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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia, dibuat 

dari campuran tepung terigu, air, telur dan garam yang membentuk adonan yang 

bias dibentuk menjadi berbegai macam ukuran dan bentuk. Pasta dijadikan berbagai 

hidangan setelah dimasak dengan direbus. Pasta berasal dari bahasa Italia “pasta 

alimentare” yang berarti adonan makanan. Jenis - jenis pasta terdapat beberapa jenis 

dari dalam bentuk kering dan dalam pasta segar. Di Indonesia, terdapat beberapa 

jenis pasta yang umumnya dapat ditemukan dibeberapa toko atau swayalan seperti 

spaghetti, fettucine dan beberapa jenis makaroni yang berbentuk spiral, elbow dan 

kerang. 

Makaroni merupakan bahan makanan yang dibuat dari campuran tepung 

terigu dengan telur, dicetak berbentuk buluh pita dan dikeringkan dengan atau tanpa 

bahan tambahan. Makaroni dapat dipadukan ke dalam berbagai jenis makanan. 

Selain bentuknya unik dan rasanya enak, makaroni juga mengandung nilai gizi 

tinggi dan dilihat dari nilai gizinya, keistimewaan makaroni adalah kaya akan 

karbohidrat (terutama pati) dan protein yang dapat memenuhi kebutuhan gizi 

manusia.  

Dalam  dekade  terakhir  ini  penggunaan  zat  warna  dalam  makanan 

sangat  popular. Terbatasnya  kualitas  dan  sumber  pewarna  alami  menyebabkan  

penggunaan  pewarna  sintetis berkembang  pesat. Penggunaan  pewarna  sintetis  

makanan  secara  berkesinambungan  dapat menyebabkan  kerusakan  pada  organ  

hati. Melihat  efek  samping  dari  pewarna sintetis makanan yang berbahaya, maka 
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masyarakat beralih menggunakan pewarna alami yang aman dikonsumsi.  Salah  

satu  sumber  pewarna  alami  yang  dapat  diaplikasikan  yaitu  dapat  diperoleh 

dari sawi hijau dan kulit buah naga. Sawi hijau dan kulit buah naga merupakan 

bahan pangan yang sangat bermanfaat untuk memberikan warna alami dalam 

pembuatan produk pangan. Selain itu, sawi hijau dan kulit buah naga memiliki 

kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Antioksidan berfungsi untuk 

mempertahankan mutu produk pangan dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Salah 

satunya dapat mencegah penyakit kanker, penyempitan buluh darah, penuaan dini 

dan tumor. 

Penggunaan sawi hijau dan kulit buah naga pada produk makaroni karena 

memiliki beberapa keunggulan yaitu pigmen klorofil sebagai warna hijau dan 

antosianin sebagai warna merah hal ini berfungsi untuk meningkatkan daya tarik 

masyarakat terhadap produk makaroni. Makaroni pada umumnya memiliki warna 

kuning kecoklatan dan juga memiliki nilai gizi yang rendah. Sawi hijau dan kulit 

buah naga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga harapannya selain 

makaroni berpigmen membuat daya tarik terhadap masyarakat namun juga 

memberikan nilai gizi yang lebih. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh konsentrasi bubur sawi hijau dan bubur kulit buat 

naga yang ditambahankan pada pembuatan makaroni guna menghasilkan makaroni 

berkualitas kaya antioksidan dan memiliki karakteristik yang dapat diterima 

masyarakat. 
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1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan bubur sawi hijau terhadap kualitas 

makaroni. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan bubur kulit buah naga terhadap kualitas 

makaroni. 

3. Menentukan perlakuan terbaik berdasarkan penambahan bubur sawi hijau dan 

bubur kulit buah naga 

1.3. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Konsentrasi bubur sawi hijau berpengaruh terhadap kualitas makaroni. 

2. Konsentrasi bubur kulit buah naga yang berbeda berpengaruh terhadap 

kualitas makaroni. 

3. Terdapat perlakuan terbaik berdasarkan sumber bahan bubur sawi hijau dan 

bubur kulit buah naga 
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