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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Morfologi dan Taksonomi Lidah Buaya 

Tanaman lidah buaya (Aloe vera L) masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17 

dibawa oleh petani keturunan Cina.Lidah buaya (Aloe vera) dikenal dengan 

berbagai nama, di Indonesia dikenal dengan nama lidahbuaya, di negara Inggris 

dengan nama crocodiles tongues, di Malaysia disebut jadam dan di negara lain 

disebutaloe. Tanaman ini termasuk keluarga liliceae yang diduga mempunyai 

4000 jenisterbagi dalam 240 marga dan 12 anak suku Lidah buaya juga dapat 

tumbuh di daerah yang beriklim dingin. Lidah buaya termasuk tanaman yang 

efisien dalam penggunaan air, karena dari segi fisiologi tumbuhan, tanaman ini 

termasuk tanaman yang tahan kekeringan(Furnawanthi, 2007). 

Menurut (Hutapea, 1993)klasifikasi tanaman lidah buaya sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Bangsa  : Liliales 

Suku   : Liliaceae 

Marga  : Aloe 

Jenis  : Aloe vera 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. (a) Tanaman Lidah Buaya dan (b) Daging Lidah Buaya 

(Aji, 2014) 

a) b) 
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 Lidah buaya dapat tumbuh di daerah dataran rendah sampai daerah 

pegunungan. Daya adaptasinya tinggi sehingga tempat tumbuhnya menyebar 

keseluruh dunia mulai daerah tropika sampai ke daerah sub tropika. Tanah yang 

dikehendaki lidah buaya adalah tanah subur, kaya bahan organik dan gembur. 

Kesuburan tanah pada lapisan olah sedalam 30 cm sangat diperlukan, karena 

akarnya yang pendek tanaman ini tumbuh baik di daerah bertanah gambut yang 

pHnya rendah (Furnawanthi, 2007). 

 Tanaman lidah buaya tahan terhadap kekeringan karena didalam daun 

banyaktersimpan cadangan air yang dapat dimanfaatkan pada saat kekurangan 

air.Bentuk daunnya menyerupai pedang dan ujung meruncing, permukaan daun 

dilapisi lilin, dengan duri lemas dipinggirnya. Panjang daun dapat mencapai 50 

cm sampai 75 cm, dengan berat 0,5 sampai 1 kg, daun melingkar rapat 

disekeliling batang berjajar.Daun yang berdaging tebal inilah yang membedakan 

dari jenis lidah mertua(Sansevieria trifastiaca Prain) atau agava (Agava anaricana 

L) yang daunnyalebih besar, panjang dan keras (Sudarto, 1997dalam Utami, 

2003).  

Pemanenan tanaman lidah buayapanen pertama dapat dilakukan setelah 

tanaman berumur 8 sampai 10 bulan danketebalan daun kira-kira 40-50 cm 

dengan berat 300 sampaai 600 gram. Panen dapatdilakukan secara berkala 1 

sampai 2 minggu sekali dengan cara memotongpangkal daun yang mulai dari 

pelepah daun bagian bawah hal ini bertujuan agardaun tidak menyentuh tanah 

karena bila menyentuh tanah daun akan busuk(Sudarto, 1997 dalam Utami, 2003). 
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2.1.1 Kandungan Gizi dan Manfaat  Lidah Buaya 

Daun lidah buaya mengandung 96% air dan 4% sisanya terdiri dari 

75macam senyawa fitokimia. Senyawa ini bekerja secara sinergi atau 

salingmelengkapi di tingkat sel tubuh, sehingga terkesan tubuh bisa 

menyembuhkan dirisendiri (biodefense) menghadapi serangan penyakit(Suhartini, 

2011). Menurut Suryowidodo ( 2010) juga mengungkapkan bahwa daun lidah 

buaya (aloevera) banyakmengandung senyawa nutrisi seperti asam amino 

(essential dan non essential),enzim, mineral, vitamin, polisakarida, dan komplek 

antraquinon. Senyawa-senyawa tersebut sangat penting dan dibutuhkan untuk 

kesehatan tubuh.Lidah buaya memiliki daging dari pelepahdaun yang ternyata 

juga enak untuk dikonsumsi.Hal tersebut mengandung zat gizi dan nongizi 

yangmemiliki khasiat untuk mendongkrak kesehatan. 

Lidah buaya dapat tumbuh didaerah dataran rendah hingga 

daerahpegunungan. Memiliki daya adaptasi tinggi. Tempat tumbuhnya mulai 

daerah tropis sampai ke daerah sub tropis. Tanah yang baik untuk lidah buaya 

adalah tanah subur, kaya bahan organik dan gembur(Furnawanthi, 2007).Pada 

awalnya tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias yang ditanam di pekarangan 

rumah dan digunakan sebagai bahan kosmetik yaitu untuk penyubur rambut. Pada 

tahun ±1990, tanaman ini mulai dimanfaatkan menjadi bahan baku untuk industri 

makanan dan minuman yang berkhasiat menyehatkan (Furnawanthi, 2007). 

Tanaman lidah buaya dapat diolah menjadi berbagai produk makanan dan 

minuman, seperti diolah menjadi jeli, nata de aloe, dodol, selai, dan olahan 

minuman seperti jus dan sirup. Makanan dan minuman hasil olahan lidah buaya 

sangat berpotensi sebagai produk yang baik untuk kesehatan. 
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Kandungan zat gizi lidah buaya per 100 gram dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel1. Kandungan Gizi Lidah Buaya 

Zat Gizi  
Kandungan / 100g 

bahan 

Vitamin B1 (mg)  0,010 

Protein (g)  0,100 

Abu (g)  0,100 

Lemak (g)  0,200 

Serat (g)  0,300 

Besi (mg)  0,800 

Vitamin C (mg)  3,476 

Energi (Kal)        4 

Vitamin A (IU)  4,594 

Kalsium (mg)  85 

Kadar Air (g)  99,200 

Fosfor (mg)  186 

Sumber : Departemen Kesehatan R.I(1992) 

 MenurutSetiabudi (2008), unsur utama dari cairan lidah buaya adalah 

aloin, emodin, resin, gum dan unsur lainnya seperti minyak atsiri. Dari segi 

kandungan nutrisiel atau lendir daun lidah buaya mengandung beberapa mineral 

seperti Zn, K, Fe dan vitamin seperti vitamin A dari segi kandungan nutrisi, gel 

atau agene lidah buaya mengandung beberapa mineral seperti kalsium, 

magnesium, kalium, sodium, besi, zinc, dan kromium. Beberapa vitamin dan 

mineral tersebut dapat berfungsi sebagai pembentuk antioksidan alami seperti 

fenol, flavonoid, vitamin C, vitamin E, vitamin A dan magnesium(Astawan, 

2008). 

 Ekstrak lidah buaya mengandung sekitar 75 senyawa bioaktif yang 

diantaranya terdiri dari polisakarida, glikoprotein, polisakarida, flavonoid, aloesin, 

saponin, vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C dan vitamin E serta asam 

amino. Getah daging lidah buaya juga mengandung 22 asam amino yang 8 

diantaranya adalah asam amino essensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. 

Selain itu daging lidah buaya juga bersifat antikanker. Karboksipeptidase yang 
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terdapat pada daging lidah buaya bersifat antiinflamasi, hemiselulose dan mannan 

berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan kulit. Polisakarida dan flavonoid juga 

bisa bersifat sebagai antioksidan(Aji, 2014). 

Lidah buaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti regenerasi 

sel-sel tubuh yang telah mati, memperbaiki jaringan yang telah rusak dan 

menormalkan fungsi organ-organ tubuh, selain itu pada bidang kecantikan dapat 

membantu pertumbuhan  rambut dan pengolahan pada makanan dan minuman 

yang salah satu contohnya yaitu sirup lidah buaya. Dalam gel lidah buaya 

mengandung vitamin, mineral, enzim dan 18 dari 20 asam amino yang dibutuhkan 

manusia (Widarto, 1991 dalam (Thalib, 2003). 

 

2.2 Morfologi dan Taksonomi Daun Suji (Pleomele angustifolia) 

 Suji (Pleomele angustifolia) merupakan tanaman perdu dari keluarga 

Liliaceae yang  tumbuh tersebar dari India, Birma (Myanmar), Indo-Cina, Cina 

bagian selatan, Thailand, Jawa, Filipina, Sulawesi, Maluku, New Guinea dan 

Australia bagian utara  dan memiliki umur tahunan. Daun suji bewarna hijau lebih 

pekat dari pada daun pandan wangi. Tinggi tanaman ini dapat mencapai 2-7 meter 

dan jika hanya tumbuh sendiri dapat berbentuk pohon kecil yang banyak 

cabangnya. Daun tanaman suji bewarna hijau gelap, berbentuk lancet garis, kaku 

dan meruncing dengan Panjang rata-rata 10-25cm dan lebar 0,9-1,5cm. Tanaman 

suji memiliki akar tunggang bewarna putih, bunga tanaman suji berbentuk malai 

atau tandan dengan panjang lebih dari 75 cm yang bewarna kuning keputih-

putihan atau putih keunguan yang terletak di bagian ujung cabang tanaman. 

Tanaman suji dapat tumbuh pada daerah kering dan tanahmya tidak perlu subur 
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Tanaman ini sudah banyak sudah banyak ditanam dipekarangan rumah penduduk 

dengan potongan rimpangannya atau 7 ditanam sebagai pagar hidup, namun 

belum banyak yang menanamnya dalam skala besar atau perkebunan (Diana, 

2013).Potensi daun suji salah satu sumber warna hijau sangat besar digunakan 

sebagai bahan pewarna hijau pada produk pangan atau  minuman. Kumudahan 

pembudidayaan daun suji dapat dimanfaatkan untuk menaikkan nilai ekonomi 

dari daun suji. Hasil daun suji yang sudah panen, lebih banyak untuk dijual 

kembali dan dimanfaatkan secara komersial (Prangdimurti, 2006).  

 

2.2.1 Kandungan Kimia dan Manfaat Daun Suji 

Kandungan kimia dalam daun suji adalah saponin dan flavonoid. Daun suji 

memiliki kandungan klorofil di atas rata-rata klorofil daun. Rata-rata daun 

memiliki kandungan klorofil sebesar 1%, sedangkan daun suji memiliki klorofil 

sebesar 1,4% (berbasis kering). Dalam perhitungan basis basah, kandungan 

klorofil daun suji adalah sebesar 73,25% atau sebesar 3773,9 ppm (Prangdimurti 

P. Z., 2007).  

Zat warna alami mempunyai keunggulan yang mengandung khasiat seperti 

pada daun suji sebagai antioksidan. Selama ini masyarakat menggunakan bahan 

tersebut untuk pewarna pada makanan dimana cara mendapatkan bahan tersebut 

mudah dan tidak tergantung musim. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) penggunaan zat warna alami lebih aman untuk kesehatan dibandingkan 

dengan zat warna sintetik (pewarna cat dan tekstil) karena diduga mengandung 

logam berat dan bersifat karsiogenik(Hutajulu, Eddy, & Subagja, 2008). Zat 

warna hijau dari daun suji banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan 
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aroma pada masakan dan dapat digunakan sebagai pewarna pada makanan dan 

minuman. Zat warna hijau daun suji adalah salah satu komponennya yang 

mempunyai fungsi fisiologis bagi kesehatan yaitu klorofil.  

Klorofil adalah pigmen utama bewarna hijau pada tumbuhan, memiliki 

struktur mirip hemoglobin (pigmen pada darah manusia). Klorofil bersifat non 

polar, tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol, eter dan aseton. Klorofil 

adalah senyawa yang tidak stabil dan peka terhadap cahaya, temperatur, pH dan 

oksigen  sehingga sulit untuk menjaga agar molekulnya tetap utuh dengan warna 

hijau yang tetap menarik. Senyawa klorofil akan bekerja stabil dengan 

menunjukkan warna hijau pada rentang temperature kamar hingga 100ᵒC dan pada 

pH netral (7-8). Pada pH asam (3-5) dan pH basa (11-12). Klorofil dapat berubah 

warna menjadi kecoklatan akibat subtitusi magnesium oleh hydrogen membentuk 

fiofitin. Reaksi dapat berjalan lebih cepat pada larutan bersifat asam ((Hutajulu, 

Eddy, & Subagja, 2008). 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Klorofil (Hutajulu, Eddy & Subagja, 2008) 
 

klorofil berada dalam dua bentuk yaitu klorofil a dan klorofil b. Klorofil a 

bersifat kurang polar dan berwarna biru hijau sedangkan klorofil b bersifat polar 

dan berwarna kuning hijau. Klorofil berwarna hijau karena menyerap secara kuat 

daerah merah dan biru dari spektrum cahaya visible. Rumus empiris klorofil a 

adalah C55H72O5N4Mg, sedangkan klorofil b adalah C55H70O6N4Mg. Perbedaan 
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struktur dari kedua klorofil tersebut kemudian menghasilkan perbedaan dalam 

penyerapan spektrum, hijau kebiruan untuk klorofil a dan hijau kekuningan untuk 

klorofil b. Posisi penyerapan maksimum bervariasi sesuai dengan pelarut yang 

digunakan. Klorofil merupakan ester dan larut pada pelarut organik. Pigmen 

tersebut merupakan suatu porfirin yang 7 mengandung cincin dasar tetrapirol. 

Keempat cincinnya berikatan dengan ion Mg2+. Cincin isosiklik yang kelima 

berada dekat dengan cincin pirol ketiga. Subtituen asam propionate diesterifikasi 

oleh diterpen alkohol fitol (C20H39OH) yang bersifat hidrofobik dalam cincin 

keempat(Prasetyo, 2012). 

 

2.3 Morfologi dan Taksonomi Kayu Manis (Cinnamomumburmannii) 

 Kayu manis (Cinnamomum burmannii)merupakan tanaman tahunan yang 

memerlukan tanaman waktu lama untuk diambil hasilnya. Hasil utama kayu 

manis adalah kulit batang, dahan, ranting dan daun. Kayu manis merupakan salah 

satu produk ekspor Indonesia khususnya daerah Sumatera Barat dan Jambi. Kayu 

manis memiliki daun yang duduk bersilang atau dalam rangkaian spiral dengan 

Panjang daun 9-12 cm lebar 3,4-5,4 cm. Pucuk bewarna kemerahan, sedangkan 

daun tuanya bewarna hijau tua. Buah kayu manis adalah buah buni(Ela, 2011). 

 Kayu manis merupakan tanaman asli Indonesia yang banyak dijumpai di 

Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur dan Maluku. Kulit kayu manis merupakan hasil utama dari kayu 

manis, produk ini berupa potongan kulit yang dikeringkan. Menghasilkan produk 

kayu manis sangat sederhana, yaitu cukup dengan penjemuran. Sebelum dijemur, 

kulit dikikis atau dibersihkan dari kulit luar, kemudian dibelah-belah menjadi 
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berukuran lebar 3-4cm. selanjutnya kulit yang sudah bersih ini dijemur dibawah 

terik matahari selama 2-3 hari, kulit dinyatakan kering kalau bobotnya sudah susut 

sekitar 50%. Kulit bermutu rendah karena kadar airnya masih tinggi, kadar air 

tinggi diakibatkan oleh kurangnya waktu penjemuran. Selain kadar air masih 

tinggi, mutu kulit dipengaruhi oleh kebersihan tempat penjemuran. Agar dapat 

menghasilkan mutu kulit yang baik, penjemuran sebaiknya dilakukan di bawah 

sinar matahari penuh(Rismunandar, 2001). 

Menurut Rismunandar (2001) klasifikasi kayu manis sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledone 

Subkelas  : Dialypetalae 

Ordo  : Policarpiacae 

Famili  : Lauraceae 

Genus  : Cinnamomum 

Spesies  : Cinnamomum burmannii  

 

  

 

 

 

Gambar 4. Kulit Kayu Manis (Dwijayanti, 2011) 
 

 Kayu manis merupakan salah satukomoditas kehutanan yang 

menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu yaitu berupa minyak atsiri dan 

oleoresin. Kulit kayumanis dapat digunakan langsung dalam bentuk asli, bubuk 

dan dalam bentuk minyak. Minyak dapat diperoleh dari kulit batang, ranting, 
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dahan, maupun daun dengan cara penyulingan. Hasil penyulingan dari tanaman 

kayu manis berupa minyak atsiri. Minyak atsiri sangat digemari di pasar Amerika 

dan Eropa karena minyak tersebut banyak digunakan untuk bahan baku industri 

pembuatan minyak wangi, kosmetik, farmasi, dan industri lainnya. Tanaman 

kayu manis yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah jenis 

Cinnamomum burmannii, kayu manis jenis ini banyak terdapat di Sumatera Barat 

dan Jambi(Jailani, Rudianda , & Evi, 2015). 

 

2.3.1 Kandungan Kimia dan Manfaat Kayu Manis 

 Kayu manis mengandung minyak atsiri, eugenol, safrole, cinnamaldehyde, 

tannin, kalsium oksalat, damar, zat penyamak, dimana cinnamaldehyde 

merupakan komponen yang terbesar yaitu sekitar 70%. Kayu manis memiliki 

aktivitas antioksidan alami karena didalam ekstrak kayu manis terdapat senyawa 

sinamaldehid, eugenol, asam sinamat, senyawa denol dan tannin. Kayu manis 

diharapkan efektif sebagai antioksidan serta antibakteri sehingga dapat 

diaplikasikan sebagai antioksidan alami dan pengawet alami makanan. Minyak 

atsiri dan senyawa fenol kayu manis akan memperlambat proses kerusakan serta 

dapat meningkatkan flavor atau cita rasa yang lebih baik (Adriyanto, 2013). 

Tabel2. Komposisi Kimia Kayu Manis 

Kandungan Zat Gizi  Komposisi (%) 

Kadar air 7,90 

Minyak atsiri 2,40 

Alkohol ekstrak 10-12 

Abu 3,55 

Serat kasar 20,30 

Karbohidrat 59,55 

Lemak 2,20 

Sumber : (Thomas, & Duethi, 2001) 
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 Produk olahan kayu manis dapat dijadikan dalam bentuk bubuk, minyak 

atsiri, dan oleoresin. Oleoresin dan minyak atsiri dapat digunakan dalam industri 

makanan, minuman, farmasi, flavor(tembakau/rokok), fragrance, pewarna dan 

lain-lain. Sebagian besar senyawa yang terkandung dalam kulit batang kayu manis 

adalah minyak atsiri yang diteliti memiliki khasiat sebagai antibakteri. Menurut 

Dwijayanti (2011)menyebutkan bahwa Cinnamaldehyde dan Polifenol terdapat 

didalam herbal oil kulit batang kayu dapat memberikan efek antibakteri. 

Keberadaan asam benzoat secara alami yang terdapat didalam tanaman buah 

rasberry, cengkih dan kayu manis, sangat umum digunakan sebagai bahan 

pengawet pada produk bahan pangan(Rorong, Aritonang , & Ranti , 2013).  

 Selain digunakan sebagai rempah atau pemberi cita rasa (flavor), hasil 

olahan lainnya seperti minyak atsiri dan oleoresin banyak dimanfaatkan dalam 

industri farmasi, kosmetik, makanan, minuman dan sebagainya. Kayu manis atau 

dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama Cassiavera, berguna sebagai 

bumbu masak atau bahan penyedap untuk pembuatan kue, juga sebagai ramuan 

obat diare, sakit perut, nyeri lambung, sariawan, batuk, asma, masuk angin dan 

sebagainya(Wijayakusuma, & Dalimartha, 2005). 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Kimia Sinamaldehid (Lee, 2002) 
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Kulit kayu manis (Cinnamomum burmanii) mengandung sinamaldehid, 

eugenol dan senyawa lain seperti flavonoid, tanin, triter-penoid dan saponin. 

Senyawa tersebut memiliki sifat sebagai antioksidan. Daun kayu manis juga 

memiliki komponen yang dapat bersifat sebagai antioksidan. Menurut Lee & 

Krochta (2002),senyawa sinamaldehid dan sinamil alkohol memiliki aktifitas 

antioksidan. Cinnamic aldehyde atau sinamaldehid merupakan senyawa yang 

terdapatdalam kayu manis dan diperoleh dengan cara mengisolasi minyak kayu 

manis.Kandungan cinnamic aldehyde dalam minyak kayu manis sekitar 74% 

(Clark,1991 dalam  Lee & Krochta, 2002), menyebutkan bahwa aktifitas 

antioksidan pada minyak kayumanis Cinnamomun zeylanicum adalah sebesar 

91,4% DPPH yang ditujukandengan adanya senyawa mayor, dalam hal ini 

sinamaldehid sebesar 75,32% dansenyawa eugenol sebesar 8,53% yang bersifat 

antioksidan. 

2.4 Pewarna Alami dan Penggunaannya 

 Menurut (Saati, 2002) pewarna alami berasal dari sumber hayati yang 

beraneka ragam, sehingga pewarna tersebut juga memiliki sifat kelarutan dan 

stabilitas yang berbeda-beda. Berbagai pewarna alami memiliki kelebihan 

tersendiri, meskipun pigmen merupakan sumber pewarna alami yang memberikan 

warna pada produk. Makanan-minuman dan produk industr lainnya namun juga 

berguna dalam perkembangan dunia kesehatan dan kosmetik dalam memenuhi 

kebutuhan serta memberi fungsional bagi kesehatan manusia. Pewarna alami yang 

sering kali diambil dari bahan alam antara lain dari karoten, klorofil, kohineal, bit, 

antosianin (anggur, mawar, kana, ubi ungu dan lain-lain). Pigmen-pigmen tersebut 

hamper keseluruhan mempunyai keunggulan dan khasiat yang amat banyak. Hal 
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ini disebabkan karena struktur molekulnya yang kesemuannya memiliki ikatan 

rangkap dengan dilengkapi dengan gugus OH yang amat reaktif dalam menagkap 

radikal bebas. Oleh karena iti hamper semua pigmen dinyatakan mempunyai 

kemampuan sebagai zat antioksidan. 

Zat warna alami (pigmen) adalah zat warna yang secara alami terdapat 

dalam tanaman maupun hewan. Zat warna alami dapat dikelompokkan sebagai 

warna hijau, kuning dan merah. Pewarna alami memiliki kelemahan yaitu 

stabilitasnya lebih rendah dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Seperti pada zat 

warna hijau yaitu klorofil pada media basa pH 9 klorofil stabil terhadap panas, 

sedangkan pada media asam pH 3 tidak stabil. Warna klorofil akan memudar 

setelah pemanasan mengakibatkan pelepasan asam. Klorofil terdapat dalam ikatan 

kompleks dengan protein yang diduga menstabilkan molekul klorofil dengan cara 

memberikan ligan tambahan. Pemanasan dapat mengakibatkan denaturasi protein 

sehingga klorofil menjadi tidak terlindung lagi (Muchtadi& Sugiyono, 2013). 

Reaksi perubahan setelah proses pada daun suji terjadi karena feofitinasi menjadi 

feofitin yang menyebabkan perubahan warna hijau secara drastis. Reaksi ini 

merupakan penggantian ion Magnesiumdengan 2 proton membentuk feofitin. 

Kecepatan reaksifeofinitasi mempunyai korelasi dengan keasaman 

darilingkungannya dan tidak mudah terjadi pada pH lebihdari 7. Reaksi feofinitasi 

padaklorofil merupakan perubahan warna yang akan dipercepat dengan penurunan 

pH(Galaffu, 2015). 

 Menurut Prasetyo (2012) ketidakstabilan senyawa klorofil tanaman hijau 

dapat menghambatdan mengganggu perolehan klorofil dalam proses ekstraksi 

padat-cair.Namun di lain pihak, ketidakstabilan klorofil dapatdiatasi 
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denganpenambahan zat penstabil klorofil yang cocok seperti asamsitrat dan soda 

kue, magnesium karbonat, kalsium karbonat, ataudimetilanilina dengan proporsi 

penggunaan 1%. Tujuan penambahan zat stabil adalah diperolehnya zat 

warnaalami yang stabil pada jangka waktu penyimpanan tertentu 

sekaligusmencegah terbentuknya senyawa turunan klorofil saat ekstrak berada 

dengan banyak asam organik.Berkaitan dengan kepekaannya terhadap cahaya, 

absorbansi pigmenklorofil akan menurun seiring semakin lamanya waktu 

penyinaran. Peristiwaini dikenal sebagai fotooksidasi. Dengan penambahan 

kurkumin, senyawaklorofil baik klorofil amaupun b akan relatif lebih stabil 

terhadap fotooksidasi.Senyawa lain yang dipercaya dapat ditambahkan untuk 

meningkatkankestabilan klorofil terhadap cahaya adalah asam askorbat. Namun 

penambahanasam askorbat ini akan dapat menurunkan intensitas dari warna hijau 

yangdihasilkan daun suji. Oleh karena ketidakstabilannya terhadap cahaya 

makapengerjaan dapat dilakukan di ruangan gelap(Cahyadi, 2012). 

Natrium bikarbonat adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3.Senyawa ini 

termasuk kelompok garam dan telah digunakan sejak lama. Senyawaini disebut juga 

baking soda (soda kue), Sodiumbikarbonat, natrium hidrogenkarbonat, dan lain-lain. 

Senyawa ini merupakan kristal yang sering terdapat dalambentuk serbuk. Natrium 

bikarbonat larut dalam air.Natrium bikarbonat (NaHCO3) atau biasa disebut soda kue 

akanmenghasilkan gas CO2 yang dibutuhkan dalam proses karbonasi. Karbonasi 

merupakan pelarutan karbondioksida (CO2) di dalam air dengan kondisi temperatur dan 

tekanan yang terkontrol. Penyerapan karbondioksida akan semakin banyak dengan 

naiknya tekanan dan turunnya temperatur. Keuntungan dari menggunakan NaHCO3 

adalah relatif tidak mempengaruhi rasa, harganya relatif murah dan tingkat 

kemurniannya tinggi(Suragimath, 2010). 
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 Penambahan soda kue merupakan bahan umum yang biasa digunakan sebagai 

bahan tambahan pada makanan dan hal ini sesuai dengan pernyataan Aryanti, Aininu, 

& Fathia, (2016) yang menyatakan penambahan NaHCO3 dapat meningkatkan 

konsentrasi klorofil yang dihasilkan. Larutan NaHCO3 merupakan garam yang bersifat 

basa. Zat yang bersifat alkali seperti NaHCO3 telah digunakan dalam proses blanching 

pada sayuran hijau untuk meningkatkan pH dan mempertahankan klorofil setelah 

proses (Koca dkk, 2006). Soda kue dapat berperan sebagai pengatur pH sehingga 

klorofil dapat stabil. Soda kue yang lebih banyak digunakan adalah soda kue dengan 

aktifitas lambat, yang mengandung Ca (HPO4) H2O dan NaSO4. Al2 (SO4)3. Garam 

NaSO4. Al2 (SO4)3 yang bukan asamharus bereaksi terlebih dahulu dengan air panas 

untuk bisa menghasilkan asam,kemudian asam dengan NaHCO3 akan menghasilkan 

Co2(Winarno, 1982 dalam Utami, 2003). 

2.5 Bahan Pembuatan Sirup dan Formulasinya 

Pemanfaatan lidah buaya pada umumnya banyak dimanfaatkan sebagai 

kecantikan namun kurang termanfaatkan dengan baik dengan adanya gizi yang 

kaya pada lidah buaya, salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai produk 

minuman sirup yang dikalangan masayarakat masih jarang terdengar.Sirup adalah 

sejenis minuman ringan berupa larutan kental dengan citarasa beraneka ragam. 

Sirup adalah larutan gula yang kental. Sirup sering disertai penambah rasa, 

pewarna, asam sitart, asam tartrat/asam laktat untuk menambah rasa dan aroma. 

Berdasarkan bahan baku utama, sirup dibedakan menjadi: sirup essens, yaitu 

citarasanya ditentukan oleh essens yang ditambahkan, sirup glukosa yang hanya 

mempunyai rasa manis saja, dan sirup buah-buahan yang rasa dan aromanya 

ditentukan oleh bahan dasarnya yaitu buah segar(Herudiyanto, 2010).  
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Sirup penggunaannya tidak langsung diminum tetapi harus diencerkan 

terlebih dahulu. Pengenceran diperlukan karena kandungan gulanya yang tinggi 

antara 55- 65% (Buckle, 2013). Kadar kekentalan dalam sirup agar menghasilkan 

kualitas sirup yang baik sebaiknya tidak menggunakan bahan tambahan makanan 

yang berbahaya untuk dikonsumsi, misalnya pemanis buatan, sedangkan untuk zat 

pengental minuman dan pengawet sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan. 

Sirup yang berkualitas baik memiliki angka lempeng total 5x 10
2
 koloni/ml, 

kapang dan khamir maksimal 50 koloni/ml. persayaratan mutu yang ditetapkan 

untuk produk sirup dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel3. Syarat Mutu Sirup 

Sumber: SNI 01-3544-1994 

a) Gula  

Gula adalah senyawa organik sebagai salah satu sumber kalori pada bahan 

makanan. Selain itu gula juga dipergunakan sebagai bahan pengawet makanan, 

pencampuran obat-obatan dan mentega(Gautara, 2005).Gula 

merupakankarbohidrat murni yang susunannya tidak terdiri atas nutrien lainnya 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 

1.1. 

1.2. 

Keadaan 

Aroma 

Rasa 

 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

2 Gula Jumlah (dihitung sebagai 

sukrosa) 

% (b/b) Min. 65 

3 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Bahan Tambahan Makanan: 

Pemanis Buatan 

Pewarna Tambahan 

Pengawet 

 

- 

- 

mg/kg 

 

Tidak boleh ada 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

Maks.250 

4 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Cemaran Logam: 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Seng (Zn) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 1,0 

Maks. 10 

Maks 25 

5 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks 0,5 

6 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Cemaran Mikrobia: 

Angka Lempeng Total 

Kapang 

Khamir 

 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

 

Maks. 5 x 10
2
 

Maks. 50 

Maks.50 
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seperti pada lemak, protein, vitamin dan mineral karena gula itu karena gula 

adalah karbohidrat yang murni maka gula disebut kalori kosong. Gula pasir 

merupakan hasil dari batang tebu yang telah mengalami proses penggilingan dan 

pemerasan kemudian cairannya yang manis diolah menjadi gula, gula pasir atau 

sukrosa yang merupakan disakarida yang tersusun dari satu gugus glukosa dan 

satu gugus fruktosa (Tirtowinata, 2006). 

Gula dapat digolongkan dalam senyawa yang disebut karbohidrat yang 

terdiri dari tiga golongan yaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida. 

Monosakarida adalah contoh gula sederhana yang merupakan turunan 

disakarida. Apabila sukrosa dihidrolisis akan menghasilkan dua molekul gula 

sederhana yaitu satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Gula dalam 

bentuk glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa dan laktosa adalah suatu bahan yang 

umum digunakan sebagai pemanis(Sugiyono, 2002). 

Gula memegang peranan dan fungsi yang sangat besar dalamindustri 

minuman. Gula dapat menambah cita rasa pada suatu produk dan menutupi rasa 

yang tidak diinginkan. Namun penambahan gula yang berlebihan dapat 

berbahaya bagi tubuh, untuk itu perlu adanya penambahan gula yang sesuai 

dengan standart yang telah ditentukan. Sularjo (2010)menjelaskan bahwa gula 

dapatberfungsi sebagai sumber nutrisi,sebagai pembentuk tekstur danpembentuk 

flavor melalui reaksipencoklatan. Penambahan gulasangat diperlukan untuk 

memperolehtekstur dan penampakan yang ideal.Komponen utama penyusun 

sirupselain gula adalah sari buah. Saribuah berperan dalam 

pembentukankarakteristik sirup yaitu warna, rasadan aroma sirup 

buah.Berdasarkan hasil penelitiansebelumnya pada sirup jambu bijimerah 
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(Psidium gujava Linn)menunjukkan konsentrasi gulaoptimum yang ditambahkan 

padapembuatan sirup jambu biji merah(Psidium gujava Linn.) adalah 70%(Dewi 

dkk., 2006), sedangkanHadiwijaya (2013) melakukanpenelitian mengenai 

pengaruhperbedaan penambahan gulaterhadap karakteristik sirup buahnaga 

merah dengan rasio konsentrasipenambahan gula sebesar 50, 55, 60dan 65%. 

Sirup buah naga yangdihasilkan dari perlakuanpenambahan gula 50% 

telahmemenuhi standar mutu SNI 3544 :2013 yaitu diperoleh kadar gula sebesar 

65,65%. 

b) Flavor atau Essence 

Menurut winarno (1984) dalam Dimas (2017)  menyatakan bahwa flavor 

adalah gabungan persepsi dari panca indraketika mengkonsumsi produk pangan 

seperti bau, rasa, bunyi, penampakan serta sentuhan. Pemberian flavor bertujuan 

memberikan aroma, rasa pada sirup sesuai dengan produk yang diinginkan. Selain 

itu flavor juga dapat memberikan warna dasar pada produk seperti warna merah 

dari essence frambozen, warna putih dari essence leci, warna hijau dari essence 

melon, warna oranye dari essence jeruk, dan sebagainya.  

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

hidup sehat, maka semakin tinggi juga tuntutan adanya bahan pangan tidak 

menimbulkan efek samping bagi tubuh. Penggunaan essence pada suatu produk 

minuman atau makanan memiliki tingkat proporsi yang berbeda-beda. Suatu jurna 

penelitian sebelumnya tentang produk minuman sari kedelai dengan berbagai 

jenis essenceseperti kedelai, cokelat, kayu manis, vanili, jahe, cengkeh dan pandan 

denganmenambahkan essence pada tingkat 1-3%(Saati, Sri, & Khoiriyah, 2015). 

Skripsi penelitian lainnya juga menyatakan pada perlakuan terbaik dengan 
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pemberian kayu manis 0,5g dengan cengkeh 0,25g berpengaruh terhadap aktivitas 

antioksidan pada tehdaun kelor (Indriyani, 2015). Kayu manis dapat berpengaruh 

terhadap cita rasa dengan konsentrasi tertentu dan dapat berpengaruh terhadap 

daya simpan suatu produk minuman. Seperti pada jurnal penelitian tentang nata 

de coco dengan penambahan ekstrak kayu manis 30% berpengaruh paling baik 

dalam menghambat jumlah koloni bakteri pada minuman Nata de Coco. Selain 

itu, berpengaruh terhadap daya simpan selama 7 hari pada minumnata de coco. 

Konsentrasi ekstrak kulit batang kayu manisberpengaruh terhadap sifat 

organoleptik aroma pada minuman nata de coco. Konsentrasi 5% berpengaruh 

terhadap sifat organoleptik aroma, konsentrasi 10% berpengaruh terhadap 

sifatorganoleptik warna, konsentrasi 5% berpengaruh terhadap sifat organoleptik 

rasa(Anggraini, Wahyu, & Elly, 2015) 

Essence merupakan suatu bahan yang digunakan untuk menambah aroma 

baru pada makanan atau minuman, yang dapat mengubah aroma asli. Essence 

adalah gabungan antara rasa dan bau. Ada 2 macam essence, yaitu: 

1. Essence Alami 

Essence alami adalah zat yang diambil atau diekstrak langsung dari bahn-

bahan alami, misal jahe, cengkeh, vanili dan lain-lain. Ada beberapa macam 

penyedap alami, yaitu bumbu, herba dan daun; minyak esensial dan 

turunannya; oleoresin; isolat penyedap; penyedap dari sari buah; ekstrak 

tanaman atau hewan.Essence alami yang banyak digunakan adalah dari bahan 

jahe, cengkeh, kayu manis dan lain-lain yang memiliki aroma kuat dan khas. 

Pada cengkeh terdapat senyawa eugenol, senyawa inilah yang memberikan 

aroma khas yang banyak dibutuhkan oleh berbagai industri, baik itu industri 
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makanan ataupun kosmetik. Jahe dan kayu manis juga mempunyai aroma 

yang khas dan mengandung minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai 

penguat aroma  

2. Essence sintetik 

Essence sintetik merupakan senyawa yang terbuat dari senyawa-senyawa 

ester tertentu (flavourmatik) yang mempunyai aroma menyerupai aroma 

buah-buahan atau aroma lainnya yang diinginkan. Misalnya amil asetat yang 

memiliki aroma yang menyerupai pisang, vanillin memberikan aroma serupa 

dengan ekstrak panili, dana mil karpoat mempunyai pembangkit cita rasa, 

sehingga dapat menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan 

makanan. Pemberian essence perlu ditambahkan agar konsumen dapat 

mengetahui rasa yang disukai (Kardinan,2005). 

c) Carboxy Methyl Cellulose (CMC) 
 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) merupakan garam sodium dari polimer 

selulosa yang larut serta stabil pada pH antara 5-10. Sehingga larutan ini 

mempunyai pH netral. CMC merupakan anonik yang inkompaktibel dengan 

beberapa elektrolit, senyawa amonium kuarter, senyawa kompleks, dan sulfaktan 

tertentu. CMC-Na merupakan garam natrium dari polikarboksil metil eter dari 

selulosa. Nama lain dari karboksimetil solulosa adalah akucell, aquasorb dan 

selulosa gum. Sebagai bahan pengental sediaan sirup digunakan konsentrasi 20-

30% (Aulton, 2002). 

Menurut Desrosier (2008), untuk menambah kekentalan pada sirup 

diperlukan bahan tambahan (stabilizer) yang juga dapat mencegah terjadinya 

pemisahan atau pengkristalan pada sirup yang dihasilkan. CMC berbentuk tepung 
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atau butiran putih hingga cream dan bersifat higroskopis. CMC mudah larut dalam 

air dan membentuk larutan koloidal. Satu bagian CMC yang dilarutkan dalam air 

sebanyak 100ml bagian akan menghasilkan larutan dengan pH 6,5-8,5. 

Menurut Winarno (1986) dalam Winarno (2004) CMC dalam industri 

pangan digunakan untuk mendapatkan tekstur yang lebih baik. Penggunaan CMC 

akan meningkatkan kekentalan bila CMC ditambahkan dalam suatu sistem yang 

mengandung protein maka akan terjadi interaksi terhadap kekentalan dan sifat-

sifat krimnya, dalam hal ini CMC mencegah pengendapan protein pada titik 

isoelektriknya dan meningkatkan kekentalan. Hal ini disebabkan bergabungnya 

gugus karboksil CMC dengan gugus muatan positif dari protein.pemberian CMC 

dengan konsentrasi tertentu. Jika suatu produk sirup ditambahkan CMC dengan 

konsentrasi yang banyak maka nilai pH dapat semakin meningkat. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Deviarni (2017) dalam penelitiannya nilai pH 2,85 dengan 

penambahan CMC 0% dan pada penambahan CMC 0,5% didapatkan nilai pH 3,8 

sehingga semakin banyak penambahan CMC maka nilai pH semakin meningkat. 

Penggunaan CMC di Indonesia sebagai bahan penstabil, pengental, 

pengembang, pengemulsi dan pembentuk gel dalam produk pangan khususnya 

sejenis sirup yang diijinkan oleh Menteri Kesehatan RI, diatur menurut PP. No. 

235/ MENKES/ PER/ VI/ 1979 adalah 1-2%.Sebagai pengemulsi, CMC sangat 

baik digunakan untuk memperbaiki kenampakan tekstur dari produk berkadar 

gula tinggi. Sebagai pengental, CMC mampu mengikat air sehingga molekul-

molekul air terperangkap dalam struktur gel yang dibentuk oleh CMC (Manifie, 

1989). 




