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I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman lidah buaya merupakan salah satutanaman herbal yang memiliki 

banyak nutrisidan dianggap memiliki banyak khasiatpenyembuhan. Gel lidah 

buaya mengandung beberapa vitamin dan mineral yang dapat berfungsisebagai 

pembentuk antioksidan alami, sepertifenol, flavonoid, vitamin C, vitamin, 

E,vitamin A dan magnesium. Sejauh ini lidah buaya hanya di ekspor dalam 

bentuk pelepahnya, karena itu perlu upaya pengolahan menjadi produk pangan 

fungsional yang dapat meningkatkan nilai jual karena jika dikonsumsi secara 

segar kurang diminati. Salah satu caranya yaitu diolah menjadi minuman sirup 

yang proses pembuatannya cukup mudah. 

Sirup didefinisikan sebagai larutan gula pekat yang dengan atau tanpa 

adanya tambahan bahan tambahan makanan yang diijinkan. Sirup juga 

didefinisikan sebagai salah satu minuman ringan berupa larutan kental dengan 

citarasa beraneka ragam yang mempunyai kandungan gula minimal 65% (SNI 01-

3544, 1994). Pembuatan sirup dapat ditambahkan pewarna atau essence alami 

yang dapat memberikan efek aromatik yang khas dan warna pada produk sirup 

serta mengandung senyawa bioaktif yang dapat bermanfaat bagi tubuh. 

Sedangkan jika sirup ditambahkan pewarna dan essence sintetik dapat berbahaya 

bagi tubuh.Penelitian ini membuat sirup lidah buaya dengan penambahan pewarna 

daun suji untuk menambah nilai sirup karena jika secara visual menarik, 

konsumen akan tertarik. 

Penilaian konsumen terhadap produk pangan lebih secara visul, seperti 

warna yang merupakan faktor penting selain cita rasa, tekstur dan nilai gizi yang 
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terkandung. Warna suatu produk dapat diperoleh dengan adanya penambahan 

pewarna, yang dapat berupa pewarna alami maupun buatan. Salah satu sumbernya 

yaitu tanaman suji. Tanaman suji mempunyai kandungan utama yaitu pigmen 

klorofil yang bewarna hijau jika diaplikasikan pada produk pangan. Aryanti 

(2016) menyatakan tanaman suji mengandung 3773,9 ppm klorofil yang terdiri 

atas 2524,6 ppm klorofil a dan 1250,3 ppm klorofil b. tanaman suji juga 

mengandung antioksidan berupa flavonoid. klorofil yang bewarna hijau sangat 

mudah mengalami proses degradasi menjadi hijau muda sampai hijau kecoklatan 

sehingga perlu adanya bahan penstabil yang aman seperti NaHCO3 (soda kue) 

untuk mempertahankan warna hijau(Comunian,, et al., 2011). 

Tanaman suji mudah ditemukan di berbagai negara karena perlakuannya 

yang mudah tumbuh dan dikembangbiakkan tidak perlu perlakuan khusus dan 

terpenting pasokan air cukup. Produksi tanaman suji di Indonesia sepanjang 8 

tahun terakhir semakin meningkat, yang sebelumnya pada tahun 2005 mengalami 

penurunan produksi sebesar 1,131,621 ton dan semakin meningkat pada tahun 

2009 produksi tanaman suji yaitu 2,262,505 ton (Badan Pusat Statistik, 2011). 

Selain tanaman suji dalam penelitian ini ada penambahan essence untuk 

menambah aroma yang berasal dari kayu manis. 

Proporsi penggunaan essence kayu manis pada suatu produk minuman 1-3% 

(Saati, 2015). Produksi kayu manis pada tahun 2013 yaitu 99.000 ton yang sedikit 

mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2008 sebesar 105.000 ton 

(Puslitbangbun, 2016). Kayu manis mengandung antioksidan berupa 

katekin(Hastuti, 2014). Oleh karena hal tersebut di atas, peneliti mengangkat 

penelitian ini dengan judul “Kajian Perbedaan Proporsi Ekstrak Daun Suji 
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(Pleomale angustifolia N.E Brown) dan Penambahan Essence Kayu Manis 

(Cinnamomum brumannii) Terhadap Kualitas Sensoris dan Fisikokimia Sirup 

Lidah Buaya” 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui interaksi antara penambahan pewarna daun suji dan essence kayu

manis dalam pembuatan sirup terhadap kualitas sensoris dan fisikokimia sirup

lidah buaya

2. Mengetahui pengaruh pewarna daun suji pada sirup lidah buaya terhadap

kualitas sensoris dan fisikokimia sirup lidah buaya

3. Mengetahui perbandingan pewarna daun suji dan essence kayu manis terhadap

kualitas sensoris dan fisikokimia sirup lidah buaya.

1.3 Hipotesis 

Hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat interaksi antara penambahan pewarna daun suji dan essence kayu

manis dalam pembuatan sirup terhadap kualitas sensoris dan fisikokimia sirup

lidah buaya

2. Terdapat pengaruh pewarna daun suji pada sirup lidah buaya kualitas sensoris

dan fisikokimia sirup lidah buaya.

3. Perbandingan pewarna daun suji dan essence kayu manis terhadap kualitas

sensoris dan fisikokimia sirup lidah buaya.




