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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Akhir-akhir ini penyakit degeneratif sering dijumpai pada masyarakat 

seperti kanker, tumor, jantung, stroke, diabetes, liver, dan lain-lain. Salah satu 

yang paling ditakuti adalah penyakit kanker, yang biaya pengobatannya mahal 

dan tidak dapat disembuhkan secara total. Penyebab dari penyakit degeneratif 

bermacam-macam dan salah satunya adalah tidak cukupnya antioksidan dalam 

menetralisir radikal bebas yang terdapat di dalam tubuh. Radikal bebas adalah 

senyawa yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan, sifatnya sangat 

labil dan reaktif, sehingga dapat menyebabkan kerusakan komponen sel. 

Antioksidan merupakan salah satu cara untuk dapat menghadapi aktivitas radikal 

bebas sehingga dapat menjaga kesehatan manusia. Antioksidan alami biasanya 

terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Meningkatnya minat 

masyarakat terhadap antioksidan alami terjadi akhir-akhir ini, karena sumber 

antioksidan alami mudah didapatkan.  

Buah naga (Hylocereus genus) dikenal memiliki antioksidan yang tinggi 

dan dapat berperan sebagai pewarna alami yaitu golongan betalain (Rebecca et al., 

2010). Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) merupakan salah satu 

jenis buah naga yang akhir-akhir ini semakin populer di kalangan masyarakat, dan 

diduga buah naga super merah juga memiliki kandungan betalain seperti buah 

naga yang lain. Sejak dibudidayakan di wilayah Indonesia, buah naga super merah 

hanya dimanfaatkan untuk konsumsi segar, dan terkadang bunganya dijadikan 
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sebagai tanaman hias. Selain rasanya yang manis, buah naga super merah juga 

memiliki kandungan gizi yang bermanfaat serta berkhasiat seperti vitamin, 

mineral, dan kandungan serat yang cukup tinggi.  

Warna menjadi peran yang penting dalam meningkatkan penampakan 

pada makanan. Kulit dan daging buah naga super merah yang berwarna merah 

pekat dapat digunakan sebagai pewarna alami makanan, mengingat banyaknya 

penggunaan pewarna buatan yang bukan untuk bahan pangan (non food grade). 

Warna yang terdapat pada kulit dan daging buah naga super merah diduga 

disebabkan oleh adanya komponen pigmen betalain. Penggunaan kulit dan daging 

buah naga super merah sangat terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimum, 

karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan manfaat dari buah naga super 

merah tersebut.  

Beberapa penelitian membahas tentang antioksidan dan kandungan 

pigmen dari kulit dan daging buah naga putih dan buah naga merah, tetapi belum 

ada penelitian yang lebih mendalam terhadap aktivitas antioksidan, kandungan 

betalain, dan pengaruh pH dan suhu pemanasan terhadap pigmen dari kulit dan 

daging buah naga super merah. Penelitian ini difokuskan terhadap aktivitas 

antioksidan, kandungan betalain, dan pengaruh pH dan suhu pemanasan terhadap 

pigmen dari kulit dan daging buah naga super merah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Buah naga super merah tergolong jenis buah naga yang baru di Indonesia 

dan saat ini mulai banyak dibudidayakan di wilayah Indonesia. Pada umumnya 

buah naga super merah hanya dimanfaatkan bagian dagingnya untuk konsumsi 
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segar, dan tidak ada proses lebih lanjut mengenai pemanfaatan buah naga super 

merah. Selain itu, kulit dari buah naga super merah seringkali hanya dibuang 

sebagai limbah. Kulit dan daging buah naga (Hylocereus genus) mengandung 

betalain yang berperan sebagai pigmen dan antioksidan, oleh karena itu diduga 

kulit dan daging buah naga super merah memiliki betalain juga. Belum banyak 

penelitian yang menjelaskan tentang aktivitas antioksidan dan kandungan pigmen 

betalain pada kulit dan daging buah naga super merah. Beberapa proses dalam 

pengolahan pangan seperti pemanasan, perubahan pH, adanya cahaya, dan banyak 

hal lain dapat menyebabkan berkurangnya intensitas warna. Senyawa antioksidan 

dan pigmen betalain yang terkandung pada kulit dan daging buah naga super 

merah tersebut peka terhadap pH dan suhu pemanasan, oleh karena itu perlu 

dilakukan juga penelitian untuk mengetahui pengaruh pH dan suhu pemanasan 

terhadap aktivitas antioksidan dan pigmen pada kulit dan daging buah naga super 

merah.  

 

1.3 Tujuan 

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

tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus ini telah dicapai pada penelitian 

ini. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari 

pengaruh pH dan suhu pemanasan terhadap aktivitas antioksidan dan pigmen dari 

kulit dan daging buah naga super merah. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan jenis pelarut terbaik untuk mengekstrak komponen antioksidan 

dan pigmen dari kulit dan daging buah naga super merah. 

2. Menentukan waktu ekstraksi terbaik untuk mengekstrak komponen antioksidan 

dan pigmen dari kulit dan daging buah naga super merah.  

3. Menentukan pengaruh pH terhadap aktivitas antioksidan dan pigmen dari kulit 

dan daging buah naga super merah. 

4. Menentukan pengaruh suhu pemanasan terhadap aktivitas antioksidan dan 

pigmen dari kulit dan daging buah naga super merah 

 

 


