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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Zat Aditif  

Bentuk produk makanan saat ini sangat memperhatikan kandungan zat gizi 

pada makanan dan bagaimana produk makanan dikemas, mudah disajikan, praktis, 

serta diolah dengan cara modern. Masyarakat dapat mengolahnya menggunakan 

industri pengolahan yang canggih dengan menambahkan zat aditif (bahan tambahan 

pangan) untuk memberikan warna, citra rasa serta dapat mengawetkan produk 

makanan tersebut. Zat aditif sebagai bahan tambahan pangan dapat berupa pewarna, 

perasa, pengawet dan bahan tambahan lainnya yang dapat menimbulkan citra rasa 

yang khas pada makanan. Misalnya seperti lauk pauk yang dikemas dalam kemasan 

yaitu nugget, sosis, mie instan dan lain sebagainya. Bahan tambahan pangan sendiri 

bersifat yang dapat mempertahakan zat gizi dalam makanan, tidak mengurangi zat 

essensial makanan, dapat memperbaiki mutu makanan dan menarik konsumen 

(Praja, 2015). 

Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan atau campuran bahan baku dari 

bahan pangan alami kemudian ditambahkan kedalam produk makanan agar dapat 

mempengauhi sifat dan bentuk makanan antara lain adalah pewarna, pengawet, 

penyedap rasa, pengental, pemucat, dan anti gumpal. Hal tersebut telah diatur dalam 

peraturan Menteri Kesehatan RI No.722/MENKES/Per/IX/88 menjelaskan bahwa 

Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai 

makanan dan biasanya bukan termasuk ingredient khas makanan. Mempunyai atau 

tidak memunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk 
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maksud dalam teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, 

pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk 

menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut 

(Praja, 2015).    

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan 

Gizi Pangan pada BAB I Pasal 1 Menyebutkan bahwa bahan tambahan pangan 

adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat dan 

bentuk produk makanan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan 

air baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan dan 

minuman untuk dikonsumsi oleh manusia. Termasuk didalamnya terdapat bahan 

tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan untuk proses 

penyiapan, pengolahan atau pembuatan produk pangan. Bahan tambahan pangan 

tersebut digunakan untuk membuat makanan atau minuman menjadi lebih lezat, 

menarik atau tahan lama maka dari itu diperlukan penangan  penambahan bahan 

pangan pada suatu produk pangan. Bahan tambahan pangan tersebut dapat dibagi 

menjadi dua yaitu bahan tambahan pangan alami (antioksidan, gula, pegasaman, 

penambah gizi, pengawet, pewarna, penyedap rasa) dan bahan tambahan pangan 

buatan (Saparinto & Hidayati, 2006). 

2.1.1 Pewarna Makanan 

Pewarna tambahan adalah zat warna yang kemudian ditambahkan ke dalam 

produk makanan dengan cara sintetis atau kimiawi dan dari bahan alami seperti 

tanaman, hewan, mineral atau sumber lainnya yang kemudian di ekstrak, di isolasi 

dengan atau tanpa merubah identitas aslinya, yang apabila ditambahkan ke dalam 



12 
 

10 
 

bahan makanan, obat, kosmetik atau ke bagian tubuh maka akan menjadi bagian 

dari warna bahan itu sendiri (Tranggono et al., 1990). 

Sesungguhnya zat pewarna pada makanan sudah ada sejak dahulu 

digunakan sekitar tahun 1500 SM. Adapun tentang penggunaan zat warna dalam 

kosmetik yang dimulai jauh sebelum tahun 5000 SM. Kemudian selama berabad-

abad, zat warna makanan dapat diperoleh dari bahan alami seperti daun pandan, 

daun suji, kunyit, paprika dan lain sebagainya. Baru kemudian sekitar abad ke-20 

pewarna sintetis mulai dikenalkan kepada masyarakat (Wijaya, 2011).    

Zat warna pada makanan memang pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu 

pewarna alami yang terbuat dari bahan alami dan pewarna sintetis yang terbuat dari 

bahan kimiawi. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengatahuan dan 

teknologi saat ini lambat laun masyarakat mulai beralih pada zat warna sintetis 

dalam industri pangan. Hal ini disebabkan karena zat warna sintetis memiliki harga 

jual yang lebih murah serta memberikan warna yang lebih stabil jika dibandingkan 

dengan zat warna alami (Alifudin & Miftakhurrohmat, 2015). 

Warna pada makanan memiliki peranan yang sangat penting untuk makanan 

yang akan dihidangkan pada masyarakat. Selain dapat memberikan daya tarik juga 

dapat memberikan citra rasa yang unik kepada masyarakat. Warna makanan 

tersebut dapat berasal dari beberapa sumber, diantaranya adalah warna makanan 

yang berasal dari pewarna sintetis, warna yang berasal dari reaksi pencoklatan atau 

browning dan warna yang berasal dari pigmen tanaman dan bahan asli tanaman. 

Warna makanan yang berasal dari pewarna dalam bentuk ekstrak adalah hasil dari 

proses kimia yang berlangsung selama pembuatan makanan sedangkan warna 
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makanan yang berasal dari pewarna bahan tanaman merupakan kombinasi dari 

warna yang ada dan tidak terjadi reaksi kimia selama proses pembuatan makanan. 

Tujuan dari pemberian warna tersebut adalah untuk memberikan hiasan atau 

aksesori pada makanan sehingga dapat memperleh makanan yang menarik 

perhatian masyarakat (Pitojo & Zumiati, 2009). 

Pewarna sintetis pada makanan umumnya untuk alasan kosmetik yaitu 

mengembalikan warna yang hilang atau rusak selama pengolahan serta membuat 

makanan menjadi lebih menarik dan dapat membuat orang terkesan dengan warna 

tersebut yang identik dengan warna yang lebih mencolok dengan pewarna alami 

oleh karena itu makanan tersebut dapat terkesan lebih alami dan segar walaupun 

hanya pewarna sintetis (Wijaya, 2011). 

2.2 Tanaman Buah Naga 

 

Gambar 2.1 Tanaman Buah Naga 

(Sumber : Fauziah, 2018) 

 

Daerah Indonesia buah naga mulai dikenal sejak pertengahan tahun 2000 yang 

dikirimkan dari negara Thailand. Buah naga tersebut sudah beredar luas di daerah 



14 
 

10 
 

– daerah Indonesia diantaranya adalah Pasuruan, Jember, Mojokerto dan Jombang.  

Buah naga tersebut mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 2001 melihat dari 

iklim dan daerah yang tidak sulit untuk membudidayakan buah naga.  

2.2.1 Buah Naga Merah 

 

Gambar 2.2 Buah Naga Merah 

(Sumber : Tanjung, 2017) 

 

Buah naga termasuk dalam kelompok tanaman katkus atau famili Cactaceae 

dan subfamili Hylocereanea. Dalam subfilum ini terdapat beberapa jenis genus 

salah satunya adalah Hylocereus  yang terdiri dari 16 spesies, dua diantaranya yang 

lebih dikenal yaitu Hylocereus undatus (berdaging putih) dan Hylocereus 

costaricensis (berdaging merah).  

Adapun klasifikasi tanaman buah naga, sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi  : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas  : Dicotyledone (berkeping dua) 

Ordo  : Cactales 

Famili : Cactaceae 

Subfamili : Hylocereanea  

Genus : Hylocereus 

Spesies : Hylocereus undantus  

    Hylocereus costaricensis 

    Hylocereus polyrhizus (Kristanto, 2008).  
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 Jenis buah naga yang digunakan dalam peelitian adalah buah naga merah 

spesies Hylocereus polyrhizus, jenis – jenis dari buah naga tersebut adalah memiliki 

kulit yag berwarna merah dan daging yang berwarna merah keunguan, pada bagian 

kulit terdapat sisik atau jumbai berwarna hijau, berat buah rata – rata hanya sekitar 

400 gram, rasa buah tersebut lebih manis jika dibandingkan dengan spesies 

H.udantus dengan kadar kemanisan mencpai 13 – 15 briks, dari pada batang dan 

cabang berjarak lebih rapat, tanaman ini cenderung berbunga sepanjang tahun 

dengan tingkat keberhasilan mencapai 50% sehingga produktivitas buahnya 

tergolong rendah. 

 Buah naga sendiri memiliki khasiat yang cukup banyak diantaranya adalah 

penyeimbang kadar gula darah, pencegah kanker usus, pelindung kesehatan mulut, 

serta mengurangi kolesterol, mencegah pendarahan, dan obat keluhan keputihan. 

Selain dapat dikonsumsi langsung, penyajian buah naga juga dapat dimanfaatkan 

sebagai minuman jus, es krim, sari buah, manisan dan selai. Adapun khasiat yang 

diberikan oleh buah naga yang dapat mendukung kesehatan manusia (Kristanto, 

2014). 

Tabel 2.1 Kandungan Nutrisi Buah Naga 

Nutrisi Kandungan  

Kadar gula 13 – 18 briks 

Air  90,20% 

Karbohidrat 11,5 gr 

Asam  0,139 gr 

Protein 0,53 gr 

Serat 0,71 gr 

Kalsium  134,5 mg 

Magnesium 60,4 mg 

Vitamin C 9,4 mg 
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Kulit buah naga memiliki banyak manfaat, hal tersebut telah terbukti dari 

banyaknya peneliti untuk meneliti kulit buah naga yang sebagaian besar dibuat 

sebagai pewarna maupun digunkana sebagai obat. Kandungan kimia buah naga dan 

kulit buah naga terdiri dari flavonoid, Vitamin A,C, E dan polifenol (Siregar, 2011). 

Kulit buah naga memiliki kulit yang bersisik yang mengandung zat pentacylic, 

triyepene, dan taraxast yang dapat membuat lentur pembuluh darah sehingga dapat 

membuat aliran darah lancar. Jika pembuluh darah tersebut lancar maka pembuluh 

darah menjadi lebih kuat dan tidak mudah pecah meskipun mendapatkan tekanan 

dari jantung. Buah naga sendiri memiliki kandungan pula yang berkhasiat untuk 

membasmi sel – sel kanker (Handayani, 2014). 

Kulit buah naga juga biasanya jarang dimanfaatkan dan hanya dijadikan 

sebagai limbah, padahal kulit buah naga sendiri mengandung khasiat yang penting 

seperti dapat membasmi zat – zat asing yang dapat membahayakan tubuh. Selain 

itu kulit buah naga juga dapat menegah penyakit jantung dan diabetes. Kulit buah 

naga juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi makanan dan minuman yang 

mengandung boraks dan formalin (Handayani, 2014).   

2.2.2 Ekstrak 

Ekstrak adalah proses yang dilakukan oleh cairan penyari untuk menarik 

keluar zat aktif yang terdapat dalam tanaman obat. Zat aktif yang berada pada 

tanaman obat tersebut  diperlukan penyari untuk menarik keluar dengan pelarut 

tertentu. Pelarut yang pada umumnya digunakan  adalah pelarut etanol, metanol, 

asam sitrat, dan aquades. Proses ekstraksi dimulai dari proses masuknya pelarut 

kedalam sel, kemudian pelarut tersebut yang masuk kedalam sel akan membuat zat 
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aktif dalam sel terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif dalam sel 

dengan larutan zat aktif diluar sel atau yang dinamakan dengan proses difusi. Proses 

tersebut akan terus terjadi hingga konsentrasi larutan zat aktif di dalam sel dan di 

luar sel menjadi seimbang. Orientasi yang digunakan guna untuk memilih ekstraksi 

yang tepat adalah melihat dari tekstrur sampel. Tekstur yang dapat dilihat dari 

kekerasannya yaitu simplisia biji, kulit kayu dan kulit buah. Tekstur yang dapat 

dilihat dari kelunakannya yaitu simplisia daun, bunga, dan daging buah (Najib, 

2018).    

Zat warna yang mudah larut dalam air yang diperoleh dari klorofil, 

karotenoid dan flavonoid yang menggunakan cara ekstraksi sederhana. Bahan baku 

sumber pewarna dapat diperoleh dari bagian daun, buah, bunga, kulit buah, dan 

umbi atau bagian tanaman lain yang mengandung pigmen. Pelarutan zat warna 

alami dari bahan baku tanaman dapat dilakukan menggunakan bahan air dingin, air 

hangat maupun air panas. Pada beberapa zat warna alami tersebut hanya dapat larut 

dalam air panas ataupun mendidih. Pewarna alami dari bahan baku tanaman adalah 

pewarna merah dari secang dan pewarna cokelat dari teh (Pitojo & Zumiati, 2009). 

2.3 Fermentasi Sari Kedelai 

Soyghurt adalah yoghurt yang terbuat dari bahan alam sari kedelai yang 

kemudian difermentasi, cara pembuatan hampir sama dengan membuat yoghurt 

dari bahan susu sapi.  Pembuatan soyghurt perlu dikenalkan kepada Indonesia 

karena memiliki zat gizi yang tinggi dan masih sulit di temukan dipasaran, selain 

itu pemanfaatan soyghurt dapat membantu menambah penganekaragaman olahan 

kedelai yang memiliki kandungan protein tinggi yang berkualitas. Dalam proses 
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pembuatan soyghurt dilakukan diservikasi kultur Bakteri Asam Laktat (BAL) dari 

bakteri probiotik contohnya adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan mikroflora dalam 

usus manusia (Nizori et al, 2007).    

2.4 Kualitas Soyghurt 

Kualitas adalah derajat terpenuhinya persyaratan mutu melalui deskripsi 

karakteristik atau atribut mutu yang melekat pada produk (Estiasih et al., 2016). 

Kualitas yang akan dinilai sebagai persyaratan mutu produk dari segi aspek fisik 

yaitu organoleptik dan dari segi aspek kimia yaitu nilai pH dan kadar serat kasar. 

2.4.1 Nilai pH 

Konsep derajat keasaman atau biasa dikenl dengan pH adalah pertama 

dierkenalkan oleh Denmark Soren Peder Lauritz Sorensen pada tahun 1909. Belum 

diketahui pasti kepanjangan dari singkatan pH, beberapa menjelaskan bahwa 

isyarat “p” menunjukkan power yang berarti pangkat atau merujuk pada bahasa 

Jerman Potenz (yang berarti pangkat) dan ada pula yang merujuk pada kata 

potential. Kemudian Jens Norby mempublikasikan sebuah karya bahwa makna dari 

kata “p” adalah sebuah tetapan yang berarti logaritma negatif (Zulius, 2017).   

pH adalah derajat keasaman untuk mengukur suatu tingkat keasaman atau 

kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH tersebut didefinisikan sebagai 

kalogaritma aktivitas ion hidrogen (H+) terlarut. Kkoefesien ion hidrogen tidak 

dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilai tersebut hanya terdapat pada 

perhitungan teoritis (Zulius, 2017). 
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2.4.2 Serat Pangan 

Serat pangan termasuk bagian dari makanan yang sulit untuk diserap dan 

sumbangan gizi dapat diabaikan, namun serat makanan sebenarnya memiliki fungsi 

yang penting yang tidak dapat digantikan oleh zat yang lain dalam tubuh manusia. 

Dalam ilmu gizi serat kasar adalah yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. 

Selain serat kasar juga terdapat serat makanan yang tidak hanya terdapat dalam 

buah dan sayuran melainkan ada juga dalam makanan lainnya misalnya seperti 

beras, kentang, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Serat makanan atau pada 

umumnya disebut dietary fiber adalah sangat baik dikonsumsi oleh manusia. Serat 

adalah bagian dari tumbuhan yang tidak dapat diserap oleh tubuh yang disebut 

sebagai unavaible carbohydrates dan bagian tanaman yang disebut dengan lignin, 

hal tersebut dikenal sebagai crude fiber (non-karbohidrat). Maka makna dari dietary 

fiber adalah digunakan untuk membedakan serat makanan dengan crude fiber 

adalah semua polisakarida dan yang terhidrolisa oleh kerja sekresi usus manusia 

(Kusharto, 2006).  

Serat pangan terdiri dari komponen serat larut dan tidak larut, contoh serat 

pangan tidak larut adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin kemudian untuk serat 

yang larut adalah pektin, gum dan sebagian hemiselulosa, glukan dan mukilase 

(Tejasari, 2005). 

 

2.4.3 Organoleptik 

Organoleptik adalah kualitas dari suatu produk berdasarkan penilaian 

terhadap atribut tertentu produk dengan menggunakan organ tubuh manusia 
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yaitu panca indera. Atribut yang biasa dinilai adalah rasa, warna, aroma dan 

tekstur. Rasa dinilai dengan panca indera perasa lidah, warna dinilai dari panca 

indera penglihatan mata, aroma dinilai dengan panca indera penciuman hidung 

dan tekstur dinilai dengan panca indera peraba yaitu kulit dan indera 

pendengaran telinga. Aspek kualitas organoleptik suatu produk dinilai sangat 

penting dilakukan karena merupakan salah satu pengawasan terhadap mutu 

makanan. Pengawasan mutu makanan tersebut dapat dilakukan dengan 

menjadikan aspek organoleptik sebagai standar mutu produk yang diinginkan 

oleh produsen (Kusuma et al., 2017). 

Pengawasan mutu produk makanan agar mendapatkan mutu dengan kualitas 

yang baik maka penilaian mutu harus dipertimbangkan oleh beberapa faktor 

yaitu penelis, laboratorium uji, persiapan, dan penyajian sampel kemudian 

dilanjutkan dengan metode penilaian organoleptik menggunakan analisis data. 

Panel dapat berasal dari orang atau sekelompok orang yang bertugas untuk 

menilai secara subjektif berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan (Kusuma et 

al., 2017).  

Panel dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu panel perseorangan, panel 

terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, dan panel tidak terlatih. Dalam 

penelitian ini dapat menggunakan panel agak terlatih yang beranggotakan antara 

15 hingga 25 orang, panel tersebut dapat mengetahui sifat sensori setelah 

mendapatkan penjelasan dan latihan yang tidak rutin, sehingga jika ada data 

yang menyimpang maka tidak digunakan misalnya seperti mahasiswa. Adapun 

kriteia dari panel yang harus terpenuhi yaitu yang tertarik melakukan penilaian 
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mutu organoleptik, bukan karena terpaksa, mempunyai waktu, tepat waku dan 

sehat atau tidak memiliki riwayat penyakit THT dan tidak buta warna   (Kusuma 

et al., 2017).    

2.5 Sumber Belajar 

Salah satu komponen dalam sistem pendidikan adalah kurikulum, kurikulum 

saat ini yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Dengan 

meimplementasikan kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan inovasi, 

kreativitas, inovatif dan berkarakter terhadap anak didik. Meskipun demikian, perlu 

adanya beberapa faktor untuk mencapai tujuan pendidikan nasional lewat program 

kurikulum 2013 (Liliawati, 2017). Kunci sukses dalam implementasi kurikulum 

2013 adalah yang berkaitan dengan kepimpinan sekolah, kreativitas guru, aktivitas 

peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar serta lingkungan yang 

kondusif untuk kegitatan pembelajaran (Mulyasa, 2002).   

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang telah dirancang sedemikian rupa 

maupun yang telah tersedia kemudian dapat dimanfaatkan dengan baik guna untuk 

membantu proses pembelajaran pada peserta didik (Jailani & Hamid, 2016). 

Sedangkan sumber belajar biologi menurut Suhardi (2007) adalah segala sesuatu 

baik itu benda maupun gejalanya yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengalaman dalam rangka untuk memecahkan permasalahan biologi tertentu. 

Sumber belajar tersebut dapat dilakukan di kelas maupun di luar ruangan. Menurut 

Mulyasa (2002) secara garis besar sumber belajar dapat dikategorikan menjadi dua 

bagian yaitu: 
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a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) 

Sumber belajar yang dirancang yaitu sengaja dibuat dengan tujuan 

instruksional (Instructional materials). Contohnya adalah pengajaran yang 

telah diprogram, modul, transparasi untuk sajian tertentu, slide untuk sajian 

tertentu, guru bidang studi, film topik ajaran tertentu, komputer instruksional 

dan sebagainya.  

b. Sumber belajar yang telah tersedia (learning resources by utilization) 

Sumber belajar yang telah tersedia yaitu  yang telah ada dengan maksud non 

instruksional, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang memiliki 

kulalitas setingkat dengan sumber belajar jenis by design. Contohhnya adalah 

kebun raya, taman safari, kebun binatang, museum bahari dan sebagainya.  

Menurut Mulyasa (2002) dari berbagai jenis sumber belajar yang ada, sumber 

belajar dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Manusia, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung yang telah 

dirancang secara khusus dan disengaja untuk kepentingan belajar. 

b. Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pmbelajaran baik yang 

dirancang secara khusus yaitu media pembelajaran maupun bahan yang bersifat 

umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. 

c. Lingkungan, yaitu ruang dan tempat dimana sumber – sumbe dapat berinteraksi 

dengan peserta didik. 

d. Alat dan peralatan, yaitu sumber bbelajar untuk produksi dan atau memainkan 

sumber sumber lain misalnya tape recorder, kamera, slide. 
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e. Aktivitas, yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi antara 

teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar.    

  Sumber belajar yang digunakan dalam pendidikan merupakan suatu sistem 

yang terdiri dari situasi yang dirancang dengan sengaja ataupun yang telah tersedia 

guna untuk memungkinkan agar siswa dapat belajar secara individual (Jailani & 

Hamid, 2016). Suatu hal yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam 

pemanfaatannya maka harus dapat memenuhi persyaratan yang ada. Adapun syarat 

– syarat yang digunakan sebagai sumber belajar, antara lain: 

a. Kejelasan potensi, didasari pada proses dan produk dalam kegiatan penelitian 

yang dapat dijadikan sumber belajar.  

b. Kesesuaian dengan tujuan belajar, dalam tujuan penelitian diharapkan harus 

memiliki keseuaian terhadap tujuan belajar dengan tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan. 

c. Kejelasan sasaran, berkaitan dengan sasaran subjek belajar atau sasaran pada 

sumber belajar. 

d. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, berasal dari kejelasan dalam hasil 

penelitian eksplorasi berupa proses dan produk penelitian.  

e. Kejelasan pedoman eksplorasi, berhubungan dengan proses penelitian.  

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan, hal yang diperoleh dari kegiatan 

kemudian dapat dikembangkan (Djohar, 1987). 
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2.6 Kerangka Konsep 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan secara skematis, 

seperti berikut:  

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

Pewarna sintetis Pewarna alami  

1. Sulit untuk dicerna oleh tubuh 

2. Dapat mengendap secara utuh 

dalam hati (lever) sehingga hal 

tersebut dapat memicu keracunan 

hati  

3. Dapat menimbulkan keracunan 

bahkan hingga kematian  

 

1. Zat warna yang tidak perlu 

mendapatkan sertifikat  

2. Zat warna terbukti tidak menjalani 

prosedur penggunaan yang 

meliputi pengujian kimia, 

biokimia, toksikologi, dan analisis 

terhadap zat warna tersebut  

 

Didapatkan dari buah- buahan, 

seperti buah murberi (biru), 

mangga (orange), buah naga 

(merah) 

Kulit buah naga 

Dapat digunakan 

pewarna pada 

soygurt 

Meningkatkan kualitas soyghurt dari mutu fisik sifat 

organoleptik dan mutu kimia nilai pH, kandungan 

serat pangan dan uji organoleptik 

 

Sebelum soygurt 

terwarnai : memiliki citra 

rasa yang langu, 

konsumen kurang 

menyukai yogurt plain 

Sesudah soygurt terwarnai : memiliki citra rasa yang 

khas, konsumen lebih menyukai fruith yogurt atau yogurt 

dengan warna yang menarik dan rasa yang enak (tidak 

hambar) dengan optimum nilai pH 4,0-4,5 dan 

kecukupan asupan serat sekitar 20-35 g/hari 

Makanan/

minuman 

Bahan Tambahan Pangan 

Dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi 
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis yaitu, sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh pemberian ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) terhadap kualitas soyghurt. 

2. Terdapat konsentrasi ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) yang paling efektif terhadap kualitas soyghurt. 

3. Terdapat hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi SMP Kelas VIII. 

 


