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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) merupakan salah satu buah dari 

famili Cactaceae yang berasal dari Amerika Latin dan terkenal sebagai red pitaya 

(Stintzing et al., 2001). Buah naga merah banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

karena dipercaya dapat menurunkan kolesterol, tekanan darah, menetralisir racun, 

dan apabila dikonsumsi secara teratur dapat menyembuhkan asma dan batuk.. 

Kulit dan  daging buahnya juga mengandung berbagai macam senyawa seperti 

flavonoid, thiamin, niacin, pyridoxine, kobalamin, fenolik, polifenol, karoten, dan 

phytoalbumin (Jaafar et al., 2009), serta betalain (Woo et al., 2011). Betalain 

adalah pigmen bersifat polar yang terdiri atas betasianin dan betaxantin 

(Wybraniec et al., 2006). Senyawa-senyawa tersebut memiliki potensi sebagai zat 

antimikroba. Zat antimikroba banyak digunakan pada bahan pangan dengan 

tujuan untuk meminimalkan terjadinya kerusakan bahan pangan yang disebabkan 

oleh kontaminasi mikroorganisme.  

Buah naga merah yang masih banyak dimanfaatkan adalah daging 

buahnya, sedangkan kulitnya belum lazim untuk dimakan dan menjadi limbah. 

Limbah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses 

produksi, baik pada skala rumah tangga maupun industri (Sofa, 2008). Limbah 

kulit tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, padahal kulit buah naga merah 

selain bermanfaat sebagai antioksidan dan sumber pigmen alami (Anastasia, 

2010), juga dapat berpotensi sebagai antimikroba (Hui, 2009). Oleh karena itu, 
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stabilitasekstrak kulit buah naga merah(H. polyrhizus) sebagai antimikroba 

terhadap mikroba patogen pangan perlu diteliti. 

1.2  Perumusan Masalah 

Buah naga merah yang masih banyak dimanfaatkan adalah daging 

buahnya, sedangkan kulitnya menjadi limbah. Penelitian mengenai kemampuan 

kulit buah naga merah sebagai antioksidan alami sudah banyak diteliti, sedangkan 

stabilitasnya sebagai antimikroba belum diteliti. Oleh karena itu penulis meneliti 

stabilitas ekstrak kulit buah naga merah sebagai antimikroba terhadap mikroba 

patogen pangan. Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar kemampuan 

antimikroba kulit buah naga merah dapat diaplikasikan pada bahan pangan. 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk mempelajari potensi 

senyawa antimikroba dari ekstrak kulit buah naga merah(Hylocereus polyrhizus). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Menentukan konsentrasi ekstrak kulit buah naga merah terpilih dari 

kombinasi pelarut (etanol dan etil asetat), suhu (26
o
C dan 40

o
C), dan 

waktu ekstraksi (1, 2, 3, 4, 5, dan 6 jam). 

2. Menentukan kemampuan antimikroba ekstrak kulit buah naga merah 

terhadap kapang, bakteri Gram positif, dan bakteri Gram negatif. 

3. Menentukan Minimum Inhibitory Concentration (MIC) danMinimum 

Bactericidal Concentration (MBC) ekstrak  terhadap mikroba uji. 
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4. Menentukan stabilitas senyawa antimikroba terhadap pH, konsentrasi 

garam, konsentrasi gula, dan pengaruh pemanasan. 

5. Menentukan komponen-komponen fitokimia yang terkandung dalam 

ekstrak kulit buah naga merah. 

6. Menentukan jumlah total fenolik dan total flavonoid pada ekstrak kulit 

buah naga merah. 

7. Menentukan tingkat toksisitas dari ekstrak kulit buah naga merah. 

8. Memurnikan ekstrak kulit buah naga merah menggunakan PEG 

(Polyethylene Glycol) untuk memperoleh betalain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


