
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kriteria atau komponen mutu yang penting pada komoditi pangan adalah 

keamanan, kesehatan, flavor, tekstur, warna, umur simpan, kemudahan, kehalalan, 

dan harga (Andarwulan dan Hariyadi, 2004). Umur simpan merupakan suatu 

informasi mengenai ketahanan produk selama penyimpanan.  

Keterangan umur simpan produk pangan merupakan salah satu informasi 

yang wajib dicantumkan oleh produsen pada label kemasan produk pangan. 

Pencantuman informasi umur simpan menjadi sangat penting karena terkait dengan 

keamanan produk pangan untuk memberikan jaminan mutu pada saat produk sampai 

ke tangan konsumen. 

Penelitian mengenai umur simpan di Indonesia relatif kurang dibanding 

dengan potensi dan keragaman produk pangan yang ada (Herawati, 2008). Masih 

banyak produk pangan yang belum mencantumkan batas atau umur simpan produk 

tersebut pada kemasannya, salah satunya adalah beberapa jenis dodol yang beredar di 

pasaran. 

Dodol diketahui memiliki umur simpan yang relatif pendek. Umur simpan 

dodol bermacam-macam tergantung jenisnya, misalnya umur simpan dodol ketan 

adalah minimal 7 hari pada suhu ruang (Julius, 2010), umur simpan dodol terung 

ungu adalah 5 hari pada suhu ruang (Vindayanti, 2012) dan umur simpan dodol 

pisang awa adalah 8 hari pada suhu ruang (Rahmi, 2013). 



Diantara berbagai jenis dodol, yang paling umum dipasaran adalah dodol 

ketan. Indikator kerusakan dodol dapat dilihat dari segi warna yang mulai berubah, 

aroma tengik, elastisitas berkurang, serta rasa yang agak asam (Vindayanti, 2012). 

Kerusakan yang dialami dodol dapat dipengaruhi oleh komposisi bahan, teknologi 

pengolahan dan sanitasi, aktivitas mikroba, sistem pengemasan, dan penggunaan 

bahan tambahan seperti bahan pengawet (Julius, 2010). Kerusakan yang terdeteksi 

pada beberapa jenis dodol tersebut adalah aroma yang tengik dan tumbuhnya jamur. 

Ketengikan menunjukkan adanya proses oksidasi yang dapat membentuk 

persenyawaan peroksida yang bersifat labil. Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

senyawa yang dapat menghambat terjadinya proses oksidasi tersebut. Salah satunya 

dapat dengan menambahkan antioksidan ke dalam adonan dodol. Tumbuhnya jamur 

dapat dicegah dengan penambahan antimikroba ke dalam adonan dodol. Salah satu 

sumber antioksidan dan antimikroba adalah daun sirsak (Robinson, 1995). 

Daun sirsak (Annona muricata L.) memiliki potensi sebagai antimikroba dan  

antioksidan alami yang lebih aman dibandingkan antioksidan sintetis seperti Butil 

Hidroksi Toluen (BHT), Butil Hidroksi Anisol (BHA), Propil Galat (PG), Tert-Butil 

Hidroksi Quinon (TBHQ), dan tokoferol yang berpotensi sebagai karsinogenik 

terhadap efek reproduksi dan metabolisme (Adjie, 2011)..  

Saat ini, pemanfaatan senyawa antioksidan dan antimikroba pada daun sirsak 

belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya pada produk pangan. Padahal, dilihat 

dari kandungan flavonoid dari daun sirsak, sangat mungkin untuk mencegah oksidasi 

dan tumbuhnya jamur pada produk pangan yang terbuat dari minyak atau lemak. 

Penelitian antioksidan ekstrak etanol daun sirsak dengan metode DPPH menghasilkan 



nilai IC50 (Inhibitory Concentration) sebesar 70µg/ml (Baskar dkk., 2006). Daun 

sirsak yang mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid ini berpotensi 

sebagai bahan untuk mencegah penyakit infeksi bakteri (Permatasari dkk., 2013). Hal 

ini menunjukkan bahwa daun sirsak berpotensi sebagai antimikroba terhadap bakteri 

dan jamur. 

Pada penelitian ini, ekstrak daun sirsak diaplikasikan ke produk pangan 

sehingga dapat dilihat peran antioksidan dan antimikroba terhadap umur simpan, 

aktivitas air, dan sifat sensoris dodol.  

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini : 

1. Apakah konsentrasi ekstrak daun sirsak berpengaruh terhadap aktivitas 

air, umur simpan, dan sifat sensoris dodol?  

2. Berapa konsentrasi ekstrak daun sirsak terbaik dalam meningkatkan umur 

simpan dodol? 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini :  

1. Konsentrasi ekstrak daun sirsak berpengaruh terhadap aktivitas air, umur 

simpan, dan sifat sensoris dodol. 

2. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun sirsak yang ditambahkan maka 

umur simpan dodol semakin meningkat. 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini :  

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan ekstrak daun sirsak 

terhadap umur simpan, aktivitas air, dan sifat sensoris dodol. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi daun sirsak terbaik dalam meningkatkan 

umur simpan dodol ketan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menambah pengetahuan dan membuka wawasan bagi masyarakat tentang 

penggunaan ekstrak daun sirsak sebagai antioksidan alami dan antimikroba 

pada produk dodol. 

2. Menemukan konsentrasi ekstrak daun sirsak yang tepat untuk menghasilkan 

umur simpan dodol terbaik. 

3. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa ekstrak daun sirsak bukan 

hanya dapat dikonsumsi untuk kesehatan tapi juga dapat diaplikasikan ke 

produk pangan.  

 


