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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buah naga (Hylocereus spp.) merupakan tanaman yang tergolong dalam

tanaman kaktus yang hidup di daerah kering dan agak berpasir (Wanitchang et al.,

2010). Buah naga adalah buah yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan

Amerika Selatan. Pada saat ini, buah naga telah banyak dibudidayakan di

Indonesia (Renasari, 2010). Buah naga memiliki nilai nutrisi yang tinggi, sehingga

bermanfaat untuk kesehatan. Buah naga mengandung beta-karoten, likopen,

vitamin E, kalium, protein, serat, natrium, dan kalsium (Wichienchot et al., 2009).

Buah naga terdapat dalam berbagai jenis warna, antara lain putih, merah, dan

kuning (Wanitchang et al., 2010). Buah naga yang sering ditemukan di Indonesia

adalah buah naga yang berdaging merah (Hylocereus polyrhizus) dan berdaging

putih (Hylocereus undatus) (Taufik, 2009). Buah naga Hylocereus undatus dan

Hylocereus polyrhizus lebih banyak mengandung vitamin C, bila dibandingkan

dengan Hylocereus megalanthus (Gunasena et al., 2006). Buah naga bukan

merupakan buah musiman, sehingga dapat dipanen sepanjang tahun (Taufik,

2009).

Buah naga umumnya dikonsumsi dalam bentuk buah segar. Namun, buah

naga cepat mengalami penurunan mutu setelah dipanen. Umur simpan buah naga

dapat mencapai sekitar 14 hari jika disimpan pada suhu 15°C, sedangkan umur

simpan buah naga yang disimpan pada suhu ruang hanya dapat mencapai sekitar 7

hari (Istianingsih, 2010). Dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi dari buah

 



naga, maka buah naga diolah menjadi produk yang memiliki umur simpan yang

lebih lama. Pembuatan puree dari buah naga dapat memperpanjang umur simpan

dari buah naga. Penelitian tentang puree yang pernah dilaporkan adalah puree

sirsak yang memiliki umur simpan 6 minggu pada suhu penyimpanan 15°C,

namun puree sirsak yang disimpan pada suhu 4°C dapat bertahan selama 6

minggu (Anugrahwati, 2005). Puree buah dapat diolah lebih lanjut menjadi sari

buah, selai, marmalade, dodol, dan sorbet (Bachrudin, 2009).

Buah naga tidak diolah menjadi serbuk karena pada proses pembuatan

serbuk buah naga dilakukan penyaringan terhadap sari buah naga, sehingga pada

sari buah sudah tidak mengandung padatan, seperti biji buah (Taufik, 2009).

Menurut Wichienchot et al. (2009), biji buah naga mengandung 50% asam lemak

esensial bagi tubuh. Kekurangan asam lemak dapat menyebabkan penurunan

kemampuan penyembuhan oleh tubuh dan terjadi gangguan penglihatan (Suyatno,

2010).

Daging buah naga memiliki tekstur firm dan crisp (Taufik, 2009). Menurut

Liaotrakoon et al. (2011), dalam pembuatan puree dapat ditambahkan bahan

pengental untuk meningkatkan viskositas dari buah naga yang bersifat juicy.

Carboxymethyl Cellulose (CMC) sering digunakan dalam pembuatan puree untuk

meningkatkan viskositas. Sebelum ditambahkan ke dalam puree, CMC dicampur

terlebih dahulu dengan bahan kering lainnya, seperti gula. Pada umumnya, CMC

di-dry mix dengan gula untuk mencegah penggumpalan. Pembentukan gel oleh

CMC dipengaruhi oleh pH. CMC bersifat stabil pada rentang pH 2-10. Sebagai

pengental, CMC dapat mengikat air sehingga molekul-molekul air terperangkap

dalam struktur gel yang dibentuk oleh CMC. Oleh karena itu, dengan adanya

 



penambahan CMC, maka viskositas puree buah naga dapat meningkat (Hoefler,

2004). Menurut Badan Standardisasi Nasional (1995), batas maksimum

penggunaan CMC adalah 10 g/kg bahan pangan, sehingga dalam penelitian ini

konsentrasi yang digunakan tidak lebih dari 1%.

Menurut Puspita et al. (2011), Hylocereus undatus dan Hylocereus

polyrhizus memiliki aroma green leafy yang intens. Kedua jenis buah naga

tersebut juga memiliki aroma woody. Aroma buah naga tersebut tidak diinginkan.

Untuk menghilangkan aroma tersebut dapat dilakukan penambahan bahan

makanan. Lemon sering ditambahkan dalam pembuatan puree sebagai bahan

tambahan makanan. Lemon dapat memberikan aroma tart, tangy, dan fresh.

Dalam lemon mengandung asam sitrat sekitar 4-8% (Goodrich, 2003).

Pemanfaatan buah naga menjadi puree dapat meningkatkan umur simpan

dari buah naga. Selain itu, puree dapat diaplikasikan pada beberapa produk

pangan. Jenis buah naga dan konsentrasi CMC yang tepat diharapkan dapat

menghasilkan puree buah naga yang diterima secara fisik maupun mikrobiologis.

1.2 Perumusan Masalah

Buah naga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah naga

mengandung beta-karoten, likopen, vitamin E, kalium, protein, serat, natrium, dan

kalsium. Selain itu, buah naga memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Pada

umumnya, buah naga dikonsumsi dalam bentuk buah segar, namun buah naga

memiliki umur simpan yang pendek, sehingga perlu dilakukan proses pengolahan

menjadi produk yang memiliki umur simpan yang lebih lama. Oleh karena itu,

buah naga diolah menjadi puree. Produk puree dapat diaplikasikan ke dalam

 



beberapa produk. Buah naga merah dan putih memiliki aroma green leafy dan

woody. Aroma tersebut dapat dihilangkan dengan penambahan bahan tambahan

makanan. Lemon merupakan bahan tambahan makanan yang sering ditambahkan

dalam pembuatan puree. Daging buah naga bersifat juicy, sehingga dalam

pembuatan puree diperlukan penambahan bahan pengental. Bahan pengental yang

dapat digunakan dalam pembuatan puree adalah CMC, karena CMC dapat

mengikat air sehingga molekul-molekul air terperangkap dalam struktur gel yang

dibentuk oleh CMC. Oleh karena itu, penambahan CMC dalam pembuatan puree

diharapkan dapat meningkatkan viskositas puree yang dihasilkan. Perbedaan jenis

buah naga dan konsentrasi CMC dapat mempengaruhi mutu puree yang

dihasilkan dari segi fisik maupun mikrobiologis.

1.3 Tujuan Penelitian

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

khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus dicapai melalui serangkaian proses

penelitian.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan buah naga dalam

pembuatan puree buah naga.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menentukan jenis buah naga dan

konsentrasi CMC yang menghasilkan mutu puree buah naga yang terbaik

 



berdasarkan viskositas, pH, mikrobiologi (total plate count, kapang dan khamir,

koliform, dan Staphylococcus aureus), total padatan terlarut, dan total asam

tertitrasi.

 


