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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Radikal bebas merupakan bahan kimia yang sangat reaktif yang memiliki 

potensi untuk membahayakan sel-sel tubuh. Pada konsentrasi berlebih, radikal 

bebas dapat berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan kerusakan komponen utama 

dari sel. Kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas, terutama kerusakan  

Deoxyribonucleic Acid (DNA), dapat menyebabkan perkembangan kanker dan 

kondisi kesehatan lainnya (Valko et al. 2007). Kanker merupakan penyakit yang 

berkaitan dengan sel-sel tubuh. Penyakit tersebut dapat terjadi karena DNA sel 

tubuh mengalami kerusakan yang terakumulasi dalam jangka waktu cukup 

panjang. Kanker dapat disebabkan oleh bahan kimia yang bersifat karsinogenik, 

radiasi, virus, faktor lingkungan, pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat 

(Harry dan Oktaviani, 2010).  

Kanker merupakan salah satu penyakit yang telah menjadi masalah kesehatan 

masyarakat di dunia maupun di Indonesia. Pada tahun 2008, sekitar 12,7 juta 

orang di seluruh dunia menderita kanker dan 7,8 juta diantaranya meninggal dunia 

karena kanker. Tanpa intervensi, beban kanker global diproyeksikan meningkat 

75% pada tahun 2030. Setiap bulan 600.000 orang meninggal karena kanker 

(UICC, 2014). Sedangkan pada tahun 2012 kejadian penyakit kanker meningkat 

yaitu sekitar 14 juta orang di seluruh dunia menderita kanker dan 8,2 juta orang 

diantaranya meninggal dunia karena kanker (WHO, 2015). Berdasarkan Riskesdas 

(2013), prevalensi nasional penderita kanker adalah 1,4% per 1000 penduduk. 

Prevalensi kanker meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Angka kejadian 

kanker meningkat tajam setelah seseorang berusia 35 tahun ke atas (Kemenkes, 

2007).  

Resiko penyakit kanker dapat dikurangi dengan mengkonsumsi antioksidan 

yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas sehingga dapat mencegah 

kerusakan awal pada sel, serta menurunkan peluang sel menjadi sel kanker. Hal 

tersebut diperkuat dengan penelitian bahwa ada hubungan antara peningkatan 

konsumsi antioksidan dengan penurunan penyakit kanker (Steven, 2004). 

1 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH..... SYAFRINA MARETA SARI



2 
 

 
 

Antioksidan merupakan salah satu komponen pangan fungsional yang mempunyai 

fungsi fisiologis bagi tubuh untuk menangkal radikal bebas. Pangan fungsional 

merupakan bahan pangan yang mengandung zat gizi dan komponen aktif yang 

berpotensi meningkatkan kesehatan atau mengurangi resiko penyakit. Contoh 

makanan fungsional yaitu makanan yang mengandung mineral, vitamin, asam 

lemak, serat, serta makanan dengan menambahkan zat aktif seperti fitokimia atau 

antioksidan dan probiotik seperti yoghurt (EUFIC, 2006).      

Yoghurt adalah minuman susu yang diasamkan dengan menambahkan bakteri 

asam Lactobacillus acidhopillus dan Lactobacillus bulgaricus agar mempunyai 

efek fungsional bagi kesehatan sebagai probiotik (Winarti, 2010). Yoghurt selain 

berfungsi untuk pencernaan, kandungan mineral atau zat dalam yoghurt dapat 

berfungsi sebagai antikarsinogen (Surajuddin dkk, 2012). Pada umumnya yogurt 

yang ada di pasaran hanya terbuat dari susu yang difermentasi dengan 

penambahan perasa. Salah satu hal untuk meningkatkan fungsionalitas yoghurt 

dapat dilakukan fortifikasi dengan bahan pangan fungsional yang memiliki 

aktivitas antioksidan tinggi. Menurut penelitian Zubaidah dkk (2005), 

memodifikasi minuman susu fermentasi (yoghurt) disubstitusi dengan sari wortel 

dapat meningkatkan kandungan β-karoten dan meningkatkan jumlah L. casei. 

Selain sari wortel dapat juga ditambahkan sari buah lainnya yang memiliki 

antioksidan tinggi seperti sari jambu biji merah (Psidium guajava L.) dan sari 

kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus). 

Jambu biji (Psidium guajava L.) merupakan buah yang berbentuk bulat 

dengan daging buah berwarna kuning atau kemerahan dan banyak mengandung 

biji. Pemanfaatan jambu biji merah sebagai produk pangan sekarang ini masih 

sangat terbatas. Selama ini jambu biji merah biasanya diolah dalam bentuk jus, 

sari buah, dan juga dikonsumsi dalam bentuk segar. Sementara itu, hasil produksi 

jambu biji merah di Indonesia tahun 2013 cukup melimpah, yakni   170.804 ton 

per tahun (Bardosono, 2014). Salah satu pemanfaatan jambu biji yaitu dengan 

pembuatan yoghurt susu dengan penambahan ekstrak jambu biji merah. 

Berdasarkan penelitian Syaifuddin (2013), penambahan ekstrak buah jambu biji 

Bangkok (Psidium guajava L.) berpengaruh sangat nyata terhadap peningkatkan 
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nilai aroma, rasa, warna, tekstur, vitamin C, kadar air, serat kasar dan pH pada 

yoghurt dan menurunkan asam laktat. Jambu biji (Psidium guajava L.) 

mengandung vitamin C dua hingga empat kali lebih banyak dibandingkan dengan 

jeruk. Buah Jambu biji (Psidium guajava L.) memiliki kandungan vitamin C yang 

menonjol yaitu 87 mg untuk setiap 100 g buah segar. Kandungan vitamin C ini 

paling banyak terdapat pada kulit dan daging buah, khususnya ketika kondisinya 

menjelang matang (Haryoto, 2005). Vitamin C dianggap salah satu komponen 

antioksidan yang paling umum dari buah dan sayuran, dan bisa memberi efek 

kemopreventif tanpa toksisitas pada dosis lebih tinggi dari Recommended Daily 

Allowance (RDA) 60 mg. Beberapa penelitian mengakui bahwa peningkatan 

konsumsi vitamin C dapat melindungi sel dari kerusakan oksidatif DNA sehingga 

menghalangi inisiasi karsinogenesis (Lee et al., 2003).  

Buah naga merupakan tanaman buah yang baru dibudidayakan di Indonesia 

mulai dari tahun 2000 (Jaya, 2010). Hasil produksi buah naga di Banyuwangi 

Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2014 mencapai 28.819 ton 

dibandingkan tahun 2013 yang hanya 16.631 ton per tahun (Anonim, 2015). 

Dengan ketersediaan yang begitu melimpah banyak pedagang jus yang menjual 

jus buah naga, sehingga limbah yang dihasilkan dari buah naga juga banyak. 

Menurut Saati (2011), kulit buah naga berjumlah 30-35 % dari berat buahnya dan 

seringkali hanya dibuang sebagai sampah, sehingga berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi produk fungsional. Hasil penelitian Wu (2006), 

menunjukkan bahwa keunggulan dari kulit buah naga yaitu kaya polifenol dan 

merupakan sumber antioksidan. Sehingga berpotensi untuk dikembangkan 

menjadi sumber antioksidan alami. Penelitian Nurliyana dkk (2010), menyatakan 

bahwa dalam 1 mg/ml kulit buah naga mampu menghambat sebanyak 83,48 ± 

1,02% radikal bebas, sedangkan untuk 1 mg/ml daging buah naga hanya mampu 

menghambat radikal bebas sebesar 27,45 ± 5,03%. Berdasarkan penelitian Hyoen 

(2011), menunjukkan bahwa kandungan senyawa fenol kulit naga merah dan kulit 

naga putih 3 dan 5 kali lipat lebih tinggi dari pada daging buah naga. Fenol 

berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dengan cara 

mengikat radikal bebas sehingga mencegah proses inflamasi dari peradangan pada 
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sel tubuh. Antioksidan fenol dapat mengurangi resiko penyakit jantung, pembuluh 

darah dan kanker (Winarti, 2010).  

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penting memodifikasi 

poduk minuman fungsional yoghurt dengan menambahkan sari jambu biji merah 

dan sari kulit buah naga merah. Selain meningkatkan cita rasa, penambahan sari 

jambu biji dan sari kulit buah naga untuk meningkatkan antioksidan alami yaitu 

kadar vitamin C dan fenol yang ada pada produk tersebut. Yoghurt yang 

diperkaya dengan sari buah dapat meningkatkan kadar fenol dibandingkan dengan 

yoghurt plain (tawar) (Zainoldin, 2009).  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Salah satu penyebab terjadinya penyakit kanker adalah radikal bebas, dimana 

oksidasi sel berlebihan sebagai akibat dari polusi atau penggunaan zat kimia dapat 

menyebabkan mutasi tersebut. Dalam pencegahan penyakit kanker perlu 

memahami dari aspek gizi, salah satunya yaitu peningkatan konsumsi sayur dan 

buah yang mengandung antioksidan alami (Hartono, 1999). Ada beberapa 

antioksidan yang terdapat di dalam bahan makanan, seperti vitamin C, vitamin E, 

karotenoid, dan fenol (Winarti, 2010). Berdasarkan penelitian Olsson (2004), 

kombinasi antara vitamin C dan zat lainya seperti flavonoid, antosianin, 

karotenoid dan fenol dapat menghambat proliferasi sel kanker dibandingkan 

hanya konsumsi vitamin C.  

Salah satu buah yang memiliki kandungan vitamin C tinggi yaitu jambu biji 

(Psidium guajava L.). Menurut Rusilianti (2008), kandungan gizi dan fitokimia 

jambu biji yaitu asam amino triptofan, lisin, vitamin C, vitamin B1, kalsium, 

fosfor, zat besi (Fe), fosfor, senyawa fitonutrien (seperti pektin dan tanin), 

likopena (pada jambu biji merah) dan serat. Menurut penelitian Lim (2006) dan 

Thuaytong (2011), buah jambu biji merah memiliki kandungan antioksidan tinggi 

seperti asam askorbat dan fenol dibandingkan jambu biji putih. Kandungan asam 

askorbat (vitamin C) dan fenol pada jambu biji merah yaitu 112 mg/g dan 163,36 

mg GAE/ g (Thuaytong, 2011).  
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Kulit buah naga merupakan limbah yang sangat jarang dimanfaatkan, dimana 

biasanya kulit buah naga hanya dibuang begitu saja,  padahal dalam kulit buah 

naga masih mengandung antioksidan yang cukup tinggi (Wisesa, 2014). Menurut 

Rebecca et al (2010), kulit buah naga super merah memiliki senyawa aktif  

betasianin yang dapat mengikat radikal bebas dan dikatakan sebagai sumber 

antioksidan. Betasianin pada kulit buah naga merupakan zat warna alami dan 

termasuk senyawa fenol (Vermerris et al., 2006). Selain itu, kulit buah naga 

merah mengandung senyawa aktif diantaranya alkaloid, terpenoid, flavonoid, 

tiamin, niasin, piridoksin, kobalamin, fenol, karoten, dan fitoalbumin (Jaafar  et 

al., 2009). Kandungan senyawa fenol dan senyawa flavonoid kulit buah naga 

merah yaitu 561,76 mg GAE/100 g dan 220,28 mg (Kunnika, 2011) dan 

(Anprung, 2012).  

Kebutuhan masyarakat akan pangan fungsional semakin meningkat sehingga 

diversifikasi produk susu fermentasi (yoghurt) diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. Mutu yoghurt  dipengaruhi oleh flavor dan viskositas. Dalam 

hal meningkatkan mutu, penambahan sari buah dapat meningkatkan flavor dan 

viskositas (Antara, 2009). Salah satu upaya untuk meningkatkan fungsionalitas 

dan flavor yoghurt ditambahkan sari jambu biji merah dan sari kulit buah naga 

merah. Kulit buah naga memiliki beberapa kekurangan diantaranya rasanya 

hambar, mudah busuk dan mudah kering apabila disimpan salah dalam proses 

penyimpanan. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah kulit buah naga merah yang 

belum optimal dilakukan pengolahan lebih lanjut guna meningkatkan nilai 

ekonomis dalam pembuatan yoghurt dengan penambahan buah jambu biji merah. 

Sehingga diharapkan penambahan sari jambu biji merah dan sari kulit buah naga 

dapat meningkatkan kualitas yoghurt, serta meningkatkan kadar vitamin C, serat 

dan total fenol yang disukai panelis yang berguna sebagai produk minuman 

fungsional. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang muncul dan keterbatasan peneliti baik 

dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan,  maka pembatasan dalam penelitian 
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ini adalah pembuatan formula yoghurt dengan penambahan sari buah jambu biji 

merah dan sari kulit buah naga merah dan produk yoghurt dengan perlakuan 

terbaik dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan vitamin C, zat 

fenol, serat, karbohidrat, lemak, protein, sehingga  permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu Bagaimana pengaruh penambahan sari buah jambu biji merah 

(Psidium guajava L.) dan sari kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

terhadap daya terima, kadar vitamin C, total fenol, serat, nilai ekonomi dan 

kelayakan usaha minuman fungsional yoghurt?  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penambahan 

sari buah jambu biji merah (Psidium guajava L.) dan sari kulit buah naga 

merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap daya terima, kadar vitamin C, total 

fenol, serat, nilai ekonomi dan kelayakan usaha minuman fungsional yoghurt 

2. Tujuan Khusus 

a. Menilai daya terima (warna, aroma, tekstur dan rasa) serta menganalisis 

perbedaan daya terima antar formula minuman fungsional yoghurt dengan 

penambahan sari buah jambu biji merah (Psidium guajava L.) dan sari 

kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)  

b. Mengetahui kandungan vitamin C, total fenol dan serat minuman 

fungsional yoghurt dengan penambahan sari buah jambu biji merah 

(Psidium guajava L.) dan sari kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus)  

c. Menghitung nilai ekonomi minuman fungsional yoghurt dengan 

penambahan sari buah jambu biji merah (Psidium guajava L.) dan sari 

kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)  

d. Menghitung kelayakan usaha minuman fungsional yoghurt dengan 

penambahan sari buah jambu biji merah (Psidium guajava L.) dan sari 

kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)  
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Peneliti  

      Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang gizi dan 

teknologi pangan serta mampu menerapkan ilmu yang didapat dalam hal 

memodifikasi pangan fungsional pada produk yoghurt 

2. Masyarakat 

a. Dapat dijadikan minuman fungsional untuk mencegah radikal bebas 

dalam tubuh 

b. Dapat menambah alternatif pilihan minuman fungsional yang 

diberikan pada penderita penyakit kanker 

c. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pemanfaatan 

limbah kulit buah naga 

d. Dapat sebagai peluang usaha atau wirausaha di bidang minuman 

antioksidan yang berguna dari aspek gizi dan kesehatan 

3. Institusi Terkait 

      Dapat digunakan sebagai sumber referensi pada mata kuliah formulasi 

minuman, serta juga dapat digunakan oleh peneliti berikutnya dalam 

memodifikasi pembuatan yoghurt dengan penambahan pangan fungsional. 

4. Panelis  

      Dapat menambah pengetahuan baru tentang penambahan bahan 

fungsional yang tinggi antioksidan dalam pembuatan yoghurt dan manfaat 

yoghurt bagi kesehatan yang akan dicantumkan dalam leaflet.   
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