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ABSTRAK 

Kulit dari pohon sikkam (Bischotia javanica) di daerah Sumatera Utara telah 
digunakan sebagai bahan penyedap rasa makanan. Penduduk sekitar sama sekali tidak 
menggunakan campuran dari bahan-bahan penyedap makanan berbahan kimia untuk 
memasak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat kimia dari kulit sikkam serta 
membandingkannya rasanya dengan penyedap rasa komersial. Dari hasil pengujian 
diperoleh kadar protein sebesar 2,45 – 2,48%, kadar lemak 0,41- 0,47% (metode fk:6.25). 
Pada pengukuran zat anorganik melalui pengabuan dengan suhu 6000c diperoleh kadar abu 
ekstrak sebesar 0,23% dengan  kadar kalsium, besi, fosfor berturut-turut sebesar 35, 41, dan 
196 ppm. Melalui uji fitokimia telah terdeteksi senyawa saponin dan tanin. Dari hasil uji 
sensori terhadap 14 responden diperoleh hasil 2 gram penyedap rasa komersial sebanding 
dengan 6 gram ekstrak sikkam. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa kulit 
sikkam berpotensi untuk bahan penyedap rasa alami.  

 
Kata kunci: Bischotia javanica, kulit, ekstrak, penyedap rasa, sifat kimia.

PENDAHULUAN

Beberapa bahan baku makanan dicampuri oleh bahan-bahan kimia yang dapat 
merusak kerja sistem organ dalam jangka waktu lama, demikian pula zat penyedap rasa 
komersial yang umumnya mengandung zat kimia sintetis. Untuk meminimalisir masalah 
tersebut, kami berkaca tentang pemanfaatan kulit dari pohon sikkam (Bischotia javanica) di 
daerah Sumatera Utara. Penduduk sekitar sama sekali tidak menggunakan campuran dari 
bahan-bahan penyedap makanan berbahan kimia untuk memasak namun menggunakan 
ekstrak kulit sikkam sebagai penyedap makanan. Hal ini merupakan suatu terobosan untuk 
jangka waktu ke depannya dalam menjaga kesehatan manusia. 

Sikkam berupa pohon besar yang tingginya dapat mencapai  40 m, diameter batang 
95 - 150 cm. Batangnya lurus, tanpa mata kayu ataupun bomi akar, tidak beralur. Bentuk 
daun bundar telur yang berbagi/berlekuk tiga serta meruncing ke ujung daun. Duduk daun 
atau letaknya spiral/melingkar, mempunyai tangkai daun panjang. Tumbuh di dataran rendah 
sampai ketinggian ± 1500 m dpl. (Khan et al. 2001). Kulit sikkam mempunyai beberapa 
manfaat, yang salah satunya adalah pemanfaatan kulit sikkam sebagai bahan alternatif 
penyedap makanan. Keunggulan produk ini adalah berupa bahan alami yang diasumsikan 
mengandung senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi tubuh dan tidak menyebabkan efek 
samping pada tubuh. Segi positif lainnya adalah karena produksinya masih menggunakan 
cara tradisional dan tidak ada limbah. Selain itu juga dapat mengurangi penyakit-penyakit 
yang disebabkan oleh bumbu-bumbu dari bahan kimia sintetis. 

Penelitian tentang kulit sikkam sebagai bahan penyedap rasa makanan belum 
pernah dilakukan.  Dalam penelitian ini, bahan berupa kulit sikkam dianalisa secara kimia 
yaitu kandungan protein, lemak, zat anorganik, serta fitokimianya. Selain itu tujuan lainnya 
adalah mengukur potensi dari rendemen ekstraknya serta menbandingkan penyedap rasa 
dari sikkam dengan penyedap rasa komersial. 



368

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (MAPEKI) XIV

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Kulit sikkam diperoleh dari pohon yang tumbuh di Medan. Sebanyak 371,5 gram kulit 
sikkam (setara berat kering) diperoleh dari pengelupasan satu batang pohon. Kulit dipotong-
potong  dan ditumbuk atau diperas untuk mendapatkan ekstraknya. Untuk menghilangkan 
minyaknya, ekstrak sikkam dilarutkan dalam pelarut diklorometana melalui labu pemisah. 
Fraksi berair kemudian diambil dan dikeringkan dengan cabinet dryer selama 3-4 jam. 
Setelah didapatkan ekstrak keringnya, dilakukan perhitungan rendemen dan pengujian 
antara lain : 
1. Pengukuran kadar protein dan lemak 

Ekstrak kering sebanyak 4 gram dilarutkan dalam 30 ml HCl 5M dan dipanaskan 
dengan refluks selama 4 jam. Larutan yang sudah terhidrolisis kemudian disaring 
dengan kertas Whatmann no.40 dan dinetralkan dengan NaOH sampai pH 5-6. 
Selanjutnya ekstrak tersebut dianalisa dengan metode fk: 6.25 untuk kadar protein dan 
lemaknya (Sudarmadji et al. 1984) 

2. Pengukuran kadar zat anorganik 
Sebanyak 1 g ekstrak kering diabukan sampai suhu 6000C selama kurang lebih 

3-4 jam. Abu yang tersisa ditimbang untuk mengetahui kadar abunya dan kemudian 
dilarutkan dengan HCl 6M untuk mengetahui kadar abu tak larut asam mengacu standar 
TAPPI T 244 om88 (1992). Dari hasil penyaringan, destilatnya diuji kadar kalsium, besi, 
dengan alat Atomic Absorption Flame Emission Spectrophotometer 6200 Shimadzu dan 
uji kadar fosfor dengan alat Spectrophotometer 1700 Shimadzu. 

3.  Uji Fitokimia 
a.  Alkaloid 

Sejumlah ± 0,5 g ekstrak ditambahkan 5 mL kloroform-amoniak, lalu disaring ke 
dalam tabung reaksi. Filtrat ditambahkan dengan beberapa tetes H2SO4 2 M dan 
dikocok sehingga terpisah dua lapisan, lalu diambil lapisan yang atas (bening) dan 
ditaruh diwadah gelas. Lapisan atas tersebut ditetesi reagen Meyer, lalu bila terlihat 
endapan putih maka ekstrak tersebut positif mengandung alkaloid. 

b.  Flavonoid   
Sejumlah  ± 0,5 g ekstrak ditambah 1-2 ml metanol 50 % sampai serbuk 

terendam seluruhnya dan diaduk. Setelah itu dipanaskan sampai mendidih lalu 
disaring dengan kertas saring. Hasil saringan ditetesi 1-5 tetes NaOH 1%. Setelah itu 
dikocok, dan bila terlihat warna kuning berarti ekstrak tersebut positif mengandung 
flavonoid. 

c. `Saponin 
Sebanyak ± 0,5 g ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu ditambahkan 

air sebanyak 5 ml lalu diaduk. Kemudian dipanaskan selama 5 menit lalu disaring 
dengan kertas saring dan dikocok-kocok. Setelah dikocok terlihat buih yang tidak 
hilang sampai 10 menit, maka ekstrak tersebut mengandung saponin. 

d. Tanin 
Sebanyak ± 0,5 g ekstrak dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu ditambahkan 

air sebanyak 5 ml kemudian diaduk-aduk. Setelah itu dipanaskan selama beberapa 
menit lalu disaring dengan kertas saring. Hasil penyaringan ditetesi 5-10 tetes FeCl3 
1%. Bila warnanya menjadi biru gelap atau hijau gelap maka ekstrak tersebut positif 
mengandung tanin. 

 
4.  Uji Sensori 

Uji sensori dilakukan dengan membuat sampel yaitu berupa ayam opor dalam 
500 ml air dan 200 ml santan. Setiap sampel tersebut diberi perlakuan 2, 4, dan 6 g 
ekstrak kering sikkam. Sebagai pembanding sampel opor ayam tersebut diberi 2 g 
penyedap rasa komersial. Keempat sampel makanan diberikan kepada 14 responden 
yang tidak mengetahui perlakuan pada ayam opor tersebut. Kemudian semua 
responden memberi penilaian terhadap keempat sampel dengan nilai yaitu : 
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5 = sangat enak 
4 = enak  
3 = tidak enak 

 
Dari nilai yang terkumpul kemudian dijumlahkan untuk semua responden. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil dari penelitian dapat diperoleh bahwa bahan baku berupa kulit sikkam dalam 
keadaan kering setara 371,5 gram dapat menghasilkan ekstrak kering berupa padatan 
sebanyak 14,3 gram sehingga didapatkan hasil rendemen dari sikkam tersebut sebanyak 3,8 
%. Dengan mengasumsikan dalam satu pohon tinggi 12 m dimana 1 meter akan 
menghasilkan 0,5 kg kulit (keadaan kering) maka akan dihasilkan sekitar 0,2 kg ekstrak 
kering. 

Hasil pengujian kadar protein, lemak, zat anorganik serta uji fitokimia pada kulit 
sikkam dan perbandingannya dengan penyedap rasa lainnya dapat dilihat pada Tabel 1. Dari 
hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kandungan dari kulit sikkam tersebut 
mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi dari berbagai contoh bahan baku yang 
lainnya. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kandungan protein dari sikkam tersebut lebih 
tinggi dari kandungan protein jahe dan kunyit, tetapi lebih rendah dari kecap dan santan. 
Pada kandungan lemak, ekstrak sikkam memeliki nilai lebih rendah dari bahan baku lainnya. 
Pada kandungan zat anorganik seperti kalsium, besi, dan fosfor, ekstrak sikkam mempunyai 
nilai yang cukup tinggi dari beberapa bahan baku lainnya. Hal tersebut menunjukkan kulit 
sikkam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif penyedap rasa makanan 
karena memiliki nilai gizi tinggi. Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa kulit sikkam 
terdeteksi adanya saponin dan tanin yang bisa berpengaruh positif terhadap tubuh manusia 
seperti anti-oksidan.  

 
Tabel1. Sifat kimia dari kulit sikkam dan perbandingan dengan bahan baku lainnya 

 
Kadar      Sikkam      Jahe 1)    Kunyit 1)  Kecap 1)  Santan 1)

Protein (%) 2,45– 2,48       1,5     2,0    5,7       4,2 
Lemak (%) 0,41– 0,47       1,0     2,7    1,3    34,3 
Zat anorganik 
-abu (%) 
-abu tak larut asam 
(%) 
-kalsium(ppm) 
-besi(ppm) 
-fosfor(ppm) 

 
2,93 
1,15 

 
35 
41 

196 

 
 
 
 

21 
1,0 
39 

 
 
 
 

24 
3,3 
78 

 
 
 
 

123 
5,7 
96 

 
 
 
 

14 
1,9 
45 

Fitokimia  
-saponin 
-tanin 
-alkaloid 
-flavonoid 

 
        + 
        + 
         - 
         - 

 
 

   

Sumber : 1) Sediaoetama (1976)  
 

 Untuk mengetahui bisa diterima atau tidaknya rasa penyedap dari kulit sikkam maka 
dilakukan uji sensoris. Hasil pengujian  sensori dapat dilihat pada diagram dibawah ini : 
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Gambar 1. Hasil uji sensori pada ekstrak kulit sikkam sebagai penyedap rasa  

( n = 14 responden) 
  

Dari diagram diatas terlihat bahwa skor tertinggi didapatkan pada perlakuan 6 g 
ekstrak sikkam yaitu 58. Apabila dibandingkan dengan penyedap rasa komersial maka 
nilainya sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kadar relatif tinggi, kulit sikkam 
mampu mendekati penyedap rasa komersial. Dibawah 6 g ekstrak sikkam skornya masih 
dibawah penyedap komersial.  

 
 

KESIMPULAN

Karakterisasi beberapa sifat kimia kulit sikkam serta uji sensorinya untuk pertama kali 
dilaporkan. Dari hasil penelitian didapatkan rendemen ekstrak kulit sikkam sebesar 3,8% 
dengan rerata kadar proten dan lemak sebesar 2,46 dan 0,45% secara berturutan. Pada zat 
anorganik, didapatkan kadar abu, abu tak larut asam, kalsium, besi dan fosfor sebesar 
2,93%, 1,15%, 35 ppm, 41 ppm, 196 ppm secara berturutan. Pada ekstrak sikkam terdeteksi 
tanin dan saponin. Berdasarkan hasil uji sensori perlakuan dengan 6 g ekstrak sikkam 
mempunyai skor yang sama dengan 2 g penyedap rasa komersial. Dari hasil perbandingan 
dengan bahan baku lainnya kulit sikkam berpotensi dijadikan bahan penyedap rasa alami 
alternatif.  
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