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BAB I 

PENDAHULUAN 

Buah naga merupakan tanaman tropis yang pada umumnya buah naga 

dikonsumsi dalam bentuk segar sebagai penghilang dahaga. Selain menyegarkan 

karena mengandung banyak air, buah naga juga memiliki banyak khasiat 

diantaranya sebagai buah-buahan yang dapat dimanfaatkan untuk diet karena 

kandungan seratnya yang tinggi juga rendah kalori, sebagai antioksidan dalam 

tubuh hingga manfaat yang sangat besar seperti pencegah kanker dan diabetes. 

Buah naga banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat 

dalam tubuh. Vitamin yang terkandung didalam buah naga diantaranya adalah 

vitamin B1, B2, B3, dan Vitamin C. Terdapat dua jenis buah naga yaitu buah naga 

dengan warna daging buah merah dan buah naga dengan warna daging buah putih. 

Buah naga dengan warna daging merah lebih banyak mengandung antioksidan 

dibandingkan buah naga dengan daging buah putih (Shofiati et al., 2014). 

Selain daging buahnya, kulit buah naga juga memiliki banyak kandungan 

yang bermanfaat bagi tubuh salah satunya adalah kulit buah naga mengandung 

pigmen antosianin yang bersifat antioksidan (Ekawati et al., 2015). Bagian dari 

buah naga 30-35%nya merupakan kulit dari buah naga. Selain memiliki berbagai 

khasiat, ada manfaat lain yang bisa didapatkan dari kulit buah naga, yaitu kulit 

buah naga dapat dijadikan pewarna makanan alami yang biasanya kulit diekstraksi 

untuk mendapatkan warnanya, selain memberikan warna yang cantik, kulit buah 

naga yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami dapat memberikan efek yang baik 
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bagi kesehatan. Kandungan pigmen antosianin pada kulit buah naga sangat 

memungkinkan dapat memberikan efek warna pada kulit buah naga yang dapat 

berpengaruh jika dicampurkan pada bahan makanan. Maka dari itu, sangat 

memungkinkan untuk menciptakan produk pewarna alami yang bebas dari 

penggunaan takaran dan tetap aman bagi kesehatan.  

Pembuatan tepung dari kulit buah naga merupakan salah satu inovasi untuk 

menciptakan campuran makanan yang alami, aman bagi kesehatan, dapat melalui 

penyimpanan yang lama tanpa bahan pengawet dan tentunya mudah dilakukan. 

Pembuatan kulit buah naga menjadi tepung diharapkan dapat menjadi produk 

pewarna makanan alami yang mudah diaplikasikan kedalam bahan pangan dengan 

kelarutan yang tinggi sehingga produk nantinya akan mudah bercampur dengan 

bahan lain dan dapat digunakan dengan minimal tetapi memberikan hasil yang 

maksimal. Tepung kulit buah naga selain mudah untuk diaplikasikan juga 

diharapkan menjadi sebuah produk yang memiliki masa simpan yang lama untuk 

mencegah kurangnya stok pada saat buah naga sedang tidak panen, oleh karena itu 

dibutuhkan teknik yang tepat untuk masalah penyimpanan tepung kulit buah naga 

yang merupakan bahan kering. 

Proses pengeringan pada pembuatan tepung dapat dilakukan dengan cara 

tradisional maupun modern. Proses pengeringan pada pembuatan tepung kulit 

buah naga ini harus dilakukan dengan cara yang tepat karena kulit buah naga 

mengandung antosianin yang rentan terhadap panas. Antosianin akan rusak jika 

terkena panas, jika antosianin rusak maka produk akan memiliki warna yang 

kurang baik. Pigmen antosianin dapat dicegah kerusakannya dengan pengeringan 
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yang tepat. Metode pengeringan yang tepat tidak harus dilakukan dengan cara 

yang sulit dan tidak harus dengan biaya yang mahal. Salah satu metode yang 

dapat dilakukan untuk mencegah hilangnya zat kimia dalam bahan dapat 

dilakukan dengan cara mengeringkan bahan tanpa terkena matahari atau terkena 

panas secara langsung. Salah satu contoh metode pengeringan yang tidak terkena 

matahari atau panas secara langsung yaitu metode pengeringan dengan cara 

diangin-anginkan. Metode pengeringan dengan cara diangin-anginkan dapat 

mencegah hilangnya zat kimia dalam hal ini antosianin karena pengeringan 

tersebut bahan tidak terkena panas secara langsung, tetapi metode pengeringan ini 

membutuhkan waktu yang lama untuk bahan kering dengan maksimal. 

Metode modern dapat dilakukan yaitu dengan cara mengeringkan dengan 

oven dengan suhu yang rendah supaya menghasilkan produk dengan sifat kimia 

yang tidak banyak mengalami kerusakan. Metode lain yang dapat digunakan 

untuk menghindarkan bahan dari panas secara langsung sehingga sifat kimianya 

terjaga yaitu menutup bahan dengan kain hitam. Bahan dapat dikeringkan dengan 

sinar matahari secara langsung tanpa banyak merusak kandungan kimia yang 

berada di dalamnya yang dalam hal ini antosianin.  

Kain hitam berfungsi menyerap panas sehingga bahan yang dikeringkan 

tidak terkena panas secara langsung dan dapat mempertahankan senyawa di 

dalamnya. Penutupan dengan kain hitam dapat memperlambat proses penguapan 

dengan cara yang tradisional sehingga tidak cepat menghilangkan kandungan 

dalam bahan yang dikeringkan. Pengeringan dengan kain hitam menghasilkan 

suhu udara menjadi lebih tinggi karena kain hitam menyerap panas dari matahari 
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tetapi bahan tidak terkena sinar UV secara langsung sehingga kandungan di 

dalamnya tetap bisa dipertahankan. Cara ini lebih ekonomis dan mudah untuk 

dilakukan. Pemanfaatan kulit buah naga dengan pengolahan yang ekonomis dan 

mudah dilakukan diharapkan dapat mengatasi salah satu permasalahan yang ada 

pada masyarakat saat ini.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisik kulit buah 

naga yang dijadikan tepung dengan melalui proses pengeringan dengan metode 

yang berbeda sehingga harapannya dapat menghasilkan tepung kulit buah naga 

yang dapat diaplikasikan secara baik dalam bahan pangan dan dapat disimpan 

dalam waktu yang lama dalam rangka pemanfaatan limbah kulit buah naga. 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode pengeringan 

terbaik pada pembuatan tepung kulit buah naga serta dapat meningkatkan nilai 

tambah kulit buah naga. 

 

  


