
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Daun suji 

Tanaman daun suji memiliki klasifikasi sebagai berikut : Kingdom : Plantae; 

Divisi : Angiospermae; Ordo : Liliopsida; Kelas : Liliaceae; Genus : Pleomele; 

Spesies : Pleomele angustifolia. Daun suji memiliki akar tunggang yang berwarna 

putih. Batang daun suji tegak, berkayu, beralur dan melintang dengan tinggi 6-8 m. 

Memiliki daun berwarna hijau gelap, meruncing dengan panjang 10-25 cm dan 

lebar 0,9-1,5 cm. Jenis bunga termasuk bunga majemuk, berbentuk malai dengan 

banyak bunga yang panjangnya 8-30 cm. Pada tiap kelopak terdapat 1-4 bunga, 

tangkai bunga pendek 2,5-2,7 cm. Mahkota bunga berwarna putih kekuningan, dan 

jika malam hari berbau harum. Buah yang matang berwarna jingga dengan diameter 

1-2 cm (Prangdimurti, 2008). 

 

 
Gambar 2.1. Tanaman Suji (Pleomele angustifolia) 

 

Daun suji digunakan sebagai bahan pewarna hijau pada makanan (Deasy, 

2010 dan Murni, 2012) dan minuman (Puji, 2009). Selain memberikan pewarna 

hijau, daun suji memberikan aroma harum yang khas yang dapat meningkatkan 

selera konsumen untuk memakannya. Daun Pewarna hijau dari daun suji 

mengandung klorofil. Daun suji segar memiliki kadar air basah sebesar 73,25 % 
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mengandung 3773,9 ppm klorofil yang terdiri atas 2524,6 ppm klorofil a dan 1250,3 

ppm klorofil b (Aryanti, 2016). Klorofil daun suji berkhasiat untuk mengobati beri-

beri, disentri, keputihan dan kencing nanah serta akarnya berkhasiat untuk nyeri 

lambung dan penawar racun (Nuzul, 2008). 

Daun suji mengandung senyawa flavonoid dan terpenoid sehingga 

berkhasiat sebagai anti inflamasi atau anti radang (Khino, 2011). Flavonoid 

berfungsi untuk : 1) melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh,                     2) 

mengurangi kandungan kolesterol, 3) sebagai antioksidan, dan 4) mengurangi kadar 

resiko penyakit jantung (Ratnani, 2009). Terpenoid berfungsi untuk:          1) sebagai 

obat diabetes, 2) sebagai antiseptik dan antimikroba, dan                     3) memperbaiki 

kerusakan hati.  

Varietas daun suji antara lain varietas Minor dan Typica (Khino, 2011). 

Varietas yang digunakan adalah varietas Minor. Zat pewarna alami yang berpotensi 

untuk diekstrak oleh daun suji varietas Minor adalah klorofil (Sarngadi, 2015). 

Menurut Khino (2011), kandungan klorofil dalam daun suji varietas minor sekitar 

2053,8 μg/g. 

2.2. Klorofil 

Klorofil atau pigmen utama tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai food 

suplement yang dimanfaatkan untuk membantu mengoptimalkan fungsi metabolik, 

sistem imunitas, detoksifikasi, meredakan radang (inflamatorik) dan 

menyeimbangkan sistem hormonal. Sumber klorofil yang paling nyata adalah 

sayuran hijau. Akan tetapi, lebih baik dikonsumsi dalam keadaan masih mentah. 

Proses pemanasan saat memasak merusak hampir semua kandungan klorofilnya 

(Al-Faqir, 2010). Kehijauan daun menunjukkan jumlah klorofil yang dimiliki oleh 

tanaman. Pertumbuhan akan semakin baik apabila daun memiliki kandungan 

klorofil yang semakin tinggi.  

 Senyawa klorofil baik klorofil a maupun klorofil b mengandung senyawa 

turunan pirol dan dengan adanya kandungan magnesium distruktur pusatnya, serta 

adanya gugus ester pada fitol alkohol tidak jenuhnya,  seperti C20H29OH, atau 

(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3-CH(CH3)(CH2)3C(CH3): CHCH2OH dimana 

senyawa ini memiliki titik didih 203oC-204oC. Klorofil a lebih mudah meleleh 

dibandingkan klorofil b karena titik lelehnya yang lebih rendah yaitu sebesar 
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117oC–120oC sedangkan titik leleh klorofil b sebesar 120oC–130oC (Comunian, 

2011). 

 

 
Gambar 2.2. Struktur klorofil a dan klorofil b 

 

 Senyawa klorofil merupakan senyawa yang cukup peka terhadap perubahan 

cahaya, temperatur, pH, dan oksigen. Senyawa klorofil akan bekerja stabil dalam 

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

pH sekitar netral (7-8). pH asam (3-5) dan pH basa (11-12) klorofil mengalami 

reaksi dan menghasilkan berbagai senyawa turunan klorofil. Atom Magnesium 

pada suasana asam akan diganti dengan atom Hidrogen sehingga terbentuk senyawa 

yang disebut feofitin yang berwarna kecoklatan (Utami, 2011).  
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Gambar 2.3. Struktur feofitin 

 

Kehijauan daun menunjukkan jumlah klorofil yang dimiliki oleh tanaman. 

Pertumbuhan akan semakin baik apabila daun memiliki kandungan klorofil yang 

semakin tinggi (Sarngadi, 2015). Tinggi rendahnya kadar klorofil yang ditunjukkan 

terlihat hanya akan berubah signifikan terhadap perubahan temperatur ekstraksinya 

(Tama, 2014). Prangdimurti (2008) penggunaan NaHCO3 0,5% dapat 

meningkatkan kadar klorofil pada daun suji. Selain itu, berdasarkan penelitian 

Hutajulu (2008) menunjukkan bahwa penggunaan MgCO3 0,03% dapat 

mempertahankan warna hijau klorofil daun suji. 

 

2.3. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan cara ekstraksi tanaman obat 

dengan ukuran partikel tertentu dan menggunakan medium pengekstraksi 

(menstrum) yang tertentu pula (Nuzul, 2008). Ekstraksi adalah kegiatan penarikan 

kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat 

larut dengan pelarut cair. Suatu proses pemisahan, substansi yang akan dipisahkan 

dapat bergerak secara difusi di antara fase yang berbeda. Proses ekstraksi 

merupakan salah satu proses pemisahan secara difusional satu atau bahkan 

beberapa bahan yang berasal dari suatu padatan atau cairan menggunakan bantuan 

pelarut. Adanya kontak dengan pelarut, zat terlarut (solute) yang terkandung dalam 
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umpan akan terlarut di dalam pelarut. Kata lain pemisahan dengan proses ekstraksi 

ini akan didasarkan pada perbedaan kelarutan komponen-komponen yang 

dipisahkan. Pemisahan yang berlangsung dengan ekstraksi dapat digolongkan 

pemisahan fisik di mana komponen terlarut kemudian dikembalikan lagi ke 

keadaan semula tanpa mengalami perubahan kimiawi (Skoog, 2002). 

Proses ekstraksi secara umum dapat dilakukan dengan cara maserasi, 

perkolasi, refluks, ekstraksi dengan alat soxhlet, digesi, dan infusa. Mutu ekstrak 

dalam proses ekstraksi dipengaruhi oleh teknik ekstraksi, waktu ekstraksi, 

temperature, jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan perbandingan bahan pelarut. 

Pelarut merupakan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam 

suatu campuran homogen. Larutan aquades, alkohol, etanol, aseton, kloroform, 

asam klorida, dan asam asetat merupakan beberapa pelarut dalam proses ekstraksi. 

Berdasarkan penelitian Putri dkk. (2013) penggunaan etanol 85% dapat 

meningkatkan kadar klorofil pada daun suji. Selain itu, berdasarkan penelitian 

Murni (2012) menunjukkan bahwa penggunaan aseton 85% dapat mempertahankan 

warna hijau klorofil daun suji. 

Ekstraksi maserasi termasuk metode ekstraksi dengan pelarut cara dingin, 

pada temperatur 15oC-20oC ini salah satu metode ekstraksi yang sederhana. Metode 

maserasi dilakukan dengan derajat kehalusan yang cukup halus. Metode maserasi 

adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut beberapa kali 

pengadukan pada suhu kamar (Hamdani, 2014).  

 

 
Gambar 2.4. Contoh alat maserasi 
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Metode maserasi digunakan untuk mencari simplisia  yang mengandung 

komponen kimia yang mudah larut dalam cairan pencari (Afifah, 2002). 

Mengekstraksi daun suji menggunakan solven air, metanol dan etanol 

menghasilkan intensitas warna dengan air lebih rendah dibandingkan dengan 

metanol dan etanol (Dubey, 2009). Hal ini karena polaritas senyawa tersebut lebih 

rendah dibandingkan air sehingga pelarut yang baik untuk ekstraksi adalah solven 

yang kurang polar. 

 

2.4. Pewarna Alami 

Pewarna makanan adalah bahan tambahan pangan yang ditambahkan pada 

makanan yang dapat memperbaiki warna makanan selama proses pengolahan. 

Pewarna dibagi menjadi dua yaitu 1) pewarna alami dan 2) pewarna sintetis atau 

pewarna buatan. Pewarna alami adalah zat warna alami (pigmen) yang diperoleh 

dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Pewarna alami dapat 

dipakai sebagai tambahan makanan, sehingga tidak perlu pemeriksaan toksikologi 

secara ketat (Ratnani, 2009). 

Pewarna alami telah digunakan sejak dulu dan umumnya dianggap lebih 

aman dari pada zat warna sintetis, seperti daun suji sebagai pewarna hijau dan 

kunyit sebagai sumber warna kuning alamiah bagi berbagai jenis makanan begitu 

juga tannin, antosianin, antoxantin, karoten, klorofil, quonin, xanthon, heme, dan 

flavonoid (Hutajulu, 2008). Zat warna yang diizinkan penggunaanya dalam 

makanan dikenal sebagai certified colour atau permitted colour.  

Produk yang menggunakan zat pewarna adalah minuman, produk olahan 

susu, kembang gula, biskuit, es krim, sari buah serta kue-kue yang terdapat di pasar 

tradisional. Pewarna ditambahkan ke dalam makanan karena beberapa hal, yaitu : 

1) memperkuat penampilan warna dari suatu makanan agar konsumen lebih tertarik, 

2) menyeragamkan warna dalam produksi makanan dari setiap pengolahan, dan 3) 

memberi warna yang menarik pada produk makanan (Ratnani, 2009). Berikut jenis 

senyawa pigmen alami dan sifatnya pada pewarna alami yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 
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   Tabel 2.1. Jenis senyawa pigmen alami dan sifatnya. 

Jenis 
pigmen 

Jumlah 
senyawa 

Warna Sumber 
Nya 

Pelarut Kestabilan 

Antosianin 120 Jingga, 
merah, 
biru 

Tanaman Air Peka pada 
perubahan 
pH dan panas 

Flavonoid 600 Tidak 
berwarna, 
kuning 
 

Tanaman Air Tahan panas 

Tannin 20 Tidak 
berwarna, 
kuning 

Tanaman Air Tahan panas 

Betalain 70 Kuning, 
merah 

Tanaman Air Peka 
terhadap 
panas 

Kuinon 200 Kuning 
sampai 
hitam 

Tanama,
bakteri 

Air Tahan panas 

Xanton 30 Kuning Tanaman Air Tahan panas 
Karotenoid 300 Tidak 

berwarna, 
kuning, 
merah 
 

Tanaman Lemak Tahan panas 

Klorofil 25 Hijau, 
coklat 

Tanaman Lemak, 
air 

Peka 
terhadap 
panas 

Pigmen 
heme 

6 Merah, 
coklat 

Hewan Air Peka 
terhadap 
panas 

 Sumber : Ratnani, 2009 
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