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I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Buah naga merupakan salah satu komoditas utama dan merupakan penghasil 

buah naga terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Banyuwangi, luas lahan tanam buah naga mengalami peningkatan, 

pada tahun 2013 luas tanaman buah naga seluas 678 hektar meningkat menjadi 

1.152 hektar di tahun 2014. Jumlah penen buah naga juga mengalami kenaikan dari 

tahun 2013 mencapai 16.631 ton dan meningkat di tahun 2014 dengan jumlah panen 

mencapai 28.819 ton. (BPS, 2014).  

Pemanfaatan buah naga saat ini sangat banyak di aplikasikan pada produk 

olahan pangan yang mana tujuannya untuk meningkatkan kandungan nutrisi pada 

produk olahan tersebut. Buah naga merah sering dimanfaatkan karena kandungan 

polifenol, antioksidan dan serat yang tinggi ,penelitian yang dilakukan Jamilah et 

al., (2011), melaporkan bahwa kandungan antioksidan dan jumlah total senyawa 

fenol kulit buah naga merah lebih tinggi dibanding daging buah naga. Penelitian 

yang dilakukan oleh Idawati (2012) yang menyatakan bahwa di dalam 1 mg/ml 

kulit buah naga merah mampu menghambat 83,48 ±5,03% radikal bebas, 

sedangkan pada daging buah naga hanya mampu menghambat radikal bebas 

sebesar 27,45 ± 1,02, %. Karena kulitnya memiliki kandungan antioksidan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan daging buahnya bnyak peneliti yang melakukan 

penelitian menggunakan kulit buah naga di bandingkan dengan daging buahnya 

sendiri salah satunya di aplikasikan pada cookies. Penelitian penambahan bubur 

buah kulit buah naga merah sudah pernah dilakukan oleh Indrianto (2016) 

melaporkan bahwa Berdasarkan perhitungan IC50 perlakuan yang kadar 
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antioksidannya tetap stabil dari konsentrasi rendah sampai konsentrasi tinggi 

dimana pada pengujian memberikan nilai IC50 sebesar 0,425-3,255 μg/ml. 

Sedangkan pada penelitian Riyanza (2016) yang menggunakan bubur kulit buah 

naga super merah sebagai bahan tambahan pada cookies tidak melakukan uji 

aktivitas antioksidan, tetapi penambahan bubur kulit buah naga merah suoper 

sebagai pewarna pada cookies yang hasilnya Rata-rata penilaian warna secara 

hedonik berkisar antara 2,812- 4,125 (agak suka sampai suka). Namun demikian 

penelitian – penelitian tersebut menghasilkan rasa pada cookies cenderang terasa 

asam dan pahit sehingga cookies kurang disukai oleh para panelis Sehingga pada 

penelitian ini tambahkan juga daging buah naga merah agar dapat mengurasi rasa 

asam dan pahit pada cookies. 

Cookies umumnya menggunakan bahan baku tepung terigu yang memiliki 

kadar protein yang rendah, oleh karena itu tepung terigu dapat digantikan dengan 

tepung yang lain, salah satunya adalah tepung mocaf. Potensi penggunaan mocaf 

sangat besar khususnya di Indonesia mengingat ketersediaan singkong di Indonesia 

sangat berlimpah dan juga harga tepung mocaf lebih murah dibanfingkan dengan 

tepung terigu. Menurtu Sunarsi (2011) harga tepung mocaf relatif lebih murah 

dibanding dengan harga tepung terigu maupun tepung beras, sehingga biaya 

pembuatan produk dapat lebih rendah dan juga mendukung usaha pemerintah 

dalam mengoptimalkan program diversifikasi pangan pokok lokal. Berdasarkan 

permasalahan dan potensi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kajian Penambahan Bubur Buah Naga Merah Utuh (Hylocereus Sp.) 

Dengan Perbedaan Jenis Tepung Terhadap Karakteristik Fisiokimia Dan 

Organoleptik Cookies”. 
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1.1 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara perbedaan jenis tepung dan  

penambahan terhadap sifat fisiokimia dan organoleptik cookies 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaaan buah naga merah (daging dan 

kulit) terhadap sifat fisiokimia dan organoleptik cookies 

3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaaan jenis tepung yang berbeda 

terhadap karakter fisiokimia dan organoleptik cookies 

1.2 Hipotesa  

Hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terjadi interaksi antara perbedaan jenis tepung dengan penambahan bubur 

terhadap sifat fisiokimia dan organoleptik cookies 

2. Penggunaaan bubur daging dan kulit buah naga merah (daging dan kulit)  

berpengaruh terhadap sifat fisiokimia dan organoleptik cookies 

3. Perbedaan jenis tepung berpengaruh terhadap karakter fisiokimia dan 

organoleptik  cookies 


