenit, dan zinkit(Widowati et al, 

2008) 

4. Timah (Sn) 

Timah (Sn) biaa terbentuk oleh 9 isotop yang stabil. Ada 18 isotop 

lainnya yang diketahui. Timah merupakan logam perak keputih-putihan, 

mudah dibentuk, memiliki struktur kristal yang tinggi. Unsur ini 

memiliki 2 bentuk alotropik pada tekanan normal. Jika dipanaskan, 

timah abu-abu (timah alfa) dengan struktur kubus berubah pada 13,2 C 

menjadi timah putih (timah beta) yang memiliki struktur tertagonal. 

5. Raksa/ Merkuri (Hg) 

Raksa/Merkuri (Hg) atau air raksa adalah logam yang ada secara alami, 

merupakan satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. 

Logam murninya berwarna keperakan, cairan tak berbau, dan 

mengkilap. Bila dipanaskan sampai suhu 357°C , Hg akan menguap. 

Selain untuk kegiatan penambangan emas, logam Hg juga digunakan 

dalam produksi gas klor dan soda kaustik, termometer, bahan tambal 

gigi, dan baterai. Walaupun Hg hanya terdapat dalam konsentrasi 0,08 

mg/kg kerak bumi, logam ini banyak tertimbun di daerah penambangan. 

Hg lebih banyak digunakan dalam bentuk logam murni dan organik 

daripada bentuk anorganik. Logam Hg dapat berada pada berbagai 
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senyawa. Bila bergabung dengan klor, belerang, atau oksigen, 

membentuk garam yang biasanya berwujud padatan putih. 

6. Arsen (As) 

Arsen (As) atau sering disebut arsenik adalah suatu zat kimia yang 

ditemukan sekitar abad-13. Sebagian besar arsen di alam merupakan 

bentuk senyawa dasar yang berupa substansi inorganik. Arsen inorganik 

dapat larut dalam air atau berbentuk gas dan terpapar pada manusia. 

Menurut National Institute for Occupational Safety and Health (1975), 

arsen inorganik bertanggung jawab terhadap berbagai gangguan 

kesehatan kronis, terutama kanker. Arsen juga dapat merusak ginjal dan 

bersifat racun yang sangat kuat. 

2.7 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mendukung terjadinya 

proses belajar, termasuk pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan. Sumber 

belajar tidak hanya terbatas pada alat dan bahan, melainkan mencakup tenaga, biaya 

dan fasilitas. Pada kegiatan belajar, sumber belajar dapat digunakan baik secara 

terpisah maupun secara terkombinasi sehingga dapat mempermudah peserta didik 

untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai (FIP - UPI, 

2007). 

Sumber belajar dianggap sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri 

seseorang dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. 

Pada intinya, sumber belajar adalah segala hal yang diprediksikan akan mendukung 

dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran. Materi dalam sumber belajar 

adalah semua bahan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar tertentu. Apabila 
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dilihat dari perkembangan anak untuk belajar, dibutuhkan sumber belajar yang 

dapat mendukung faktor kognitif, afektif dan psikomotorik yang terkandung dalam 

perkembangan: a) emosi dan sosial; b) motorik kasar dan halus; c) pengamatan dan 

ingatan visual; d) pengamatan dan ingatan pendengaran; e) kemampuan berbahasa 

pasif dan aktif; dan f) Kecamatanerdasan (Sudono, 2006). 

Leaflet ialah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dijahit, agar terlihat menarik leaflet didesain secara cermat dilengkapi dengan 

ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana,singkat, dan mudah dipahami. 

Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat menggiring siswa 

untuk menguasai satu atau lebih KD (Dimyati, 2010). 

Leaflet sebagai bahan ajar harus disusun secara sistematis, menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti, hal ini untuk menarik minat baca dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Notoatmodjo (1993: 54), hal-hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan leaflet adalah: substansi materi 

memiliki relevansi dengan KD yang harus dikuasai siswa, kebenaran materi dapat 

dipertanggungjawabkan, kalimat yang disajikan singkat, jelas, dan menarik siswa 

untuk membacanya baik penampilan dan isi materinya 

2.8 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, teori-teori yang 

telah diuraikan dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka 

kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Minimnya pengetahuan tentang pengolahan Gula Siwalan di Desa Grujugan Kec 

Gapura Kab Sumenep 

Produksi Rumahan Gula Siwalan  

Warga Desa Grujugan Kecamatan Gapra 

Metode observasi pada Produksi Rumahan Desa Grujugan 

Parameter fisika (warna) 

Parameter kimia (kadar air, kadar abu, gula Reduksi, Sukrosa, dan Cemaran 

Logam) 

Syarat Mutu (SNI 01-3743-1995) 

Digunakan sebagai sumber biologi berbentuk lefleat 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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