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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyakit degeneratif merupakan penyakit yang menandai adanya 

kemunduran fungsi dari suatu organ tubuh. Penyakit degeneratif bukan merupakan 

penyakit menular. Banyak macam penyakit degeneratif, seperti jantung koroner, 

diabetes melitus, osteoporosis, kerusakan ginjal dan lain sebagainya. Penyakit 

degeneratif banyak menyerang orang yang sudah tua atau diatas 50 tahun, tetapi 

semakin berkembangnya zaman, penyakit degeneratif dapat menyerang siapa saja 

dengan umur berapa saja. Pada umumnya penyakit ini banyak menyerang 

masyarakat di perkotaan daripada di pedesaan. Hal ini disebabkan karena pola 

hidup masyarakat di kota tidak baik, masyarakat kota lebih suka mengkonsumsi 

makanan yang instan atau cepat saji seperti junk food. Pola makan masyarakat kota 

jauh dari yang namanya pola makan seimbang. Makanan yang dikonsumsi biasanya 

banyak mengandung lemak jenuh, dan gula tinggi, akan tetapi rendah serat. 

Radikal bebas merupakan zat yang sangat reaktif di dalam tubuh manusia 

dan dapat merusak fungsi dari suatu organ. Efek radikal bebas dapat dieliminir 

dengan cara mengkonsumsi sumber pangan kaya antioksidan. Antioksidan 

merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat 

radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Kulit buah naga merupakan salah 

satu sumber antioksidan. Menurut Wu, dkk. (2005) dalam Wahyuni (2011), kulit 

buah naga kaya polyphenol dan sumber antioksidan yang baik. Bahkan menurut 

studi yang dilakukannya terhadap total phenolic content dan aktivitas antioksidan 

kulit buah naga mengandung inhibitor pertumbuhan sel-sel kanker yang lebih kuat 

daripada dagingnya dan tidak mengandung toksik. Oleh karena itu kulit buah naga 
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sangat layak untuk dijadikan bahan baku produk olahan. Salah satunya sebagai 

sumber antioksidan pada cookies. 

Gandum sebagai bahan tepung terigu tidak dapat diproduksi di Indonesia. 

Bahan baku tepung terigu yaitu gandum didapatkan dengan cara impor dari negara 

lain. Sedangkan konsumsi tepung terigu di Indonesia terus meningkat, dari 3,40 juta 

ton pada tahun 2005 menjadi 3,70 juta ton pada tahun 2006 (Suarni, 2009). Hal ini 

disebabkan karena banyaknya produk-produk olahan pangan baru yang berbahan 

dasar tepung terigu. Ketergantungan terhadap tepung terigu dapat dikurangi dengan 

memanfaatkan tepung dengan sumber bahan alteratif lain, salah satunya tepung dari 

pati garut.Garut merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang tidak dimanfaatkan 

sebagai pengganti makanan pokok. Garut memiliki kelebihan yaitu dapat tumbuh 

di tanah yang teduh dan sebagai tanaman sela di perkebunan-perkebunan. Luas 

hutan di Pulau Jawa pada tahun 2010 yang dikelola oleh rakyat dan PERHUTANI 

sebanyak 4,99 juta hektare, bila 10% dari jumlah tersebut ditanami garut dengan 

produksi garut per hektare 7,5-40 ton ubi, sedangkan pati garut yang akan 

dihasilkan sebanyak 1,3-7,8 ton. Hasil tersebut bila dikonversi dalam rupiah akan 

menghasilkan Rp. 5,02-30,15 trilyun (asumsi harga terigu Rp.7.742/kg) (Anonim, 

2013). Hal tersebut yang menjadikan garut memiliki potensi yang besar untuk 

dikembangkan sebagai pengganti tepung terigu yang selama ini impor dari negara 

lain. Bertolak dari permasalahan dan potensi diatas maka saya tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Karakterisasi Cookies Fungsional dari Pati 

Termodifikasi yang Diperkaya Antioksidan Kulit Buah Naga (Hylocereus sp.)”. 
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1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui interaksi antara jenis kulit buah naga dan suhu pengeringan yang 

berbeda. 

2. Mengetahui aktivitas antioksidan kulit buah naga yang diaplikasikan pada 

cookies dengan presentase tertentu. 

3. Mengetahui karakter fisik, kimia dan organoleptik dari cookies fungsional dari 

pati garut termodifikasi yang diperkaya dengan antioksidan tepung kulit buah 

naga. 

1.3. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini antara lain : 

1. Diduga suhu pengeringan yang berbeda akan berpengaruh terhadap aktivitas 

antioksidan dari kulit buah naga. 

2. Diduga berbagai suhu pengeringan pembuatan dan konsentrasi berbeda tepung 

kulit buah naga yang diaplikasikan pada kue kering berpengaruh terhadap 

aktivitas antioksidan pada kue kering fungsional dari pati garut termodifikasi. 

3. Diduga berbagai suhu pengeringan pembuatan dan konsentrasi berbeda tepung 

kulit naga yang diaplikasikan pada kue kering berpengaruh terhadap karakter 

fisik, kimia serta organoleptik dari kue kering fungsional dari pati garut 

termodifikasi. 

 


