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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam produk makanan hal yang terlihat pertama kali oleh mata adalah 

kemasan salah satunya adalah warna produk, dengan warna yang menarik maka 

tidak menutup kemungkinan masyarakat akan tertarik dengan produk tersebut. Hal 

tersebut merupakan salah satu ciri penting dalam menentukan kriteria dasar untuk 

kualitas makanan yang dapat dilihat dari segi mutu fisik dan kimia, hal tersebut 

dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan fisik seperti penampilan selain itu 

juga dapat mempengaruhi persepsi akan rasa (DeMan JM, 1997). Warna yang 

digunakan untuk mewarnai makanan disebut pewarna, pewarna tersebut digunakan 

untuk membuat daya tarik bagian luar produk makanan, selain itu dapat mencegah 

hilangnya warna selama penyimpanan produk (Ratnani, 2009). Penggunaan zat 

pewarna salah satunya adalah pewarna sintetis yang digunakan untuk pewarnaan 

tekstil, barang kerajinan, peralatan rumah tangga, kendaraan, interior/eksterior 

bangunan, tetapi juga terdapat dalam makanan dan minuman (Pujilestari, 2015).  

Awal mula zat warna berasal dari tanaman dan hewan secara alami, namun 

semakin berkembangnya zaman zat warna alami mulai berkurang penggunaannya 

digantikan oleh zat warna sintetik (Bernad, Elvie, & Desi, 2012). Penggunaan zat 

warna sintetik yang dilarang sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.239/Menkes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan berbahaya 

termasuk rhodamin B dan kuning metanil (Surjaningrat, 1985). Penyalahgunaan 

pewarna yang tidak sesuai dengan batas maksimum telah ditentukan dan dilarang 
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digunakan karena dapat mempengaruhi kesehatan konsumen (Sukmawati, 

Rauf, Nadimin, & Khalifah, 2015).  

Salah satu zat warna sintetis adalah rhodamin B, zat tersebut jika terlalu 

banyak dikonsumsi maka akan menumpuk dalam lemak, semakin lama jumlahnya 

akan terus naik dan bertambah, selain itu juga dapat menunjukkan kerusakan pada 

hati akibat makanan yang mengandung rhodamin B dengan konsentrasi tinggi, 

pewarna ini dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, rasa tidak 

enak, dan tekanan darah rendah (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2006). Hal 

ini didukung oleh penelitian M. Rahayu & Wahyuningsih (2016) menjelaskan 

bahwa salah satu makanan khas jogja positif mengandung pewarna rhodamin B. 

Sedangkan dalam penelitian Devitria & Sepryani (2016) menjelaskan bahwa 

jajanan anak positif mengandung rhodamin B yang terdiri dari tela-tela 0,343 ppm, 

kue lapis 0,174 ppm dan agar-agar 0,122 ppm.  

Kejadian ini dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai zat 

pewarna untuk pangan (Cahyadi, 2009). Penggunaan zat pewarna yang telah 

diizinkan di Indonesia adalah pewarna alami yang telah ditetapkan berdasarkan 

Permenkes RI No.033/MENKES/PER/2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. 

Disamping itu peran dalam penggunaan pewarna pangan memiliki beberapa 

manfaat bagi kesehatan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pewarna alami 

dapat berfungsi sebagai anti-galeri, anti-inflamasi, anti-virus, anti-mutagenik, anti-

mikroba, pencegah diabetes dan pelindung terhadap kerusakan jantung pada 

manusia (Ghosh dan Konishi, 2007).    
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Salah satu buah di area Lawang yang berpotensi digunakan sebagai pewarna 

alami adalah buah naga merah. Pada kulit buah naga merah memiliki jumlah kadar 

antosianin yang lebih besar dibanding daging buah naga merah yaitu sekitar 

22,59335 ppm (P. A. Handayani & Rahmawati, 2012). Pada umumnya masyarakat 

seringkali kurang memperhatikan manfaat dari kulit buah naga merah. Adanya 

upaya limbah kulit buah naga agar menjadi lebih optimal adalah dengan 

memanfaatkan kulit buah naga merah yang bertujuan untuk meningkatkan nilai 

ekonomis dari kulit buah naga tersebut (Saati, 2010). Kulit buah naga sendiri 

bermanfaat dalam produksi makanan dan minuman seperti pada bidang 

farmakologi adalah obat herbal alami yang kaya akan fitoalbumin dan dapat 

bermanfaat sebagai antioksidan. Kulit buah naga merah juga memiliki peran 

penting bagi tubuh karena mengandung vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, 

vitamin C, karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, flavonoid, tiamin, niasin, 

piridoksin, kobalamin, glukosa, fenolik, betasianin, polifenol, karoten, fosfor, besi 

dan fitoalbumin (Bellec et al, 2006 dalam Jaafar et al., 2009).  

Pembuatan soyghurt kedelai dengan bahan tambahan ekstrak kulit buah 

naga merah diharapkan dapat meningkatkan kesukaan masyarakat terhadap susu 

kedelai, dapat mengurangi citra rasa yang langu, dan dapat memberikan inovasi 

tentang pengolahan soyghurt serta dapat meningkatkan kandungan gizi. Kandungan 

gizi dilihat melalui parameter yang dinilai yaitu nilai pH, dan serat kasar dari segi 

kimia. Variasi penambahan berbagai konsentrasi pigmen alami ditinjau dari 

karakeristik organoleptik (warna, rasa, aroma/bau dan tekstur) sebagai ketentuan 

kualitas soyghurt dari segi mutu fisika. Dalam penelitian ini soyghurt diberikan 



4 
 

4 
 

penambahan kulit buah naga merah sebagai pewarna alami. Kulit buah naga 

tersebut diproses melalui metode maserasi dan dijadikan ekstrak sebagai pewarna 

alami menggunakan pelarut aquades. 

Berdasarkan penelitian Nurmilatina (2017) menjelaskan bahwa ekstrak 

kulit buah naga dengan pelarut aquades selama 2 hari mempunyai nilai 56x102, nilai 

tersebut menunjukkan bahwa pelarut aquades dapat mengeluarkan intensitas yang 

cukup sebagai pewarna makanan, mengingat faktor keamanan aquades lebih tinggi 

dari pada etanol untuk aplikasinya terhadap sampel makanan. Disamping itu 

kandungan serat pada kulit buah naga sekitar 46,7%, hal tersebut memiliki jumlah 

kadar serat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan buah pear, buah orange dan 

buah persik (Saneto, 2005 dalam Waladi et al, 2015). Penggunaan limbah kulit buah 

naga yang kurang begitu efektif, maka dapat dimanfaatkan sebagai pangan 

fungsional yang digunakan pada penambahan warna serta dapat memberikan nilai 

gizi lebih pada proses pengolahan soygurt (susu kedelai asam).  

Dalam penambahan ekstrak kulit buah naga merah sebagai zat pewarna 

alami perlu diperhatikan proporsi pemberian ekstrak tersebut, berdasarkan 

penelitian Teguh et al (2015) menjelaskan bahwa semakin besar proporsi sari buah 

naga maka semakin rendah nilai pH yogurt (susu sapi) seiring dengan peningkatan 

kadar total asam dari yogurt (susu sapi) naga merah.  Hal tersebut juga terdapat 

dalam hasil penelitian Setianto, Pramono, & Mulyani (2014) menunjukkan bahwa 

hasil pH yang didapatkan yaitu antara 3,7 – 3,81 dengan waktu fermentasi selama 

5 jam, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai pH masih dibawah standar.  
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Berdasarkan penelitian Zakaria, Yurliasni, Delima, & Diana (2013) menyebutkan 

bahwa pH yang dibutuhkan yogurt sesuai standar SNI adalah sekitar 4,0-4,5.  

Sumber belajar berbasis hasil penelitian masih sedikit yang menggunakan 

oleh karena itu perlu dilakukan pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi. Hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai kajian sumber belajar harus 

melalui indentifikasi proses dan produk penelitian, kemudian diseleksi dan 

modifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi (Kurniawati, 2007). 

Sumber belajar berbasis hasil penelitian menarik untuk dilakukan sehingga dapat 

meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

Pengaruh Ekstrak Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) Terhadap 

Kualitas Soyghurt Dimanfaatkan Sebagai Sumber Belajar Biologi.        

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disusun rumusan masalah, 

sebagai berikut. 

a. Apakah pemberian ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

berpengaruh terhadap kualitas soyghurt?  

b. Pada konsentrasi berapakah ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) yang berpengaruh paling efektif terhadap kualitas soyghurt? 

c. Bagaimanakah hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi di SMP Kelas VIII?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Untuk menganalisis ada atau tidak pengaruh ekstrak kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) terhadap kualitas soyghurt. 

b. Untuk menganalisis konsentrasi ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) yang paling efekif terhadap kualitas soyghurt. 

c. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi SMP Kelas VIII.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapaun manfatat dari penelitian ini, sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan keilmuan bagi peneliti mengenai zat pewarna alami 

dari kulit buah naga merah dan memberikan informasi terkait teknologi 

pengolahan makanan pada produk soygurt (susu kedelai asam) yang 

kemudian diberikan penambahan zat pewarna alami dari kulit buah naga 

merah. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beragam pangan fungsional 

yogurt yang terbuat dari kedelai dengan pemberian zat pewarna alami.  
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c. Manfaat Bagi Masyarakat  

Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya 

memilih zat pewarna alami untuk kesehatan kita. Dan zat pewarna alami 

yang digunakan pada makanan diharapkan masyarakat dapat mengetahui 

manfaat dari zat pewarna alami tersebut yang terbuat dari kulit buah naga 

merah bagi kesehatan tubuh. 

d. Manfaat Bagi Pendidikan 

Untuk memberikan informasi melalui sumber belajar biologi tentang Zat 

Aditif dalam makanan dan minuman kepada siswa-siswi SMP kelas VIII. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Untuk mendapatkan penelitian yang terarah maka penelitin tersebut perlu untuk 

mengetahui batasan batasan masalahnya, sebagai berikut. 

a. Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini untuk zat pewarna alami 

adalah kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) yang dibeli di 

produsen kebun buah naga merah daerah Lawang. 

b. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedelai dengan varietas 

Argomulyo yang diperoleh dari Balitkabi Kabupaten Malang. 

c. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kualitas soyghurt yang 

antara lain meliputi pengukuran nilai pH, kandungan kadar serat kasar dan 

sifat organoleptik (warna, rasa, aroma dan tekstur). 
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1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut. 

a. Ekstrak adalah suatu metode menggunakan senyawa yang mudah larut 

dalam air seperti klorofil, karotenoid dan flavonoid dengan ekstraksi 

sederhana (Pitojo & Zumiati, 2009). 

b. Kulit buah naga merah adalah bagian kulit memiliki berat sebesar 30-35% 

dari buah naga merah yang pada umumnya seringkali dibuang sebagai 

sampah, sangat disayangkan karena kulit buah naga merah memiliki 

manfaat yang tidak digunakan sebagai bahan tambahan makanan seperti 

pewarna makanan (Waladi et al, 2015). Kulit buah naga merah memiliki 

kandungan pigmen alami yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan  

alami karena memiliki kandungan antosianin berjenis sianidin 3-O-

glukosida, sianidin 3,5 O-glukosida dan pelaronidin 3,5 O-glukosida 

(Vargas et al, 2013 dalam Nurmilatina, 2017). 

c. Soyghurt adalah susu kedelai yang telah difermentasi menggunakan Bakteri 

Asam Laktat (BAL) yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus (Irkin et al, 2008). 

d. Kualitas soyghurt adalah salah satu faktor yang dapat menilai produk 

makanan atau minuman yang memiliki kriteria baik untuk dikonsumsi 

diantara lain ialah  jenis starter, konsentrasi starter, suhu dan waktu inkubasi 

serta mutu organoleptik, total asam laktat, kadar keasaman, karakeristik 

warna dan tekstur produk (P. P. Rahayu & Andriani, 2018).  
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e. Sumber belajar adalah sumber yang dapat didapatkan dari alat ataupun dari 

dirinya sendiri untuk menyampaikan sesuatu yang megandung pesan yang 

tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan (Hafid, 2011). 

 


