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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki beraneka ragam jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat-

obatan, salah satunya adalah tanaman sirsak (Annona muricata.L). Tanaman sirsak 

merupakan salah satu tanaman family Annonaceae yang banyak digunakan sebagai obat 

tradisional. Daun sirsak banyak digunakan sebagai pengobatan karena mengandung 

saponin, flavonoid, tannin, fenol, kalsium, fosfor, hidrat arang, vitamin (A,B, dan C), 

fitosterol, Ca-oksalat dan alkanoid (Mangan, 2009).  

 

Suatu produk olahan yang berkembang di masyarakat modern tidak hanya 

mempertimbangkan unsur pemenuhan gizi, namun juga penggunaannya yang praktis,  

tahan lama dan tidak memerlukan tempat penyimpanan yang luas (Iswari,2007). Daun 

sirsak banyak mengandung senyawa antioksidan yaitu senyawa yang dapat menghambat 

radikal bebas. Akan tetapi, daun sirsak segar memiliki umur simpan yang tidak terlalu 

lama dan penggunaannya yang kurang praktis, sehingga diperlukan pengolahan daun 

sirsak, salah satunya adalah ekstrak daun sirsak. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang 

diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai (Depkes RI, 2000). Daun sirsak yang sudah diekstrak 

akan lebih praktis untuk diaplikasikan dalam produk pangan, salah satunya adalah 

permen hard candy. Permen hard candy merupakan produk confectionary yang umum 

dikonsumsi. Proses pembuatan permen menggunakan gula yang cukup tinggi, sehingga 

dapat menyamarkan rasa pahit daun sirsak.  

 

Proses ekstraksi bertujuan untuk melarutkan semua zat yang terkandung dalam sampel 

menggunakan pelarut yang sesuai, serta mencegah terjadinya kerusakan senyawa-

senyawa termolabil (Ansel, 1989). Salah satu metode ekstraksi yaitu dengan pemanasan 

menggunakan water bath. Proses pemanasan dapat mempercepat proses ekstraksi daun 

sirsak, akan tetapi senyawa antioksidan mudak rusak karena proses pemanasan, maka 

suhu pemanasan menjadi faktor pembatas dalam proses ekstraksi dengan menggunakan 

pemanasan water bath. Senyawa antioksidan dalam ekstrak daun sirsak dapat rusak 

pada suhu diatas 60ºC (Haijun et al., 2010). Selain itu, jenis pelarut yang digunakan 
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untuk mengekstrak daun sirsak perlu dipertimbangkan, sehingga aktivitas antioksidan, 

total fenol dan kandungan flavonoid dapat terekstrak secara optimal. Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian untuk memperoleh hasil ekstraksi daun sirsak yang optimum 

dengan melakukan optimasi jenis pelarut, suhu dan waktu ekstraksi dengan pemanasan 

water bath, sehingga dapat diaplikasi dalam produk hard candy.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Daun Sirsak (Annona muricata L.)  

Tumbuhan sirsak (Annona muricata L.) merupakan tanaman yang tumbuh didaerah 

tropis, biasanya tanaman ini dapat tumbuh didaerah dengan ketinggian sekitar 1000 

meter diatas permukaan laut. Pohon sirsak memiliki ketinggian mencapai 8-10 meter 

dan diameter batang 10-30 cm, akarnya dapat menembus tanah hingga kedalaman 2 

meter, tangkai daunnya sekitar 3-7 mm, memiliki urat daun menyirip dan tegak, daun 

sirsak berwarna hijau muda sampai hijau tua dengan panjang 6-18 cm dan lebar 3-7 cm, 

bentuk daunnya bulat panjang dengan ujung yang lancip, lateral saraf, tebal, bagian atas 

mengkilap hijau, kaku dan memiliki bau menyengat (Mardiana, 2011). Daun sirsak 

banyak dimanfaatkan untuk mencegah pertumbuhan sel kanker dengan mengkonsumsi 

air rebusan daun sirsak. Selain itu, daun sirsak juga dimanfaatkan untuk pengobatan 

demam, diare, anti kejang, anti jamur, anti parasit, antimikroba, sakit pinggang, asam 

urat, gatal-gatal, bisul, flu, antispasmodik, anthipertensi, obat pereda nyeri, 

hipoglikemik dan antikanker. Daun sirsak yang berkualitas adalah daun sirsak yang 

memiliki kandungan aktivitas antioksidan yang tinggi. Daun sirsak yang digunakan 

untuk pengobatan adalah daun sirsak yang tumbuh pada urutan ke-3 sampai ke-5 dari 

pucuk (Zubud, 2011). Gambar daun sirsak yang dapat digunakan sebagai obat dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Daun Sirsak 

ruas ke-3 sampai 

ruas ke-5 
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Klasifikasi tanaman sirsak adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Ranales 

Famili   : Annonaceae 

Genus   : Annona 

Spesies : A.muricata Linn 

 

Daun sirsak merupakan salah satu tanaman yang biasa digunakan sebagai obat herbal 

yang memiliki kandungan kimia berupa alkanoid, steroid/ terpenoid, tannin, kumarin 

dan senyawa annonaceus acetogenins. Annonacus acetogenins merupakan senyawa 

yang memiliki potensi sitotoksik yang dapat bersifat toksik untuk menghambat sel 

kanker (Mardiana, 2011). Daun sirsak memiliki sifat toksik yang tinggi terhadap sel 

kanker ovarium, serviks, dan sel kanker kulit pada dosis yang rendah, sehingga 

Acetogenins sering disebut sebagai inhibitor atau penghambat pertumbuhan sel kanker 

paling kuat (Zuhud, 2011). Acetogenins adalah senyawa polyketides dengan struktur 

30-32 rantai karbon tidak bercabang yang terikat pada gugus 5-methyl-2-furanone. 

Salah satu gugus dari acetogenin adalah fenol (Wiart, 2007). Sedangkan kandungan 

flavonoid ekstrak daun sirsak antara lain golongan flavon, dihidroflavonol, flavonol, 

dan flavaon (Latifah, 2013). Annonaceous acetogenin bekerja dengan menghambat 

produksi ATP dengan menggangu mitokondria (Zeng, 1996). Sel kanker membutuhkan 

banyak energy sehingga membutuhkan banyak ATP (Wele, 2003). Acetogenins masuk 

dan menempel di reseptor dinding sel dan merusak ATP di dinding mitokondria, 

dampak dari produksi energi di dalam sel kanker mati. Acetogenins hanya menyerang 

sel kanker yang memiliki kelebihan ATP (Kim, 1998).  

 

1.2.1.1. Fenol 

Fenol merupakan salah satu gugus dari acetogenin yang berfungsi sebagai antiseptik 

dan antibakteri. Mekanisme kerja senyawa ini adalah dengan penghancuran dinding sel 

dan presipitasi (pengendapan) protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi 



4 

 

 

 

koagulasi pada mikroorganisme tersebut. Fenol mirip dengan alkohol yang memiliki 

struktur alifatik dimana gugus hidroksil terikat pada rantai karbon. Gugus hidroksil 

fenolik dipengaruhi adanya cincin aromatik. Hidrogen dari hidroksil fenolik bersifat 

labil yang menyebabkan fenol bersifat asam lemah. Kemampuan senyawa fenol dalam 

mengikat radikal bebas disebabkan oleh kemampuan untuk mendonasikan proton dan 

adanya elektron yang terdelokalisasi. Fenol memiliki rumus kimia C6H5OH dengan 

struktur kimia fenol seperti pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Struktur Kimia Fenol 

 

Metode yang umum digunakan untuk menentukan kandungan fenol yaitu Folin dan 

koleganya. Metode ini dipengaruh oleh reduksi reagen phosphotungstic (WO4
2-

)-

phosphomolybdic (MoO4
2-

) oleh gugus senyawa fenol yang akan menghasilkan produk 

berwarna biru. Intensitas warna diukur berdasarkan absorbansi dengan menggunakan 

spektrofotometer. Senyawa yang digunakan sebagai standar adalah asam galat dan asam 

galat dan asam klorogenat. Asam galat cukup satbil dalam bentuk kering, namun akan 

teroksidasi ketika dalam bentuk larutan (Vermerris, 2006).  

 

1.2.1.2. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang paling 

banyak ditemukan dalam jaringan tanaman. Flavonoid termasuk dalam golongan 

senyawa phenolik yang terdiri dari 15 atom dengan struktur kimia C6-C3-C6 

(Maslarova, 2001). Struktur flavonoid terdiri dari satu cincin aromatik A, satu cincin 

aromatik B, dan cincin tengah berupa heterosiklik yang mengandung oksigen (Cook, 

1996). Berdasarkan penelitian tanaman obat yang mengandung flavonoid memiliki 

aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, antiradang, antialergi, dan antikanker. Efek 

antioksidan adalah senyawa ini mampu menangkap radikal bebas melalui donor atom 

hydrogen dari gugus hidroksil flavonoid (Miller, 1996). Flavonoid merupakan senyawa 
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polar, sehingga untuk mengekstrak flavonoid dari jaringan tumbuhan dapat 

menggunakan pelarut polar seperti etanol, metanol, etilasetat, dan campuran larutan 

tersebut. Pengambilan bahan aktif tersebut dapat dilakukan dengan ekstraksi., bahan 

aktif akan terlarut sesuai dengan sifat kepolarannya (Rijke, 2005),  Struktur kimia 

flavonoid dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Strukutr Kimia Flavonoid 

 

1.2.1.3. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (electron donor) atau reduktan yang 

dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang 

sangat reaktif (Winarsi, 2007). Antioksidan alami dapat diperoleh dari ekstrak bagian 

tanaman rempah-rempah atau tanaman obat-obatan. Senyawa yang berperan sebagai 

antioksidan didalam ekstrak adalah fenol, amina aromaik, tokoferol, vitamin C, vitamin 

E, flavonoid (Sukardi, 2003). Senyawa fenol dan flavonoid banyak terkandung dalam 

daun sirsak. Reaksi-reaksi yang melibatkan senyawa radikal menyebabkan penyakit 

degeneratif seperti  kanker, penyakit kardiovaskular, kongnitif, disfungsi imun, katarak, 

serta degenerasi malkular. Oleh karena itu, diperlukan mengkonsumsi antioksidan alami 

untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh.  

 

Aktivitas antioksidan dapat diuji dengan menggunakan larutan DPPH (1-1-diphenyl-2-

picrlhydrazyl).  DPPH merupakan radikal bebas berwarna ungu, apabila larutan DPPH 

diberi zat antioksidan akan berubah menjadi kuning. Gugus reaktif DPPH merupkan 

gugus nitrogen yang berpasangan dengan atom hidrogen pada antioksidan sehingga 

terbentuk radikal DPPH yang stabil. Semakin banyak elektron yang disumbangkan, 

maka warna ungu dari radikal DPPH akan memudar dan berubah menjadi warna kuning 

(Rosidi et al., 2004). 
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1.2.2. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan dan isolasi zat dari suatu zat dengan 

penambahan pelarut tertentu untuk mengeluarkan komponen campuran dari zat padat 

atau zat cair. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses ekstraksi 

antara lain maserasi, ultrasound, perkolasi, dan soxhlet. Maserasi yaitu proses 

pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dan beberapa kali pengocokan 

atau pengadukan pada suhu ruang. Perklorasi merupakan ektraksi dengan pelarut yang 

selalu baru dan sempurna yang umumnya dilakukan pada temperature ruangan (Depkes 

RI, 2000). Tahap awal proses ekstraksi yaitu preparasi ekstrak kasar, tanaman 

merupakan titik awal untuk isolasi untuk isolasi dan pemurnian komponen kimia yang 

terdapat dalam tanaman (Mandal et al., 2007). Faktor yang mempengaruhi hasil 

ekstraksi antara lain jenis pelarut, konsentrasi pelarut, ukuran partikel, suhu, pH dan 

lama ekstraksi (Chew et al., 2011). Selain itu selama proses ekstrasi dengan water bath 

perlu dipertimbangkan jenis pelarut dan lama waktu ekstraksi. Setelah proses ekstraksi, 

pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Proses tersebut menjadi lebih 

sempurna ketika dipisahkan dari pelarutnya dengan cara penguapan. Hasil dari proses 

ekstraksi dapat berupa ekstrak padat maupun cair. Pemisahan yang ideal oleh ekstraksi 

pelarut, seluruh zat yang diinginkan akan larut dalam pelarut (Photitirat et al., 2004).  

 

Pemilihan pelarut merupakan faktor yang menentukan dalam proses ekstraksi. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut adalah selektivitas, sifat pelarut, 

kemampuan untuk mengekstraksi, tidak bersifat racun, mudah diuapkan dan harganya 

relatif murah (Gamse, 2002). Perendaman suatu bahan dalam pelarut dapat 

meningkatkan permeabilitas dinding sel melalui tiga tahap yaitu masuknya pelarut 

kedalam dinding sel tanaman atau pembengkakan sel, selanjutnya senyawa yang 

terdapat dalam dinding sel akan terlepas dan masuk ke dalam pelarut, kemudian 

senyawa yang terekstraksi oleh pelarut keluar dari dinding sel. Etanol merupakan etil 

alkohol dengan rumus kimia C2H5OH yaitu cairan yang tidak berwarna, mudah 

menguap, dan mudah larut dalam air (Photitirat et al., 2004).   
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1.2.3. Permen Hard Candy 

Hard candy adalah campuran konsentrat larutan gula dan sirup glukosa yang 

dipanaskan sampai 140
0
C-145

0
C sehingga terbentuk massa kembang gula bening atau 

glasslike state (Lees & Jackson, 1980). Hard candy atau yang biasa disebut high boiled 

candy (HBC) merupakan salah satu jenis kembang gula yang dihasilkan dari proses 

pemanasan suhu tinggi. HBC disusun oleh 2 komponen utama yaitu gula dan glukosa. 

Komposisi gula dan glukosa membentuk tekstur, kemanisan, “body” dan bentuk 

kembang gula. Glukosa berfungsi untuk mengontrol rekristalisasi kembang gula. 

Namun jumlah glukosa yang ditambahkan ke dalam formula harus tepat, tergantung 

metode memasak yang digunakan yaitu open fire (gula : glukosa = 70 : 30), batch atau 

vacuum cooking (gula : glukosa = 65 : 35), continuous cooking (gula : glukosa = 60 : 

40) (Meiners et al., 1984).  

 

Gula pasir berfungsi sebagai filler yang dapat memberikan tingkat kemanisan yang 

diinginkan dan mengurangi viskositas pada tekstur akhir (Minifie & Chem, 1982). 

Penggunaan gula yang berlebih akan membuat produk menjadi lebih susah dicetak 

(putus-putus) dan lebih cepat mengkristal (Winarno, 1992). Air merupakan komponen 

penting dalam pembuatan kembang gula, karena air mempengaruhi penampakan 

tekstur, dan citarasa. Air berfungsi sebagai pelarut bahan – bahan lainnya. Jumlah air 

yang digunakan adalah ½ bagian dari gula. Akan tetapi apabila air yang ditambahkan 

berlebih, maka kembang gula menjadi lengket, sebaliknya apabila air yang ditambahkan 

kurang, maka akan terjadi graining atau kristalisasi. Sedangkan, glukosa digunakan 

untuk mengontrol rekristalisasi larutan gula. Fungsi air dalam pembuatan kembang gula 

adalah sebagai pelarut gula (Lees & Jackson, 1980).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui total fenol, kandungan flavonoid, 

dan aktivitas antioksidan yang optimum dari ekstrak daun sirsak yang diperoleh dari 

berbagai kombinasi pelarut, suhu, dan waktu, serta untuk mengetahui total fenol, 

kandungan flavonoid, dan aktivitas antioksidan pada produk permen hard candy dari 

ekstrak daun sirsak yang optimum.  


