Bentuk buah
Ketebalan kulit
buah
Warna daging
buah
Rasa daging
buah
TSS

Bulat lonjong

Bulat lonjong

Tipis

Tipis

Putih susu

Putih susu

MENGENAL SIRSAK

Asam manis

Manis legit

12,5o brix

15o brix

VARIETAS RATU DAN LOKAL

Aroma daging
buah
Produksi buah/
pohon/tahun

Harum tajam

Harum tajam

50 - 200 kg

60 - 189 kg

Sumber: Mentan (1988); Sudjijo (2007)
Tampilan

fisik ataupun morfologi dari
kedua jenis sirsak tersebut tidak bisa dibedakan.
Perbedaan hanya dapat diketahui dengan
merasakan daging buahnya, rasa manis akan
ditunjukkan oleh varietas Ratu dan rasa asam
sedikit manis segar pada sirsak Lokal.

Informasi lebih lanjut:

Sudjijo

A

B

Gambar 2. A. Buah Sirsak Ratu B. Buah Sirsak Lokal
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LATAR BELAKANG
Sirsak (Annona muricata.L) berasal dari
Amerika Latin, kemudian oleh orang Spanyol
dibawa ke Phillipina dan selanjutnya menyebar
ke seluruh negara yang beriklim tropis termasuk
Indonesia. Secara umum masyarakat Indonesia
hanya mengenal sirsak yang mempunyai rasa
asam, meskipun ada juga sirsak yang
mempunyai rasa manis. Sirsak manis ini telah
dilepas oleh Menteri Pertanian tahun 1988
dengan nama sirak Ratu. Selain sirsak yang kita
kenal selama ini, dikenal juga beberapa spesies
Annona lain seperti : buah nona (Annona
montana), Sarikaya (Annona squamosa),
biriba (Annona mucosa)
KANDUNGAN GIZI
Dari keseluruhan berat buah sirsak sekitar
67% yang dapat dimakan, 20% kulit, 8.5% biji
dan selebihnya bagian poros tengah. Setiap 100
g buah terkandung energi 65 kal, protein 1 g,
lemak 0,3 g, karbohidrat 16,3 g, kalsium 14 mg,
besi 0,6 mg, vitamin A 1 RE, vitamin B1 0,07 mg,
vitamin B2 0,24 mg dan vitamin C 20 mg.
MANFAAT
Manfaat dari tanaman sirsak ini cukup
banyak, hampir seluruh bagian tanaman dapat
dimanfaatkan. Salah satu sifat yang paling

disenangi dari buah ini adalah aroma yang
harum, warna daging buah putih dan stabil
walaupun dilakukan pengolahan. Bentuk olahan
dari buah sirsak seperti sebagai bahan baku es
krim, buah sirsak muda goreng, dodol sirsak, jus
dan bentuk olahan lain.
Hampir seluruh bagian tanaman sirsak
mulai dari daun, bunga, buah, biji sampai kulit
batang dan akarpun dapat dimanfaatkan
sebagai obat. Selain itu, khusus daging buah
sirsak, dipercaya banyak mengandung zat kimia
yang dapat menyembuhkan penyakit asam urat
bagi penderitanya.
SYARAT TUMBUH
Tanaman sirsak dapat tumbuh dengan
baik sampai pada ketinggian 0-1000 m dari
permukaan laut pada berbagai jenis tanah.
Daerah yang beriklim panas lebih disukai,
pembungaan akan terhambat pada daerah yang
bersuhu dingin. Tanaman ini
mampu
berproduksi mulai dari umur kurang dari 2
tahun. Tanaman yang baik dapat menghasilkan
buah antara 30 - 40 buah per tahun pada umur
tanaman sekitar 4 tahun dan produksi buah
akan terus bertambah sejalan dengan
pertambahan usia sampai tanaman tidak
produktif lagi.

Masyarakat awam sering bertanya
tentang perbedaan antara sirsak ratu dan sirsak
Lokal. Di bawah ini ditampilkan karakter kedua
jenis sirsak tersebut

Gambar 1. Daun Sirsak Ratu (atas) dan
Sirsak Lokal (bawah)

Karakter Sirsak Lokal dan Ratu
KARAKTER
Asal Tanaman
Warna kulit
batang
Permukaan
daun
Bentuk
percabangan
Lebar daun
Panjang daun
Warna daun
bagian atas
Warna daun
bagian bawah
Tepi daun
Bentuk daun
Warna bunga

SIRSAK LOKAL
Lokal

SIRSAK RATU
Sukabumi

Coklat

Coklat

Halus

Halus

Jorong ke atas

Jorong ke atas

4,8 - 5,5 cm
10 - 20 cm

5 - 5,5 cm
10 - 20 cm

Hijau tua

Hijau tua

Hijau

Hijau

Rata
Lonjong ujung
runcing
Hijau
kekuningan

Rata
Lonjong ujung
runcing
Hijau
kekuningan

