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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Buah Naga 

Buah naga atau dragon fruit merupakan buah yang termasuk kedalam kelompok 

tanaman kaktus. Buah naga berasal dari Negara Mexico, Amerika Tengah dan Amerika 

Selatan. Buah naga sudah banyak di budidayakan di Negara Asia, salah satunya di 

Indonesia. Menurut Winarsih (2007) klasifikasi lengkap dari buah naga adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom   :Plantae 

Divisi        :Magnoliophyta 

Kelas         :Magnoliopsida 

Ordo          :Caryophyllales 

Famili        :Cactaceae 

Genus        :Hylocereus 

Species       :Hylocereus undatus, Hylocereus polyrhizus, Hylocereus 

costaricensis, Selenicereus megalanthus. 

Menurutt Kristanto (2003) buah naga memiliki 4 jenis yang sudah dibudidayakan di 

Indonesia yaitu : 

1. Hylocereus undatus yang lebih populer dengan sebutan white pitaya adalah buah naga 

yang kulitnya berwarna merah dan daging buahnya berwarna putih. 

2. Hylocereus polyrhizus yang lebih banyak dikembangkan di Cina dan Australia memiliki 

buah dengan kulit berwarna merah dan daging buah berwarna merah keunguan. 

3. Hylocereus costaricensis sepintas buah naga ini mirip dengan Hylocereus polyrhizus, 

namun warna daging buahnya lebih merah, itulah sebabnya nama buah ini disebut buah 

naga super merah. 

4. Selenicereus megalanthus memiliki penampilan berbeda dibanding jenis anggota Genus 

Hylocereus, karena kulit buahnya berwarna kuning dan tanpa sisik.  
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Buah naga berbentuk bulat lonjong seperti nanas yang memiliki sirip warna kulitnya 

merah jambu dihiasi sulur atau sisik seperti naga. Buah ini termasuk dalam keluarga kaktus, 

yang batangnya berbentuk segitiga dan tumbuh memanjat. Batang tanaman ini mempunyai 

duri pendek dan tidak tajam. Bunganya seperti terompet putih bersih, terdiri atas sejumlah 

benang sari berwarna kuning (Anon., 2008). 

Buah naga tergolong buah yang dibudidayakan karena bentuk dan warnanya yang 

menarik. Buah naga  dikonsumsi dalam bentuk buah segar, karena kandungan air buah ini 

sangat tinggi, sehingga dapat menghilangkan dahaga (Winarsih, 2007). 

 

2.2 Kandungan Gizi Buah Naga Merah 

Buah naga merupakan buah yang banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki 

khasiat dan manfaat serta nilai gizi cukup tinggi. Bagian dari buah naga 30-35% merupakan 

kulit buah namun seringkali hanya dibuang sebagai sampah (Nazzarudin et al., 2011). 

Menurut Herawati (2013) terdapat kandungan betasianin sebesar 186,90 mg/100g berat 

kering dan aktivitas aktioksidan sebesar 53,71% dalam kulit buah naga merah tersebut. Kulit 

buah naga merah juga mengandung zat warna alami antosianin. Antosianin merupakan zat 

warna yang berperan memberikan warna merah berpotensi menjadi pewarna alami untuk 

pangan dan dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna sintetis yang lebih aman bagi 

kesehatan (Citramukti, 2008). 

Buah naga merah berwarna menarik, semakin merah warnanya semakin banyak 

kandungan betakarotennya. Buah naga merah segar tidak dapat disimpan lama, karena 

memiliki kadar air tinggi yaitu 90% dan umur simpan 7-10 hari, sehingga diperlukan 

pengolahan lanjutan agar dapat mempertahankan kandungan gizi dan memperpanjang masa 

simpan (Markakis, 1982). 
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Buah naga merah mengandung zat bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh diantaranya 

antioksidan (dalam bentuk asam askorbat, betakaroten, dan antosianin), dan serat pangan 

dalam bentuk pektin. Buah naga merah mengandung beberapa mineral seperti kalsium, 

phosfor, dan besi. Vitamin yang terdapat di dalam buah naga merah yaitu vitamin C 

(Pratomo, 2008). Kandungan gizi dalam 100 g  buah naga merah dapat di lihat pada Tabel 1.  

 Tabel 1. Komposisi Gizi Buah Naga Merah per 100 g 

Komponen Satuan Jumlah 

Kadar Gula % briks 13 - 18 

Air % 90,20 

Karbohidrat g 11,5 

Protein g 0,53 

Asam g 0,139 

Serat g 0,71 

Fosfor mg 8,7 

Magnesium mg 60,4 

Kalsium mg 134,5 

Vitamin C mg 9,4 

Sumber : Kristanto (2003) 

2.3 Selai 

Selai merupakan makanan berbentuk pasta yang diperoleh dari pemasakan bubur 

buah, gula dan dapat ditambahkan asam serta bahan pengental . Proporsinya adalah 45% 

bagian berat buah dan 55% bagian berat gula. Campuran yang dihasilkan kemudian 

dikentalkan sehingga hasil akhirnya mengandung total padatan terlarut minimum 65% 

(Fachruddin, 1998).  

Pembentukan selai dipengaruhi oleh kadar gula, pektin dan asam. Gula dan pektin 

harus berada pada keseimbangan yang sesuai, apabila gula yang digunakan terlalu sedikit 

maka selai yang dihasilkan akan menjadi keras. Jika gula terlalu banyak, maka selai akan 

menyerupai sirup (Muchtadi et al., 1979). Penambahan asam pada pembuatan selai juga 

harus diperhatikan karena penambahan asam berlebihan akan menyebabkan pH menjadi 
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rendah, sehingga terjadi sinersis yaitu keluarnya air dari gel. Sebaliknya jika pH tinggi, akan 

menyebabkan gel pecah (Fachruddin, 1998). 

Menurut Buckle et al., (1987) kondisi optimum untuk pembentukan gel pada selai 

adalah pektin (0,75-1,5%), gula (65-70%) dan asam pH (3,2-3,4). Beberapa aspek yang 

mempengaruhi pembuatan selai adalah tipe pektin, asam, mutu buah, dan pemasakan 

memberi pengaruh yang nyata pada mutu akhir, kenampakan fisik dan mikroba. Syarat mutu 

selai dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2. Syarat Mutu Selai (SNI 01 – 3746 – 2008) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan Bau   Normal 

  Rasa   Normal 

  Warna   Normal 

  Tekstur   Normal 

2 Padatan Terlarut   % brix Min, 65 

3 Identifikasi Buah     Sesuai Tabel 

4 

Bahan Tambahan 

Makanan Pewarna   

SNI 01 - 0222- 

1995 

  Pengawet   

SNI 01 - 0222- 

1995 

  Pemanis buatan   Negatif 

5 Cemaran Logam Timbal mg/kg Maks. 1,5 

  Tembaga mg/kg Maks. 10,0 

  Seng mg/kg Maks. 40,0 

  Timah mg/kg Maks. 40,0 

6 Cemaran Arsen   mg/kg Maks, 1,0 

7 

Cemaran Mikroba Angka lempeng 

total coloni Maks. 5,102 

  

Bakteri bentuk 

coli APM < 3 

  

Kapang & 

Khamir coloni Maks. 50 

Sumber :Departemen Perindustrian RI (2008) 

 

Menurut Muchtadi et al., (1979) pengolahan selai terdiri dari persiapan bahan, 

pencampuran dan pemasakan. Persiapan bahan dimulai dengan pemilihan bahan baku 

kemudian pencucian. Pencampuran dan pemasakan sambil diaduk bertujuan untuk 

menghomogenkan komponen-komponen bahan baku terutama pektin atau bahan pembentuk 
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gel, gula dan asam untuk memperoleh struktur gel. Pemasakan memerlukan kontrol yang baik 

karena pemanasan berlebihan akan menyebabkan selai keras, sedangkan pemanasan yang 

kurang akan menghasilkan selai yang encer. Pemasakan biasanya dihentikan setelah kadar 

padatan terlarut mencapai 65 – 68 %brix, ditetapkan dengan refraktometer. 

 

2.4 Gula 

Gula merupakan senyawa kimia yang termasuk karbohidrat dengan rasa manis, larut 

dalam air dan mudah dicerna di dalam tubuh sebagai sumber energi. Gula terdapat dalam 

berbagai bentuk, yaitu : sukrosa, fruktosa, glukosa dan dektrosa. Gula yang digunakan dalam 

pembuatan selai adalah sukrosa yang sehari – hari dikenal dengan nama gula pasir. 

Penambahan gula bertujuan untuk memperoleh tekstur, penampakan, flavor yang baik, selain 

itu gula berfungsi sebagai pengawet. Konsistensi yang tinggi pada larutan gula dapat 

mencegah pertumbuhan bakteri, ragi dan kapang (Fachruddin, 1998).  

Penambahan gula mengakibatkan penurunan kadar air selai, hal ini disebabkan 

penambahan gula yang lebih banyak mengakibatkan waktu pemasakan selai lebih lama, 

sehingga memungkinkan lebih banyak air yang teruapkan dan menyebabkan kadar air selai 

semakin rendah (Johnsons dan Southgate, 1994). 

 

2.5 Pektin 

Keberadaan pektin dalam bahan pangan berperan terutama dalam tekstur dan 

konsistensi buah-buahan serta sayuran terutama dalam sifatnya yang dapat membentuk gel. 

Sifat inilah yang banyak digunakan baik dalam industri pangan maupun non pangan (Susanto 

dan Saneto, 1994). Penggunaan pektin pada industri pangan banyak digunakan untuk 

pembuatan selai, contohnya pada selai tempurung kelapa muda dengan perlakuan terbaik 

penambahan pektin yaitu 0,75% (Yuliani,2011). 
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Pektin diperlukan dalam proses pembuatan selai untuk membentuk gel. Bila pektin 

terlalu rendah tidak akan dapat membentuk selai, begitu juga bila pektin terlalu tinggi maka 

selai yang terbentuk menjadi sangat kental. Menurut Buckle et al., (1987) kondisi optimum 

untuk pembentukan gel pada selai adalah pektin (0,75-1,5%). 

 

2.6 Asam Sitrat 

Asam sitrat berfungsi sebagai pemberi rasa asam mencegah kristalisasi gula dan  

sebagai penjernih gel yang dihasilkan. Asam sitrat selain digunakan sebagai flavor juga 

berfungsi untuk menurunkan pH (Johnsons dan southgate, 1994). Asam sitrat digunakan 

sebagai bahan pengawet, penambah rasa, mengurangi rasa manis, memperbaiki tekstur, 

membantu ekstraksi pektin dan pigmen dari buah-buahan dan lainnya (Winarno et al.,1989). 

Penambahan asam sitrat pada pembuatan selai bertujuan untuk mengatur pH dan 

menghindari pengkristalan gula. Asam yang biasa digunakan dalam pembuatan selai adalah 

asam sitrat, asam tartarat dan asam malat. Penggunaan asam tidak mutlak, tetapi hanya 

apabila diperlukan saja. Apabila terlalu asam akan terjadi sinersis yaitu keluarnya air dari gel 

(Muchtadi, 1989). 

 


