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I .  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permen lunak merupakan salah satu produk makanan manis yang mulai 

diminati masyarakat. Tekstur permen yang lunak dan kenyal menjadikan permen 

jenis ini dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia. Berbagai macam jenis 

permen lunak telah beredar dan dapat diperoleh dengan mudah di kalangan 

masyarakat. Selain cara pembuatannya yang cukup mudah, permen lunak juga 

dapat membantu meningkatkan daya simpan dan menambah diversifikasi pangan 

terutama pada permen lunak yang terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak 

tahan lama seperti sayuran, buah-buahan, susu, dan lain sebagainya. Permen lunak 

merupakan permen yang dibuat dari air atau sari buah dan bahan pembentuk gel 

yang berpenampilan jernih, transparan, serta mempunyai tekstur dan kekenyalan 

tertentu (Sukendar, 2016). Dalam pembuatan permen lunak dilakukan penambahan 

campuran gula dan sari buah sebagai bahan utama pemberi rasa pada produk 

permen lunak. 

Di Indonesia banyak di produksi permen lunak yang terbuat dari sari buah-

buahan, diantaranya seperti sari buah stroberi, anggur, nanas, jeruk, dan lain 

sebagainya. Permen lunak yang telah beredar di kalangan masyarakat umumnya 

hanya dikonsumsi sebagai makanan manis selingan, untuk membantu 

menghilangkan bau mulut karna permen lunak biasanya beraroma buah, dan untuk 

menghilangkan rasa haus untuk sementara waktu. Menurut analisis survei konsumsi 

makanan individu di Indonesia pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa konsumsi 

rata-rata permen semua usia adalah 8,6 g/kap/hari dan untuk konsumsi rata-rata 

lunak,gelatin semua usia adalah 19 g/kap/hari. Berdasarkan data tersebut dapat 
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diketahui bahwa konsumsi makanan jenis gula di Indonesia cukup tinggi sehingga 

diperlukan adanya inovasi untuk membantu meningkatkan mutu produk permen 

lunak. Seperti yang telah diketahui bahwa produsen permen lunak umumnya lebih 

mengutamakan rasa dan penampilan sehingga dengan adanya hal tersebut penulis 

tertarik untuk meningkatkan mutu permen lunak dengan menambah nilai fungsional 

pada produk permen lunak. Nilai fungsional yang dimaksud adalah adanya 

kandungan antioksidan dan kandungan probiotik pada produk permen lunak dengan 

memanfaatkan buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) sebagai bahan utama dan 

penambahan starter yoghurt yang mengandung bakteri asam laktat sebagai bakteri 

probiotik yang baik untuk kesehatan. 

Salah satu jenis buah yang dikenal mengandung antioksidan yang tinggi 

adalah buah naga merah. Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) merupakan 

salah satu jenis buah yang mulai banyak dibudidayakan di wilayah Asia. Di 

Indonesia buah naga merah masih tergolong jenis tanaman budidaya baru sehingga 

masih belum banyak dibudidayakan. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat 

Indonesia mulai menyadari banyaknya manfaat yang terkandung di dalam buah 

naga merah. Buah naga merah mengandung 80% air dan berbagai zat nutrisi 

diantaranya serat, kalsium, zat besi, fosfor, dan lain sebagainya. Buah naga merah 

mengandung antioksidan yang cukup tinggi yakni sekitar 8,8 mg/100 gr. Buah naga 

merah diketahui mampu menangkal radikal bebas dan menurunkan resiko kanker 

(Simatupang, 2007). 

Selain dikonsumsi dalam bentuk buah segar, buah naga merah banyak 

dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam produk seperti pewarna alami 

makanan, minuman sari buah, dan es krim karena rasanya yang manis dan warnanya 
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yang menarik. Bagian dari buah naga merah yang sering dikonsumsi ataupun diolah 

oleh masyarakat selama ini hanya daging buahnya saja, sedangkan kulit buahnya 

tidak dimanfaatkan. Padahal selain daging buahnya, kulit buah naga merah 

sebenarnya juga dapat dimanfaatkan. 

Kulit buah naga memiliki kandungan antioksidan, vitamin dan polyphenol 

yang tinggi. Selain itu, kulit buah naga mengandung antosianin jenis sianidin 3-

ramnosil glukosida 5-glukosida (Putri dkk, 2014). Aktivitas antioksidan pada kulit 

buah naga lebih besar dibandingkan aktivitas antioksidan pada daging buahnya, 

sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber antioksidan alami.  

Selain kandungan antioksidan pada penelitian juga mengharapkan adanya 

kandungan probiotik pada produk permen lunak yang dihasilkan. Kandungan 

probiotik tersebut dapat diperoleh dengan adanya penambahan bakteri asam laktat 

yang terdapat di dalam starter yoghurt. Menurut Smid dan Gorris (2007) bakteri 

asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, menstabilkan produk 

sehingga diperoleh cita rasa yang spesifik, menghasilkan produk akhir dengan 

konsistensi tinggi dan mampu membawa dampak positif bagi kesehatan manusia. 

Beberapa bakteri asam laktat yang sering digunakan dalam pengolahan pangan 

ialah Aerococcus, Bifidobacterium, Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, 

Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, 

Tetragenococcus, Vagococcus, dan Weissella (Fardiaz, 1992). Dalam penelitian ini 

bakteri asam laktat yang digunakan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus, kedua bakteri ini biasa digunakan dalam fermentasi 

yoghurt.  
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Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dilakukan pengembangan 

produk permen lunak dengan memanfaatkan buah naga merah yang kemudian 

ditambahkan starter yoghurt yang mengandung bakteri asam laktat sehingga 

menjadi permen lunak probiotik yang baik untuk kesehatan. Upaya yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi sifat fisiko kimia, organoleptik, kandungan 

antioksidan dan upaya menambahkan kandungan bakteri probiotik pada produk 

permen lunak. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai alternatif 

menghasilkan permen lunak dengan nilai fungsional yang baik. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh proporsi daging dan kulit buah naga merah terhadap sifat 

fisik, kimia, dan organoleptik permen lunak 

2. Mengetahui perlakuan terbaik pembuatan permen lunak sari buah naga merah 

3. Mengetahui total bakteri asam laktat yang dapat tumbuh pada permen lunak 

sari buah naga merah perlakuan terbaik 

1.3 Hipotesis 

    Hipotesis dari penelitian ini antara lain : 

1. Diduga perbandingan proporsi antara kulit dan daging buah naga merah 

mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan organoleptik permen lunak 

2. Diduga adanya perlakuan terbaik pembuatan permen lunak sari buah naga 

merah 

3. Diduga adanya bakteri asam laktat yang dapat tumbuh pada permen lunak sari 

buah naga merah perlakuan terbaik
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