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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Tanaman pepaya (Carica papaya L.) merupakan salah satu tanaman 

perkebunan yang mudah dibudidayakan (Putri et al., 2017), salah satunya adalah 

daun pepaya. Daun pepaya memiliki banyak khasiat, diantaranya dapat berpotensi 

sebagai antioksidan. Salah satu senyawa yang berperan sebagai antioksidan alami 

dalam daun pepaya adalah flavonoid, yang merupakan senyawa metabolit sekunder 

dalam daun pepaya (Mandal et al., 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ayodele dan Olabode (2015) menunjukkan 

kadar flavonoid pada daun pepaya segar dan daun pepaya kering secara berturut 

sebesar 0,275 ± 0,015 µg/ml dan 0,615 ± 0,025 µg/ml. Aktivitas antioksidan yang 

terdapat dalam ekstrak metanol daun pepaya menurut Irondi et al. (2012) dengan 

menggunakan metode DPPH adalah 0,93 mg/ml dalam IC50, dan ekstrak etanol 

daun pepaya menurut Zahra et al. (2017) memiliki DPPH scavenging activity 

sebesar 95,26 ± 5,26%. Daun pepaya memiliki potensi sebagai antioksidan, namun 

olahan daun pepaya hanya diminati oleh kalangan tertentu dikarenakan rasanya 

yang pahit (Putri et al., 2017). 

Daun jambu biji (Psidium guajava L.) merupakan daun yang memiliki 

banyak khasiat, diantaranya seperti antidiare, antiinflamasi, dan anti mutagenik 

(Indriani, 2006). Daun jambu biji juga dapat berpotensi sebagai antioksidan, karena 

daun jambu biji memiliki senyawa-senyawa aktif seperti komponen polifenol, 
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viamin C, dan karotenoid (Qian dan Nihorimbere, 2004). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Indriani (2006), ekstrak etanol pada daun jambu biji putih 

mempunyai faktor protektif yang mendekati vitamin E atau tokoferol yaitu sebesar 

1,10 dengan faktor protektif tokoferol adalah sebesar 1,16. Ekstrak etanol daun 

jambu biji putih juga dapat menghambat oksidasi lipid hingga mencapai 94,19%. 

Aktivitas antioksidan yang terdapat dalam ekstrak etanol 70% dengan fraksi etil 

asetat menurut Daud et al. (2011) dengan menggunakan metode DPPH adalah 

29,072 µg/ml dalam IC50. Daun jambu biji lebih banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai obat tradisional (Indriani, 2006), sehingga masih terbatas 

penggunaan daun jambu biji ke dalam segi pangan, padahal ketersediaan daun 

jambu biji masih banyak dijumpai di lingkungan sekitar.  

Salah satu bentuk olahan yang bisa memanfaatkan daun pepaya dan daun 

jambu biji adalah dengan membuatnya menjadi sirup. Sirup merupakan produk 

minuman yang terbuat dari campuran air dan gula dengan kadar gula larutan 

minimal sebesar 65% (Badan Standarisasi Nasional, 2013). Pengolahan daun 

pepaya dan daun jambu biji menjadi sirup karena pengolahan menjadi produk yang 

manis diharapkan dapat menyamarkan rasa pahit dari daun pepaya dan 

memanfaatkan daun jambu biji dalam segi pangan. Penelitian yang dilakukan 

sebelumnya dapat mengolah buah pare menjadi manisan (Riyadi et al., 2015) atau 

kembang gula jeli (Widayati et al., 2013) dengan tujuan untuk menutupi rasa pahit 

yang terdapat dalam buah pare. Saat ini, belum diketahui aktivitas antioksidan yang 

terdapat dalam sirup yang terbuat dari kombinasi daun pepaya dan daun jambu biji 

dan rasio sari yang tepat dalam pembuatan sirup antioksidan, sehingga dilakukan 
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penelitian ini untuk memanfaatkan daun pepaya dan daun jambu biji sebagai 

antioksidan dalam pembuatan sirup. Harapan dari penelitian ini adalah sirup yang 

dihasilkan dapat memiliki aktivitas antioksidan yang optimal serta karakteristik 

sirup yang sesuai dengan standar dan dapat diterima oleh masyarakat. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah rasio sari 

daun pepaya dan daun jambu biji. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Larasati 

(2015) dengan menggunakan kulit manggis dan daun sirsak, rasio terbaik yang 

menghasilkan aktivitas antioksidan tertinggi adalah sebesar 50:50 bila 

dibandingkan dengan rasio 25:75 dan 75:25. Mengacu kepada penelitian tersebut, 

maka rasio ekstrak daun pepaya dan daun jambu biji yang digunakan untuk 

penelitian adalah 60:40, 50:50, dan 40:60. 

Faktor yang mempengaruhi karakteristik sirup dalam penelitian adalah 

konsentrasi asam sitrat. Penelitian yang dilakukan oleh Trissanthi dan Susanto 

(2016) menunjukkan bahwa penambahan asam sitrat sebesar 2% merupakan 

perlakuan yang terbaik dari sirup alang-alang berdasarkan parameter kimia dan 

organoleptik bila dibandingkan dengan 1,5 dan 2,5%. Mengacu kepada penelitian 

tersebut, maka konsentrasi asam sitrat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1,0, 1,5, dan 2%. 

Faktor lain yang mempengaruhi karakteristik sirup dalam penelitian ini 

adalah konsentrasi CMC yang digunakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Sumarni et al. (2017), perlakuan penambahan konsentrasi CMC pada 

pembuatan susu ketapang sebesar 1,2% memiliki viskositas yang paling tinggi. 
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Mengacu kepada penelitian tersebut, maka konsentrasi CMC yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 0,8, 1, dan 1,2%. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Olahan daun pepaya masih kurang diminati oleh kalangan tertentu 

dikarenakan daun pepaya memiliki rasa yang pahit. Padahal, daun pepaya 

merupakan salah satu bagian dari tanaman pepaya yang memiliki banyak khasiat, 

salah satunya adalah daun pepaya dapat berpotensi sebagai antioksidan. 

 Daun jambu biji merupakan daun yang memiliki banyak khasiat dan banyak 

digunakan dalam pembuatan obat tradisional, namun penggunaan daun jambu biji 

masih terbatas sebagai obat tradisional dan belum banyak diaplikasikan dalam segi 

pangan. Padahal, daun jambu biji juga berpotensi sebagai antioksidan dan 

ketersediaan daun jambu biji masih banyak dijumpai di lingkungan sekitar. 

 Daun pepaya memiliki rasa yang dominan pahit dan pemanfaatan daun 

jambu biji masih terbatas dalam segi pangan, sehingga kombinasi dua jenis daun 

tersebut akan diolah menjadi sirup, mengacu kepada penelitian terdahulu dengan 

mengolah buah pare menjadi manisan dan kembang gula jeli untuk menyamarkan 

rasa pahit pada buah pare. Pembuatan sirup dengan kombinasi daun pepaya dan 

daun jambu biji perlu diketahui rasio sari daun pepaya dan daun jambu biji (60:40, 

50:50, dan 40:60), konsentrasi asam sitrat (1,0; 1,5; dan 2,0%) dan konsentrasi 

CMC (0,8; 1; dan 1,2%) yang digunakan sehingga sirup yang dihasilkan dapat 

memiliki aktivitas antioksidan yang optimal serta karakteristik sirup yang sesuai 

dengan standar dan dapat diterima oleh masyarakat. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan daun pepaya 

dan daun jambu biji sebagai antioksidan dalam pembuatan sirup. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. menentukan rasio sari daun pepaya dan daun jambu biji (60:40, 50:50, dan 

40:60) untuk menghasilkan antioksidan paling optimal berdasarkan analisis 

total flavonoid, total fenolik, dan aktivitas antioksidan. 

2. mengetahui konsentrasi asam sitrat (1,0; 1,5; dan 2,0%) dan CMC (0,8; 1; 

dan 1,2%) yang terbaik dalam pembuatan sirup daun pepaya dan daun 

jambu biji berdasarkan analisis total padatan terlarut, pH, viskositas, uji 

total flavonoid, uji total fenolik, aktivitas antioksidan dan uji organoleptik. 

3. mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap sirup daun pepaya dan 

daun jambu biji dengan analisis uji organoleptik. 

  


