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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah naga super red (Hylocereus costaricensis) banyak terdapat di 

Indonesia dan diminati masyarakat karena rasanya lebih manis dan tidak langu 

dibanding jenis lainnya (Wahyuni, 2011). Namun, sayangnya pemanfaatan buah 

naga seringkali cukup hanya pada konsumsi daging buahnya saja. Menurut Ismail, 

et al. (2012), bagian dari buah naga yang paling banyak dibuang dari industri jus 

buah adalah bagian kulitnya. Menurut Megawati dan Ulinuha (2014) serta Waladi, 

et al. (2015), hal ini sangat disayangkan karena kulit buah naga berperan dalam 

memberikan massa buah 30-35% dari berat buah sebelum dimanfaatkan. Selain 

itu, menurut penelitian yang dilakukan Jamilah, et al. (2011), kulit buah naga kaya 

akan kandungan polifenol dan sumber antioksidan. Kulit buah naga super red 

dengan pelarut air mengandung 1,1 mg/100 ml antosianin (Saati, 2010). Oleh 

karena hal ini, mulai dilakukan berbagai penelitian lebih lanjut mengenai 

kandungan senyawa aktif yang terdapat pada kulit buah naga. Menurut Stintzing, 

et al., (2002), buah naga berpotensi sebagai penangkal radikal bebas karena 

mengandung betasianin. 

Jaafar, et al. (2009) menyatakan bahwa kandungan antioksidan pada buah 

naga merah sejumlah 118 mol vitamin C ekuivalen per gram ekstrak kering kulit 

buah lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan antioksidan pada daging buah 

naga merah yaitu 22,4 mol vitamin C ekuivalen per gram ekstrak kering buah. 

Total senyawa fenol pada kulit buah naga lebih tinggi dibandingkan dengan 

daging buah naga (Nurliyana, et al., 2010). Menurut penelitian pengujian aktivitas 



 

2 

antioksidan kulit buah naga dalam pengaplikasiannya pada pembuatan jelly yang 

dilakukan oleh Wahyuni (2011), menyatakan bahwa kadar antioksidan akan 

semakin tinggi seiring dengan presentase penambahan kulit buah naga super red                              

(Hylocereus costaricensis). 

Kulit buah naga hampir jarang dimanfaatkan masyarakat karena belum 

diketahui manfaat pasti dari kandungan fitokimianya. Selain itu, menurut 

pandangan masyarakat Indonesia memakan kulit buah naga adalah sesuatu yang 

masih awam dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan lebih 

lanjut agar konsumsi kulit buah naga dapat ditingkatkan dengan rasa yang disukai 

masyarakat dan mudah dikonsumsi. Usaha pencapaian hal ini dilakukan dengan 

melakukan pengolahan berupa pembuatan bubuk kulit buah naga dan 

pengaplikasiannya pada minuman fermentasi.  

Produk minuman fermentasi dilakukan dengan penambahan bakteri asam 

laktat dan probiotik. Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, dan  

Lactobacillus bulgaricus untuk proses fermentasi bakteri asam laktat diharapkan 

dapat memberikan rasa lebih enak dan meningkatkan efek kesehatan. Penambahan  

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus biasanya digunakan 

dalam pembuatan minuman fermentasi, tetapi kedua bakteri asam laktat tersebut 

tidak dapat bertahan dalam kondisi asam. Oleh karena itu, penambahan kultur 

Lactobacillus plantarum sebagai bakteri probiotik perlu dilakukan. Alasan 

pemanfaatan tiga jenis kultur berbeda dalam pembuatan minuman fermentasi kulit 

buah naga karena menurut Primurdia dan Kusnadi (2014), kultur campuran 

berguna untuk menghasilkan asam yang lebih cepat pada yogurt dibandingkan 

dengan pengunaan satu jenis kultur (kultur tunggal). 
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Pada penelitian ini, akan digunakan 3 level konsentrasi bubuk kulit buah 

naga. Konsentrasi bubuk kulit buah naga yang digunakan terdiri dari 1, 1,5, dan 

2%. Susu skim mengandung substrat yang baik bagi perkembangbiakan BAL. 

BAL membutuhkan energi dari metabolisme gula dan ketersediaan nutrisi 

terutama laktosa. Susu skim dibutuhkan untuk meningkatkan laktosa yang 

menyebabkan peningkatan jumlah asam laktat yang dihasilkan (Planck, 2007). 

Pada penelitian mengenai produksi yogurt menggunakan starter bakteri asam 

laktat Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang dilakukan 

oleh Bashiti (2010), menunjukkan penggunaan susu skim dengan konsentrasi 

10%. Penelitian yang dilakukan Afrita (2008), dalam pembuatan minuman 

probiotik dengan menggunakan sari buah markisa menggunakan susu sapi segar 

sebagai substrat bakteri asam laktat dengan konsentrasi 5, 10, dan 15%. Menurut 

Setiawan (2008), penambahan susu skim yang berlebihan dapat menyebabkan 

tekstur minuman fermentasi yang kasar dan berpasir. Hal ini menyebabkan variasi 

konsentrasi susu skim yang akan digunakan dalam penelitian ini sejumlah 5 dan 

10%. Dugaan yang memungkinkan berupa semakin tingginya konsentrasi susu 

skim yang berguna sebagai substrat bagi bakteri asam laktat maka akan 

berpengaruh langsung terhadap semakin banyaknya jumlah asam laktat yang 

dihasilkan. 

Pemanfaatan kulit buah naga dalam pengaplikasiannya pada produk 

pangan sebagai minuman fermentasi dari bakteri asam laktat seperti                     

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, dan Lactobacilus 

bulgaricus berpotensi meningkatkan aktivitas antioksidan. Hal ini disebabkan 

hasil fermentasi berupa asam laktat dapat mendegradasi serat tidak larut pada kulit 
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buah naga (hemiselulosa) dan berpotensi meningkatkan aktivitas antioksidan 

(Primurdia dan Kusnadi, 2014). Rasio penambahan Streptococcus thermophilus,           

Lactobacillus plantarum, dan Lactobacillus bulgaricus masing-masing          

1:1:1, 1:1:2, 1:2:1, dan 2:1:1 ditujukan untuk menentukan minuman fermentasi 

kulit buah naga super red yang sesuai dengan standar. Rasio yang digunakan 

sederhana karena belum ada penelitian sebelumnya mengenai interaksi rasio                        

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, dan Lactobacillus 

bulgaricus pada pembuatan minuman fermentasi bubuk kulit buah naga super red. 

Minuman fermentasi terbaik yang sesuai dengan standar diharapkan mampu 

memberikan solusi bagi pemanfaatan kulit buah naga sebagai produk pangan yang 

memiliki kualitas warna, rasa, aroma, dan kekentalan yang disukai konsumen 

dengan pengujian organoleptik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Buah naga merupakan buah yang kaya akan kandungan antioksidan, asam 

askorbat, karoten (provitamin A), antosianin dan serat pangan pektin maupun 

hemiselulosa (Annas, 2011). Namun hal ini sangat berkontradiksi dengan upaya 

pemanfaatan kulit buah naga. Perihal ini, pemanfaatan kulit buah naga perlu 

diaplikasikan dalam bentuk bahan pangan yang mudah dikonsumsi dan disukai, 

yakni minuman fermentasi. Penggunaan bakteri asam laktat dalam prosesnya 

diduga berpotensi meningkatkan aktivitas antioksidan (Primurdia dan Kusnadi, 

2014).  
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Aplikasi kulit buah naga pada pembuatan minuman fermentasi 

berdasarkan pengujian konsentrasi bubuk kulit buah naga super red dan 

penambahan beberapa konsentrasi susu skim dalam usaha pencapaian formulasi 

yang sesuai standar minuman fermentasi. Formulasi terbaik dilanjutkan dengan 

pembuatan minuman fermentasi oleh beberapa rasio kultur                

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus plantarum, dan                 

Lactobacillus bulgaricus (1:1:1, 1:1:2, 1:2:1, dan 2:1:1). Pengujian organoleptik 

dilakukan untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap produk minuman 

fermentasi bubuk kulit buah naga super red terbaik.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah memanfaatkan bubuk 

kulit buah naga super red (Hylocereus costaricensis (F.A.C. Weber) Britton & 

Rose) pada pembuatan minuman fermentasi. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. menentukan konsentrasi susu skim (5 dan 10%) dan konsentrasi bubuk 

kulit buah naga super red (1, 1,5, dan 2%) minuman fermentasi kulit buah 
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naga yang sesuai dengan standar, berdasarkan nilai pH, jumlah bakteri 

asam laktat, total asam tertitrasi, 

2. menentukan rasio kultur Streptococcus thermophilus,              

Lactobacillus plantarum, dan Lactobacillus bulgaricus                      

(1:1:1, 1:1:2, 1:2:1, 2:1:1) dalam pembuatan minuman fermentasi kulit 

buah naga super red, dan 

3. menguji secara hedonik untuk melihat penerimaan konsumen terhadap cita 

rasa minuman fermentasi kulit buah naga super red terbaik.  




