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I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan komoditas pertanian yang sangat 

besar, salah satu diantaranya adalahpisang . Buah ini cukup banyak digemari oleh 

masyarakat indonesia.  Menurut  Badan Pusat Statistik (2015) produksi buah 

pisang nasional per tahun mencapai 7,29 juta ton dan tercatat sebagai salah satu 

produsen pisang terbesar di dunia. Ada berbagai jenis pisang yang tersebar di 

Indonesia, salah satunya adalah pisang kepok . Pisang kepok digunakan  karena 

pisang ini merupakan golongan pisang plantain atau pisang olahan. Selain itu, 

pisang  kepok memiliki warna daging buah yang lebih putih dibanding pisang 

lainnya serta memiliki struktur yang kokoh. Pisang kepok memiliki kandungan 

pektin berkisar  22,4 %berat .Menurut hasil penelitian dari Balai Penelitian dan 

Pengembangan Industri tahun 2008, tanaman pisang ini mengandung berbagai 

macam senyawa seperti air, gula pereduksi, sukrosa, pati, protein kasar, pektin, 

protopektin, lemak kasar, serat kasar dan abu. Karena memiliki sumber pektin 

yang cukup, pisang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan dasar 

pangan seperti fruit leather. 

Fruit leather ini tergolong dalam makanan sehat yang alami dibuat dengan 

cara membuat bubur buah (puree) kemudian dikeringkan. Fruit leather dapat 

dibuat dari pengolahan satu atau campuran berbagai buah. Produk ini dapat 

bertahan hingga 12 bulan jika di simpan dalam kondisi yang tepat. Selain 

meningkatkan umur simpan,  pembuatan fruit leather ini dapat meningkatkan 

penganekaragaman pengolahan pangan serta meningkatkan nilai jual dari buah. 

Pada prinsipya, pembuatan fruit leather merupakan pembentukan gel dari 
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pureebuah yang mengandung pektin. Pektin sebagai pembentuk utama tekstur dan 

kelenturan fruit leather melalui viskositas dan pembentukan gel. 

Proses pemanasan yang terjadi saat pembuatan fruit leather  membuat 

warna pisang menjadi kecoklatan dan kurang menarik, rasa yang ditimbulkan dari 

fruit leather pisang ini akan dominan kepada buah pisang yang identik dengan 

rasa manis. Untuk menutupi kelemahan tersebut perlu adanya penambahan buah 

lain guna memperbaiki warna serta rasa dari produk ini. Penambahan buah yang 

cocok dengan karakteristik warna yang cukup kuat serta rasa yang beragam adalah 

buah naga merah. Buah naga merah  ini, dapat dijumpai dengan mudah dan dapat 

dipanen sepanjang tahun.  

Selain itu buah naga merah kaya akan betasianin. Betasianin merupakan 

jenis betalain yang terdapat dalam buah naga merah. Buah naga merah 

mempunyai kandungan zat bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh diantaranya 

antioksidan (asam askorbat, betakaroten, dan antosianin) dan mengandung serat 

pangan dalam bentuk pektin. Selain itu, buah naga merahjuga mengandung 

beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, besi, dan lain-lain. Vitamin B1, vitamin 

B2, vitamin B3, dan vitamin C (Pratomo, 2008). 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya (Kurniawati dan Wardana, 2015), 

masalah yang sering timbul adalah plastisFruit leather yang kurang baik. Maka 

dalam penelitian ini ditambahkan karagenan untuk memperbaiki tekstur tersebut. 

Karagenan yang digunakan berfungsi sebagai gelling agent yang dapat 

memperbaiki tekstur fruit leather. Jika dibandingkan dengan hidrokoloid lain 

karagenan lebih ekonomis dari segi harga dan lebih stabil dalam mengimobilisasi 
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air. Efek elastis yang diberikan karagenan dalam proses produksi ini juga dapat 

mempermudah dalam pengelupasan dan pembentukan fruit leather.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlulah dilakukan penelitian dengan 

judul “Kajian Karakteristik Fisikokimia dan Sensoris Fruit Leather Pisang 

Kepok (Musa paradisiaca F.) dan Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) 

dengan Penambahan Karagenan”. Penelitian kali ini peneliti akan 

menggunakan proporsi pisang kepok dan buah naga (100% : 0%; 75% : 25%; 

50% : 50%; 25% : 75%)  dan konsentrasi karagenan (0%; 0,2%; 0,5%) dengan 

harapan, dengan adanya proporsi yang tepat antara pisang dan buah naga merah 

serta penambahan karagenan dapat diperoleh karakteristik fruit leather yang baik. 

Selain itu diharapkan produk ini menjadi makanan sehat yang memiliki efek 

fungsional bagi tubuh, serta meningkatkan keanekaragaman produk pangan yang 

ada di Indonesia.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi antara proporsi pisang dan buah naga merah serta 

penambahan karagenan terhadap karakteristik fruit leather. 

2. Mengetahui pengaruh proporsi pisang dan buah naga merah terhadap 

karakteristik fruit leather. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan karagenan terhadap karakteristik fruit 

leather. 

4. Mengetahui sifat fisikokimia dan sensoris terbaik diantara seluruh perlakuan 

proporsi pisang dan buah naga serta penambahan karagenan pada fruit leather. 
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1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat interaksi antara proporsi pisang dan buah naga merah serta 

konsentrasi karagenan terhadap karakteristik fisikokmia dan sensoris fruit 

leather 

2. Diduga proporsi pisang dan buah naga merah berpengaruh terhadap 

karakteristik fisikokmia dan sensoris fruit leather. 

3. Diduga penambahan karagenan berpengaruh terhadap karakteristik fisikokmia 

dan sensoris fruit leather. 
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