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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia kuliner di Indonesia khusunya pada bagian pastry 

mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Di Indonesia industri kuliner 

sudah mulai meningkat dari tahun ke tahun, ini sangat terlihat dari makin 

banyaknya media yang membahas tentang dunia kuliner. 

Pastry merupakan suatu bidang yang mempunyai tingkat kreativitas yang 

sangat tinggi. Produk pastry sangat mengutamakan kualitas rasa, selain itu juga 

sangat mementingkan seni dan kecantikan dari penampilan makanan tersebut yang 

bisa dinikmati oleh orang yang memakannya. Dunia pastry mulai berkembang dan 

dikenal oleh masyarakat, berbagai macam produk pastry sangat di gemari oleh 

masyarakat. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari hampir semua manusia 

mengkonsumsi makanan atau minuman untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. 

Tanpa mereka sadari, makanan atau minuman yang mereka konsumsi belum tentu 

terjaga kebersihan serta kesehatannya, karena hampir semua penjual 

menggunakan bahan penyedap maupun bahan pewarna. Pemberian bahan 

tambahan pada makanan ini bertujuan untuk menambah daya tarik konsumen 

serta cita rasa dari produk tersebut. 

Sesuai dengan perkembangan zaman, inovasi ini terus dikembangkan demi 

menciptakan kepuasan bagi para penikmatnya. Tren-tren pastry yang terus 

berubah, sehingga memunculkan produk-produk pastry yang baru dengan
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 beraneka ragam rasa dan penampilan yang unik serta menarik perhatian. Salah 

satu bahan produk pastry yang sering di gunakan adalah flavoring.  

Salah satu bahan tambahan makanan yang akan di bahas pada makalah ini 

adalah bahan penyedap atau flavoring. Bahan penyedap atau falvoring adalah 

suatu zat atau komponen yang dapat memberikan rasa dan aroma tertentu pada 

bahan makanan maupun minuman. 

Bahan penyedap mempunyai beberapa fungsi dalam bahan makanan 

sehingga dapat  bersifat memperbaiki, membuat lebih bernilai atau lebih diterima 

dan lebih menarik. Sifat utama penyedap adalah memberi ciri khusus pada suatu 

makanan, seperti flavor jeruk manis, jeruk nipis, vanili dll, dengan melihat hal 

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk membuat bahan 

penyedap atau flavoring yang berbahan dasar kulit buah naga. Penulis memilih 

cita rasa buah naga karena buah naga merupakan penghasilan buah terbesar di 

kota Batam. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Uji Coba Pembuatan 

Cita rasa Makanan dari Bahan Dasar Kulit Buah Naga”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permusan masalah ditetapkan sebagai upaya untuk menyatakan secara 

tertulis pertanyaan-pertanyaan yang akan diperoleh penyelesaiannya. Berdasarkan 

latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

akan merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan dilakukan dan akan 

diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kulit buah naga bisa dijadikan sebagai cita rasa atau flavoring? 
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2. Bagaimana cara pengelolahan cita rasa atau flavoring yang berbahan 

dasar kulit buah naga? 

3. Bagaimana persepsi responden terhadap cita rasa atau flavoring kulit 

buah naga ini? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan pada dasarnya merupakan pernyataan tentang apa yang 

menjadi harapan, atau sesuatu yang ingin diketahui oleh penulis. Pernyataan 

tersebut merupakan hal-hal yang ingin dilakukan penulis dalam penelitiannya. 

Tujuan penelitian, dibuat dengan mengacu pada perumusan masalah yang telah 

dirumuskan oleh penulis. Tujuan penulisan dalam kegiatan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bahwa kulit buah naga juga bisa dijadikan sebagai 

perasa atau flavoring. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara pengelolahan cita rasa atau 

flavoring dari bahan dasar kulit buah naga. 

3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai cita rasa atau 

flavoring yang berbahan dasar kulit buah naga. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Pada dasarnya untuk melihat besar kecilnya nilai yang didapatkan dari 

kegiatan penelitian selalu direlevansikan dengan metode penelitiannya, dan juga 

dikaitkan besarnya manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Peneliti 
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mengharapkan hasil dari kegiatan peneliti ini dapat memberikan manfaat kepada 

objek penelitian, para pembaca pada umumnya, dan khususnya untuk peneliti. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis mempermudah penulisan 

dengan membuat sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar hal-hal 

yang akan dijabarkan secara luas dalam laporan tugas akhir ini yang terdiri dari 

beberapa bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan  latar belakang pemilihan judul. 

Penulis juga menguraian rumusan masalah, tujuan penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS 

Pada bab ini diungkapkan tentang uraian teoritis mengenai 

pengetahuan umum pastry, pengertian tentang cita rasa atau 

flavoring, penjelasan tentang buah naga dan penjelasan-penjelasan 

yang nantinya dapat membantu dalam pembahasan masalah yang 

berhubungan dengan judul laporan, yang diperoleh dari buku-buku 

yang terkait. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang metode yang penulis 

gunakan dalam memperoleh data, yaitu dengan metode eksperimen 

dan interview. Didalamnya penulis menjelaskan penentuan lokasi 
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penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sumber 

data, dan analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menerangkan bagaimana proses pembuatan 

cita rasa atau flavoring dengan bahan dasar kulit dari buah naga 

beserta penjelasan dari bahan-bahan yang akan digunakan. 

Menjelaskan eksperimen yang dijalankan dari awal eksperimen 

hingga eksperimen yang terakhir sampai mendapatkan hasil 

eksperimen. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari 

hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri. 
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