
II. TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Daun Sirsak 

Sirsak (Annona muricata L.) adalah tumbuhan yang berasal dari Karibia, 

Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Di berbagai daerah Indonesia dikenal sebagai 

nangka sebrang, nangka landa (Jawa), nangka walanda, sirsak (Sunda), nangka 

buris (Madura), srikaya jawa (Bali), deureuyan belanda (Aceh), durio ulondro 

(Nias), durian betawi (Minangkabau), serta jambu landa (di Lampung). Penyebutan 

"belanda" dan variasinya menunjukkan bahwa sirsak (dari bahasa Belanda: zuurzak, 

berarti kantung asam) didatangkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda ke 

Nusantara, yaitu pada abad ke-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

mempunyai pohon sirsak yang banyak (Adjie, 2011).  

Tumbuhan sirsak memiliki ciri-ciri sebagai berikut : daun sirsak seperti pada 

Gambar 1 yaitu berwarna hijau muda sampai hijau tua memiliki panjang 6-18 cm, 

lebar 3-7 cm, bertekstur kasar, berbentuk bulat telur, ujungnya lancip pendek, daun 

bagian atas mengkilap hijau dan gundul pucat kusam di bagian bawah daun, 

berbentuk lateral saraf. Daun sirsak memiliki bau tajam menyengat dengan tangkai 

daun pendek sekitar 3-10 mm (Radi, 1998). 

 

 

 

 



 

Gambar 1. Daun sirsak. 

Bunga umumnya sempurna, tetapi terkadang hanya bunga jantan dan bunga 

betina saja dalam satu pohon. Bunga melakukan penyerbukan silang, karena 

umumnya tepung sari matang lebih dahulu sebelum putiknya. Buah sejati berganda 

yakni buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk 

satu buah, buah memiliki duri halus. Apabila sudah tua daging buah berwarna putih, 

lembek, dan berserat dengan banyak biji berwarna coklat kehitaman. Ketinggian 

mencapai 8-10 meter dan diameter batang 10-30 cm (Radji, 2005). 

Daun yang berkualitas adalah daun sirsak dengan kandungan antioksidan 

yang tinggi terdapat pada daun yang tumbuh pada urutan ke-3 sampai urutan ke-5 

dari pangkal batang daun dan dipetik pukul 5-6 pagi (Zuhud, 2011). Daun sirsak 

mengandung senyawa flavonoid, tanin, fitosterol, kalsium oksalat, dan alkaloid 

(Adjie, 2011). Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, anti 

virus, pengatur fotosintesis, dan pengatur tumbuh (Ardiansyah, 2007).  



Diperkirakan sejak tahun 1940 tanaman sirsak telah digunakan sebagai 

pengobatan herbal. Tidak hanya bagian daunnya, bagian lain pada tanaman sirsak 

juga dapat dimanfaatkan. Masyarakat Brasil merupakan masyarakat yang pertama 

kali memanfaatkan tanaman sirsak untuk dijadikan obat baik bagian daun, biji, buah, 

batang, dan akar (Adjie, 2011). 

Daun sirsak dikatakan dapat berkhasiat untuk pengobatan kanker, yakni 

dengan mengkonsumsi air rebusan daun sirsak. Pada tahun 1999, dalam majalah ”The 

Journal of Natural Products”, melaporkan bahwa kandungan senyawa asetogenin 

pada daun sirsak berkhasiat sebagai antitumor. Para peneliti di Taiwan tahun 2003 

juga melaporkan bahwa kandungan asetogenin daun sirsak memiliki sifat toksik yang 

tinggi terhadap sel kanker ovarium, serviks, dan sel kanker kulit pada dosis rendah 

(Adjie, 2011). 

2.2 Antioksidan 

Antioksidan dalam bahan makanan berlemak berperan sebagai inhibitor atau 

pemecah peroksida. Mekanisme oksidasi pada lemak atau minyak pada prinsipnya 

merupakan proses pemecahan yang terjadi di sekitar ikatan rangkap dalam molekul 

gliserida (Taga dkk., 1994). 

Adanya logam walaupun dalam jumlah sedikit mempunyai peran sebagai 

prooksidan karena menambah radikal bebas. Adanya panas juga memacu proses 

oksidasi terutama pada suhu di atas 60˚C. Peningkatan suhu di atas 15˚C laju oksidasi 

menjadi dua kali lipat (Tranggono, 1990). Aerasi membawa oksigen menjadi 

bersinggungan dengan lemak/minyak, juga akan meningkatkan laju oksidasi (Hernani 



dan Raharjo, 2005). Enzim lipase dan lipoksigenase yang terdapat secara alami pada 

jaringan hewan dan tanaman juga dapat mempengaruhi laju oksidasi.  

Sumber-sumber antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

yaitu antioksidan sintetik yaitu antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi 

kimia dan antioksidan alami yaitu antioksidan yang diperoleh dari hasil ekstraksi 

bahan alami (Ardiansyah, 2007).  

Antioksidan alami dari tumbuhan umumnya adalah senyawa fenol atau 

polifenol yang dapat berupa golongan flavonoid (salah satu golongan fenol alami 

terbesar), turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik 

polifungsional. Antioksidan golongan flavonoid antara lain adalah flavon, flavonol, 

isoflavon, katekin, dan kalkon (Suranto, 2011).  

Mekanisme kerja antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama yaitu 

sebagai pemberi atom hidrogen. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama 

tersebut biasanya disebut antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom 

hidrogen dengan cepat ke radikal lipida atau mengubahnya dalam bentuk yang lebih 

stabil, sementara turunan radikal antioksidan tersebut memiliki keadaan lebih stabil 

dibandingkan radikal lipida. Contoh antioksidan primer adalah enzim superoksida 

dimustase (SOD), katalase, dan glutation dimustase. Fungsi kedua merupakan fungsi 

sekunder antioksidan, yaitu memperlambat laju autooksidasi dengan mekanisme 

pemutusan rantai autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih 

stabil (Ardiansyah, 2007). Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C, 

dan β-karoten. 



Penambahan antioksidan primer dengan konsentrasi rendah pada lipida dapat 

menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak/minyak. Penambahan tersebut 

dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi maupun propagasi (Gambar 2). 

Radikal-radikal antioksidan yang terbentuk pada reaksi tersebut relatif stabil dan 

tidak mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi dengan molekul lipida lain dan 

membentuk radikal lipida baru (Ardiansyah, 2007).  

 

Inisiasi : R* + AH ----------> RH + A* 

Propagasi : ROO* + AH -------> ROOH + A* 

Gambar 2. Penghambatan antioksidan primer terhadap radikal lipida. 

Besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat berpengaruh pada laju 

oksidasi. Pada konsentrasi tinggi, aktivitas antioksidan grup fenolik sering lenyap 

bahkan antioksidan tersebut menjadi prooksidan. Pengaruh jumlah konsentrasi pada 

laju oksidasi tergantung pada struktur antioksidan, kondisi dan sampel yang akan 

diuji (Hernani dan Raharjo, 2005). 

Beberapa metode telah dikembangkan dimana aktivitas antioksidan diuji 

dengan radikal sintetis dalam pelarut organik polar pada suhu kamar (Pokorny dkk., 

2001). Metode penangkapan radikal DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhidrazyl) 

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan 

pada bahan pangan. DPPH merupakan radikal sintetis dalam pelarut organik polar 

seperti metanol dan etanol. Rumus molekul DPPH yaitu C18H12N5O6 dengan berat 

molekul 394,3.  



Uji DPPH menunjukkan kemampuan aktivitas antioksidan terhadap DPPH 

dilakukan dengan mengamati penurunan absorbansi pada panjang gelombang 515-

517 nm. Penurunan absorbansi terjadi karena penambahan elektron dari senyawa 

antioksidan pada elektron yang tidak berpasangan pada gugus nitrogen dalam struktur 

senyawa DPPH. Larutan DPPH berwarna ungu. Intensitas warna ungu akan menurun 

ketika radikal DPPH tersebut berikatan dengan hidrogen. Semakin kuat aktivitas 

antioksidan sampel maka akan semakin besar penurunan intensitas warna ungunya 

(Osawa dan Namiki, 1981). 

Mekanisme reaksi penangkapan radikal DPPH oleh antioksidan adalah 

DPPH• + AH    DPPH-H + A•. Kebanyakan penelitian yang menggunakan metode 

DPPH melaporkan aktivitas scavenging-nya setelah reaksi 15 atau 30 menit (Pokorny 

dkk., 2001). 

2.3 Antimikroba 

Antimikroba merupakan zat atau obat untuk membasmi jasad renik yang 

diperoleh dari sintesis atau yang berasal dari senyawa non organik. Bakteriostatik 

yaitu antimikroba yang hanya menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

Bakterisidial adalah antimikroba yang dapat membunuh mikroba. Mekanisme kerja 

antimikroba : 

1. Menghambat sintesis dinding sel 

Struktur dinding sel dapat dirusak dengan cara menghambat pembentukannya 

atau mengubahnya setelah terbentuk (Pelczar dan Chan, 1988). 

 



2. Mengganggu keutuhan membran sel mikroba 

Membran sitoplasma mempertahankan bahan-bahan tertentu di dalam sel serta 

mengatur aliran keluar-masuknya bahan-bahan lain. Membran memelihara integritas 

komponen-komponen selular. Kerusakan pada membran ini akan mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel (Pelczar dan Chan, 1988).  

3. Menghambat sintesis protein sel mikroba 

Hidupnya suatu sel bergantung pada terpeliharanya molekul-molekul protein 

dan asam nukleat dalam keadaan alamiahnya. Suatu kondisi atau substansi yang 

mengubah keadaan ini yaitu mendenaturasikan protein dan asam-asam nukleat dapat 

merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi dan konsentrasi pekat 

beberapa zat kimia dapat mengakibatkan koagulasi (denaturasi) ireversibel (tidak 

dapat balik) komponen-komponen selular yang vital ini (Pelczar dan Chan, 1988). 

4. Mengganggu metabolisme sel mikroba 

Setiap enzim dari beratus-ratus enzim berbeda-beda yang ada di dalam sel 

merupakan sasaran potensial bagi bekerjanya suatu penghambat. Banyak zat kimia 

telah diketahui dapat mengganggu reaksi biokimia. Penghambatan ini dapat 

mengakibatkan terganggunya metabolisme atau matinya sel (Pelczar dan Chan, 

1988). 

5. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein 

DNA, RNA, dan protein memegang peranan penting di dalam proses 

kehidupan normal sel. Hal itu berarti bahwa gangguan apapun yang akan terjadi pada 

pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total 

pada sel (Pelczar dan Chan, 1988). 



2.4 Dodol 

Dodol merupakan salah satu jenis makanan tradisional yang sudah dikenal 

masyarakat. Dodol dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Sweet Pastry yang 

merupakan makanan khas Indonesia yang memiliki tekstur plastis. Dodol menurut 

SNI 01-2986-1992 merupakan makanan semi basah yang pembuatannya dari tepung 

beras ketan, santan kelapa, dan gula dengan atau tanpa penambahan bahan makanan 

dan bahan tambahan makanan lain yang diijinkan, yang hasilnya merupakan adonan 

berbentuk padatan yang cukup elastis berwarna coklat muda sampai coklat tua. 

Karakteristik dodol ditentukan oleh komposisi bahan-bahan dan proses 

pemasakannya. Syarat mutu dodol dapat dilihat pada Tabel 1. 

Jenis dodol bervariasi tergantung dari bahan dasar yang digunakan, saat ini 

dodol lebih dikenal dengan nama daerah seperti di daerah Garut terkenal dengan 

sebutan dodol Garut dan di daerah Kudus terkenal dengan jenang Kudus. Seiring 

dengan kemajuan teknologi, sekarang ini dodol dapat dibuat dari buah-buahan seperti 

buah apel, pepaya, pisang, nangka, dan lain sebagainya. Namun, yang paling umum 

dipasaran adalah dodol dari tepung ketan (Astawan, 1991). 

 

 

 

 



Tabel 1. Syarat mutu dodol 

No. Uraian Persyaratan 

1.  Keadaan (aroma, rasa, warna) Normal 

2. Air Maks. 20 % 

3. Abu  Maks. 1.5 % 

4. Gula dihitung sebagai sakarosa Min. 40 % 

5. Protein Min. 3 % 

6.  Lemak Min. 7 % 

7. Serat Kasar Maks. 1.0 % 

8. Pemanis buatan Tidak boleh ada 

10. Kapang Tidak boleh ada 

Sumber: SNI No. 01-2986-1992 

2.4.1 Bahan Pokok dan Bahan Tambahan Dalam Pembuatan Dodol 

2.4.1.1 Tepung Ketan 

Tepung ketan adalah salah satu jenis tepung yang berasal dari ketan (Oryza 

sativa glutinous) yaitu varietas dari padi (Oryza sativa) famili graminae yang 

termasuk dalam biji-bijian (cereals) yang ditumbuk atau digiling dengan mesin 

penggiling (Damayanti, 2000). Tepung ketan memberi sifat kental sehingga 

membentuk tekstur dodol menjadi elastik. Kadar amilopektin yang tinggi 

menyebabkan sangat mudah terjadi gelatinasi bila ditambahkan dengan air dan 

memperoleh perlakuan pemanasan.  

Tepung ketan mengandung zat gizi yang cukup tinggi yaitu karbohidrat 89%, 

lemak 4%, protein 6%, dan air 10%. Dari komposisi kimianya, diketahui bahwa 

karbohidrat penyusun utama beras ketan adalah pati. Pati merupakan karbohidrat 



polimer glukosa yang mempunyai 2 tipe yakni amilosa dan amilopektin. Beras ketan 

hampir seluruhnya didominasi oleh amilopektin sehingga bersifat sangat lekat. Beras 

ketan mengandung amilopektin sangat tinggi yaitu 99,7% dan bersifat tidak 

mengembang dalam air dingin (Kadan dkk., 1997). Tepung ketan yang digunakan 

harus baru, berwarna putih bersih, tidak bau apek, serta bebas dari kotoran, jamur dan 

serangga (Satuhu dan Sunarmani, 2004). 

2.4.1.2 Gula  

Gula termasuk ke dalam golongan 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 dihasilkan 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.  

Jenis gula yang digunakan dalam pembuatan dodol yaitu gula pasir dan gula 

merah. Gula pasir adalah butiran kecil seperti kristal yang terbuat dari proses hasil 

penggilingan tebu. Gula pasir yang digunakan berwarna putih, kering dan tidak kotor. 

Gula pasir termasuk jenis gula sukrosa. Gula merah terbuat dari nira kelapa. Gula 

merah mengandung sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Fungsi gula merah dalam 

pembuatan dodol yaitu memberikan aroma, rasa manis, warna coklat pada dodol, 

sebagai pengawet, dan membantu pembentukan lapisan keras atau tekstur pada dodol 

(Vindayanti, 2012). 



 

2.4.1.3 Santan Kelapa 

Santan kelapa adalah cairan berwarna putih susu yang diperoleh dengan 

melakukan pemerasan daging buah kelapa yang telah diparut dengan air dalam 

jumlah tertentu (Astawan, 1995). Santan yang digunakan terdiri dua macam yaitu 

santan kental dan santan cair.  

Perasan pertama akan diperoleh santan yang kental. Selanjutnya ampas 

ditambahkan air kembali, diremas-remas dan diperas kembali hingga diperoleh santan 

yang encer atau cair (Satuhu dan Sunarmani, 2004).  

Santan kental penting dalam pembuatan dodol, karena banyak mengandung 

lemak sehingga dihasilkan dodol yang mempunyai rasa yang lezat dan membentuk 

tekstur kalis. Santan cair lebih encer atau bening karena kandungan santannya lebih 

sedikit. Santan cair berfungsi untuk mencairkan tepung, sehingga terbentuk adonan 

dan untuk melarutkan gula. Santan yang digunakan dalam pembuatan dodol diambil 

dari kelapa yang sudah tua, masih segar, dan bersih. 

 

2.4.1.4 Air 

Air adalah zat kimia yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Seluruh air 

yang digunakan dalam proses pengolahan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung harus memenuhi beberapa standar air minum, antara lain sebagai berikut : 

a. Tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. 

b. Bersih dan jernih. 

c. Tidak mengandung logam atau bahan kimia berbahaya. 



d. Tidak mengandung mikroba berbahaya. 

Air berfungsi sebagai bahan pecampur untuk melarutkan karbohidrat, garam, 

dan bahan lain yang digunakan. Air yang digunakan dalam pembuatan dodol adalah 

air yang memenuhi persyaratan sebagai air minum, yaitu tidak berwarna, tidak 

berbau, dan tidak berasa. 

2.4.1.5 Garam 

Garam disebut juga dengan nama Natrium Klorida  dengan 40% natrium dan 

60% klorida. Kualitas garam yang baik adalah bersih (bebas dari bahan-bahan yang 

tidak dapat larut), bebas dari zat-zat kimia yang mengganggu, halus (tidak 

menggumpal), dan cepat larut. 

Garam yang digunakan dalam pembuatan dodol adalah jenis garam dapur 

(NaCl). Garam ini berfungsi untuk memantapkan rasa manis pada dodol, memberikan 

rasa gurih, menimbulkan rasa lezat dan membantu menghindari pertumbuhan bakteri 

sehingga memperpanjang daya simpan. 

 

2.4.2 Proses Pengolahan Dodol 

Untuk menghasilkan dodol yang seragam dari segi tekstur, warna, dan citarasa 

maka diperlukan resep standar dalam pengolahan dodol tersebut. Resep dodol yang 

standar digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 



Tabel 2. Resep dodol standar 

 
No. Bahan Satuan 

1. Tepung beras ketan 250 g 

2. Gula merah 500 g 

3. Gula pasir 50 g 

4. Santan kental 250 g 

5. Santan encer 500 g 

Sumber : Idrus, 1994 

2.4.2.1 Penimbangan 

Penimbangan adalah proses pengukuran bahan yang akan digunakan sehingga 

dapat menghasilkan produk yang baik. Bahan yang ditimbang harus sesuai sehingga 

dapat menghasilkan dodol yang berkualitas baik. 

2.4.2.2 Pemasakan 

Pemasakan dimulai dari merebus santan kental yang dicampur gula dan 

bahan-bahan lain sampai mendidih. Setelah mendidih, dimasukkan adonan tepung 

yang dihasilkan dari campuran tepung ketan dengan santan encer, sambil diaduk-

aduk hingga adonan tercampur rata dan dimasak, pemasakan berlangsung ± 2 jam. 

 

2.4.2.3 Pencetakan 

Adonan yang telah dimasak, dicetak ke dalam loyang dan didinginkan selama 

± 12 jam pada suhu ruang. Tujuan pendinginan ini adalah adalah memudahkan di 

dalam pemotongan dodol pada saat proses pengemasan.  



2.4.2.4 Pengemasan 

Pengemasan dilakukan setelah dodol dibiarkan dingin selama satu malam atau 

12 jam, kemudian dipotong-potong dan kemudian dikemas dengan plastik atau kertas 

minyak. 

 


