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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Flavor atau Cita Rasa 

Menurut Winarno (1997) dan Sinki (2002), flavor atau cita rasa 

merupakan sensasi yang dihasilkan oleh bahan makanan ketika diletakkan di 

dalam mulut terutama yang ditimbulkan oleh rasa dan bau. Ada 3 komponen yang 

berperan yaitu bau, rasa dan rangsangan mulut. Komposisi makanan dan senyawa 

pemberi rasa dan bau berinteraksi dengan reseptor organ perasa dan penciuman 

menghasilkan sinyal yang dibawa menuju susunan syaraf pusat untuk memberi 

pengaruh dari flavor atau cita rasa. 

Secara umum flavor terdiri dari 4 rasa utama yaitu manis, asam, asin dan 

pahit. Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Senyawa kimia 

a. Rasa asam disebabkan oleh donor proton, intensitas rasa asam tergantung 

pada ion H
+
 yang dihasilkan dari hidrolisis asam. 

b. Rasa asin dihasilkan oleh garam-garam anorganik yang umumnya adalah 

NaC1 murni. 

c. Rasa manis ditimbulkan oleh senyawa organik alifatik yang mengandung 

gugus OH seperti alcohol, beberapa asam amino, aldehid dan gliserol. 

Sumber rasa manis yang terutama adalah gula atau sukrosa dan 

monosakarida atau disakarida. 
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d. Rasa pahit disebabkan oleh alkaloid-alkaloid, misalnya kafein, 

teobromin, kuinon, glikosida, senyawa fenol seperti naringin, garam-

garam Mg, NH4 dan Ca. 

2. Suhu 

Suhu mempengaruhi kemampuan kuncup cecapan untuk menangkap 

rangsangan rasa. Sensitivitas terhadap rasa berkurang bila suhu tubuh 

manusia dibawah 20
o
C atau diatas 30

o
C. 

3. Konsentrasi 

Setiap orang mempunyai batas konsentrasi terendah terhadap suatu rasa agar 

masih bisa dirasakan. Batas ini disebut Threshold. Batas ini tidak sama pada 

tiap-tiap orang dan Threshold seseorang terhadap rasa yang berbeda juga 

tidak sama. 

4. Interaksi dengan komponen rasa lain 

Komponen rasa lain akan berinteraksi dengan komponen rasa primer. Akibat 

yang ditimbulkan adalah peningkatan intensitas rasa atau penurunan 

intensitas rasa. Flavor dapat diperoleh secara alami maupun buatan. Flavor 

alami terkandung dalam bahan makanan itu sendiri, sedangkan flavor buatan 

diperoleh dari reaksi senyawa kimia yang menghasilkan senyawa aromatic 

(biasanya berupa ester-ester). 

Flavor makanan dapat dihasilkan dari berbagai proses yang terjadi pada 

bahan pangan seperti : 

1. Pemanasan atau pemasakan menimbulkan senyawa baru atau yang 

disebut reaksi pencoklatan (browning). 
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2. Melalui pembentukan prekursor kimia non-volatil selama fermentasi 

mikrobial dan diubah menjadi komponen flavor melalui pemanasan. 

3. Metabolit sekunder dari fermentasi mikrobial, reaksi enzim endogen, 

serta penambahan enzim selama proses dan produk akhir metabolisme 

tanaman. 

Beberapa hal yang harus di perhatikan dalam pemilahan bahan pencampur 

untuk kualitas flavor adalah sebagai berikut: 

1. Sifat kelarutan dalam air, bahan pencampuran harus bersifat mudah 

larut dalam air, seperti etanol, propilen glikol dan polisorbat 80. 

2. Sifat kelarutan dalam minyak, bebraoa bahan pencampuran bersifat 

larut dalam minyak, seperti lemak, lemak nabati dan benzyl alcohol. 

3. Bersifat sebagai pelapis seperti gula, garam dan gaum nabati. 

4. Mudah dipergunakan dan muda tercampur  dengan komponen flavornya. 

5. Harga ekonomis, karena dipergunakan dalam jumlah yang besar 

daripada komponen flavornya. 

6. Tahap terhadap penyimpanan 

7. Dapat berperan ganda, misalnya dapat dimanfaatkan sebagai pewarna 

atau pengawet. 

Berdasarkan bentuknya, produk flavor dibedakan ke dalam 4 kelompok 

besar,  yaitu : 

1. Liquid flavor: Perisa dalam bentuk cair 

2. Powder flavor: Perisa berbentuk serbuk dan/atau granul 
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3. Seasoning: Perisa yang sudah dicampur (premix) dengan bumbu-bumbu 

lain seperti garam, merica, gula dsb. 

4. Emulsi: Perisa cair yang sudah digabungkan dengan unsur padatan 

melalui proses emulsifikasi, dan berbentuk seperti pasta. 

 Liquid flavor masih merupakan produk perisa yang paling banyak 

digunakan, terutama pada industri pangan di segmen confectionery, minuman, 

snack, bakery, dairy, dessert. Sementara powder flavor, dikarenakan bentuknya 

yang berupa serbuk ataupun granul, lebih banyak digunakan dalam industri 

pengolahan powder drink maupun snack dan seasoning. Sementara itu, jenis 

perisa seasoning sendiri terutama digunakan oleh produsen mi instant (instant 

noodle), snack, bumbu masak. Perisa jenis emulsi dianggap produk yang tepat 

untuk proses pembuatan minuman baik sirup maupun minuman siap saji (ready to 

drink) yang mana komponen utama pembuatnya adalah air sehingga perisa 

tersebut harus benar-benar larut supaya tidak terjadi sedimentasi ataupun ‘cincin’ 

(ringing). 

 

2.2 Mengenal Buah Naga 

 Tanaman buah naga atau dragon fruit yang awalnya dikenal sebagai 

tanaman hias ini sudah cukup lama dikenal masyarakat Taiwan, Vietnam, maupun 

Thailand. Terlebih saat diketahui bahwa buahnya dapat dimakan, semakin banyak 

yang mengenalnya. Buahnya terasa enak. Bagi masyarakat di Negara tersebut, 

usaha budi daya tanaman buah naga terus dilakukan karena sangat 

menguntungkan. 
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 Tanaman yang buahnya berwarna merah menyala dan bersisik hijau 

memang belum lama diusahakan di Indonesia. Ini disebabkan tanaman ini 

merupakan pendatang baru bagi dunia pertanian Indonesia melengkapi koleksi 

jenis tanaman yang diusahakan. Pengembangan tanaman buah naga sangat 

mungkin dilakukan karena cocok dibudidayakan di daerah tropis. 

2.3.1 Sejarah Penyebaran Buah Naga 

Menurut Kristanto (2014), hingga kini buah naga sudah menyebar luas ke 

penjuru dunia. Daerah asal kaktus hutan yang buahnya berwarna merah dan 

bersisik ini adalah Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Utara. Di daerah 

asalnya tersebut buah naga atau dragon fruit ini dinamai pitahaya atau pitaya 

roja. Penduduk Indian sering memanfaatkan buah yang berasa manis agak asam 

ini sebagai buah meja atau buah yang dikonsumsi segar. 

 Memang buah naga berasal dari Amerika. Namun, tanaman ini lebih 

dikenal sebagai tanaman dari Asia. Ini disebabkan buah naga dikembangkan 

secara besar-besaran di Asia seperti Vietnam dan Thailand. Sebenarnya buah naga 

masuk ke daratan Asia, yaitu Vietnam, oleh orang Perancis sekitar tahun 1870 

yang dibawa dari Guyana, Amerika Selatan. Masuknya tanaman ini ke Vietnam 

sebenarnya ditujukan sebagai tanaman hias. Dimanfaatkan sebagai tanaman hias 

karena batangnya berbentuk segi tiga dan berduri sangat pendek sehingga tampak 

seperti tanpa duri. Keunikan batang itulah yang membuatnya dapat menjadi hiasan 

karena umumnya batang tanaman berbentuk bulat ataupun segi empat. Ditinjau 

dari bunganya pun tanaman ini sangat unik sehingga menambah keindahannya 

sebagai pajangan. Bunga berbentuk corong mulai mekar saat senja dan akan 
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mekar seluruhnya saat tengah malam. Tidak heran kalau tanaman ini pun dijuluki 

night blooming cereus. Baunya sangat harum. 

 Nama dragon fruit di Asia disebabkan oleh fungsi buahnya. Oleh 

masyarakat Cina kuno sering meletakkan buah tanaman ini di antara dua ekor 

patung naga berwarna hijau di atas meja altar. Tradisi religius ini sangat dipercaya 

oleh masyarakat Cina kuno akan membawa berkah. Warna merah menyala dari 

buah tersebut sangat mencolok di antara patung naga hijau sehingga 

memunculkan nilai estetika. Mungkin tradisi religius inilah yang mendasari 

julukan thang loy, dragon fruit, atau buah naga. 

 Memang tujuan awal masuknya tanaman ini di Vietnam dan sekitarnya 

adalah sebagai tanaman hias. Namun, setelah dikembangkan, masyarakat Vietnam 

mulai meliriknya bukan sebagai tanaman hias, tetapi tanaman buah. Ini terjadi 

setelah masyarakat mulai mengetahui bahwa buahnya dapat dimakan seperti 

halnya yang dilakukan masyarakat Meksiko dan Indian. Bukan hanya dapat 

dimakan, tetapi memang rasa buahnya enak sehingga digemari masyarakat 

Vietnam dan Cina. Akibatnya, didaerah tersebut tanaman ini dikembangkan untuk 

diambil buahnya.  

 Di Indonesia, buah naga mulai dikenal sekitar pertengahan tahun 2000. Itu 

pun bukan hasil budidaya di negeri sendiri, tetapi hasil impor dari Thailand. 

Padahal sebenarnya pembudidayaannya tidak sulit. Apalagi iklim Indonesia 

sangat mendukung pengembangannya. 

 Daerah Indonesia yang hingga kini sudah mengembangkan tanaman buah 

naga ialah Pasuruan, Jember, Mojokerto, dan Jobang. Daerah yang diketahui 
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pertama kali menanam tanaman buah naga adalah Pasuruan ke arah Tosari, daerah 

desa Pohgading, Kecamatan Pasrfepan. Tidak jelas siapa yang pertama kali 

membawa dan menanamnya di Indonesia. Buah naga mulai dikembangkan di 

Indonesia pada tahun 2001. Hingga kini luas areal penanaman tanaman ini relative 

masih sangat sedikit. Hal ini dapat dimaklumi karena buah naga masih tergolong 

langka.  

2.3.2 Kandungan Buah Naga 

Menurut Kristanto (2014) didalam buku Berkebun Buah Naga, buah naga 

memiliki khasiat untuk kesehatan manusia, diantaranya ialah sebagai 

penyeimbang kadar gula darah, pencegah kanker usus, pelindung kesehatan 

mulut, serta pengurang kolestrol, pencegah pendarahan dan obat keluhan 

keputihan. Adanya khasiat-khasiat tersebut disebabkan oleh kandungan nutrisi 

dalam buahnya yang sangat mendukung kesehatan pada tubuh manusia. 

Berikut ini kandungan nutrisi lengkap pada buah naga: 

Tabel 2.1  

Kandungan Nutrisi Buah Naga 

Nutrisi Kandungan 

Kadar Gula 13-18 briks 

Air 90% 

Karbohidrat 11,5 g 

Asam 0,139 g 

Protein 0,53 g 

Serat 0,71 g 

Kalsium 134,5 mg 

Fosfor 8,7 mg 

Magnesium 60,4 mg 

Vitamin C 9,4 mg 

Sumber: Buku Kebun Buah Naga, 2014 

Faedah buah naga bagi kesehatan ternyata tak hanya dipersembahkan 

daging buah nya saja. Hasil penelitian Rosario Vargas Sol’s dari Laboratorio de 
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Investigation de Fitofarmacolog’a, Universidad Autonoma Metropolitana 

Xochimilco, Meksiko, ekstrak kloroform daun buah naga berdaging putih 

mengandung senyawa pentacyclic triterpene taraxast-20-ene-3a-ol dan taraxast-

12,20(30)-dien-3a-ol. Kedua senyawa itu terbukti melindung kelenturan 

pembuluh darah kelinci. 

Penelitian memperkirakan keampuhan kedua senyawa itu hampir 

menyamai troxerutin, salah satu obat pelindung pembuluh darah mikro yang 

beredar di pasaran. Obat itu berguna untuk mengurangi resiko pecahnya pembuluh 

darah. Hasil uji in vitro yang dilakukan Li-Chen Wu, peneliti Department of 

Applied Chemistry, National Chi-Nan University, menunjukan ekstrak kulit buah 

naga berdaging merah berpotensi menghambat pertumbuhan sel tumot B16F10 

pada dosis 25 g. Itu membuktikan buah naga tak hanya kezat bila disantap, tetapi 

juga berfaedah sebagai obat.  

Manfaat kulit buah naga sudah dibuktikan oleh beberapa ahli dan telah 

banyak diketahui oleh masyarakat. Buah naga ini tak hanya lezat tetapi kulitnya 

juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kulit buah naga bisa dimanfaatkan 

untuk dijadikan pewarna makanan maupun obat.  

Buah naga mulai banyak dikonsumsi karena kandungan kimianya yang 

bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan kimia buah naga dan kulit buah naga yaitu 

flavonoid (Hilal, 2006) vitamin A, C, E dan polifenol (Siregar, 2011). Kulit buah 

naga yang bersisik dipercaya mengandung zat pentacyclic, triyepene, dan taraxast 

yang dapat membuat lentur pembuluh darah, sehingga darah akan mengalir 

dengan lancar ke seluruh tubuh. Jika pembuluh darah lentur, maka pembuluh 
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darah tak mudah pecah meskipun mendapatkan tekanan yang kuat dari jantung. 

Kedua, buah naga juga berkhasiat untuk membasmi sel-sel kanker atau tumor 

ganas pada tubuh.  

Kulit buah naga yang biasanya hanya dianggap sebagai limbah, 

mengandung banyak zat yang bisa membasmi zat-zat asing yang membahayakan 

tubuh. Tak hanya itu, kulit tersebut dapat juga dapat mencegah diabetes dan 

penyakit jantung. Kulit buah naga dapat pula dimanfaatkan sebagai alat 

pendeteksi makanan yang mengandung boraks dan formalin, sehingga konsumsi 

makanan akan tetap terjaga zat yang terkandung dalam kulit buah naga tersebut. 

2.3.3 Klasifikasi Buah Naga 

Menurut Kristanto (2014), buah naga termasuk dalam kelompok tanaman 

kaktus atau famili Cactaceae dan subfamili Hylocereanea.  Dalam subfamili ini 

terdapat beberapa genus, sedangkan buah naga termasuk dalam genus Hylocereus. 

Genus ini pun  terdiri dari sekitar 16 spesies. Dua di antaranya memiliki buah 

yang komersial, yaitu Hylocereus undatus (berdaging putih) dan Hylocereus 

costaricensis (daging merah). Adapun klasifikasi buah naga tersebut sebagai 

berikut : 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi : Angiospremae (berbiji tertutup) 

Kelas  : Dicotyledonae (berkeping dua) 

Ordo  : Cactales 

Famili  : Cactaceae 

Subfamili : Hylocereanea 
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Genus  : Hylocereus 

Spesies : -Hylocereus undatus (daging putih) 

    -Hylocereus costaricensis (daging merah) 

2.3.4 Jenis Buah Naga 

 Hingga kini ada empat jenis tanaman buah naga yang diusahakan dan 

memiliki prospek baik. Keempat jenis tersebut sebagai berikut : 

1. Hylocereus undatus 

Hylocereus undatus yang lebih popular dengan sebutan white pitaya adalah 

buah naga yang kulitnya berwarna merah dan daging berwarna putih. Warna 

merah buah ini sangat kontras dengan warna daging buah. Pada kulit buah 

terdapat sisik atau jumbai berwarna hijau. Di dalam buah terdapat banyak biji 

berwarna hitam. Berat buah rata-rata 400-500 g, bahkan ada yang dapat 

mencapai 650 g. rasa buahnya asam bercampur manis. Disbanding jenis 

lainnya, kadar kemanisannya tergolong rendah, sekitar 10-13 briks.  Batang 

tanamannya berwarna hijau tua.  

Gambar 2.1 

Buah Naga Hylocereus Undatus 

 
Sumber : www.caraberkebun.com  

2. Hylocereus polyrhizus 

Hylocereus polyrhizus yang lebih banyak dikembangkan di Cina dan 

Australia ini memiliki buah dengan kulit berwarna merah dan daging 
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berwarna merah keunguan. Kulitnya terdapat sisik atau jumbai hijau. Rasa 

buah lebih manis disbanding hylocereus undatus, kadar kemanisan mencapai 

13-15 briks. Tanamannya lebih kekar dibanding Hylocereus undatus. Duri 

pada batang dan cabang berjarak lebih rapat. Tanaman ini tergolong jenis 

yang sangat rajin berbunga, bahkan cenderung berbunga sepanjang tahun. 

Sayangnya tingkat keberhasilan bunga menjadi buah sangat kecil, hanya 

mencapai 50% sehingga produktivitas buahnya tergolong rendah. Bahkan 

jenis ini termasuk jenis tanaman yang buahnya hanya berukuran kecil. Rata-

rata berat buahnya hanya sekitar 400 g. lokasi penanaman yang ideal pada 

ketinggian rendah sampai sedang. 

Gambar 2.2 

Buah Naga Hylocereus Polyrhizus 

 
Sumber: www.caraberkebun.com 

3. Hylocereus costaricensis 

Buah Hylocereus costaricensis sepintas mirip buah Hylocereus polyrhizus. 

Namun, warna daging buahnya lebih merah. Itulah sebabnya tanaman ini 

disebut buah naga berdaging super merah. Batangnya bersosok lebih besar 

disbanding Hylocereus polyrhizus. Batang dan cabangnya akan berwarna 

loreng saat berumur tua. Berat buahnya skeitar 400-500 g. Rasannya manis 

dengan kadar kemanisan mencapai 13-15 briks. Tanamannya sangat 

menyukai daerah yang panas dengan ketinggian rendah sampai sedang. 
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Gambar 2.3 

Buah Naga Hylocereus costaricensis 

 
Sumber: www.caraberkebun.com 

4. Selenicereus megalanthus 

Selenicereus megalanthus berpenampilan berbeda dibanding jenis anggota 

genus Hylocereus. Kulit buahnya berwarna kuning tanpa sisik sehingga 

cenderung lebih halus. Walaupun tanpa sisik, kulit buahnya masih 

menampilkan tonjolan-tonjolan. Rasa buahnya jauh lebih manis disbanding 

buah naga lainnya karena memiliki kadar kemanisan mencapai 15-18 birks. 

Sayangnya, buah yang di juluki yellow pitaya ini kurang popular disbanding 

jenis lainnya. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh bobot buahnya 

yang tergolong kecil, hanya sekitar 80-100 g/buah. Tanamannya tidak seperty 

Hylocereus karena tampil lebih mungil dengan warna hijau terang. 

Pertumbuhan tanaman ini akan optimal bila ditanam di daerah dingin dengan 

ketinggian tempat lebih dari 800 m dpl. 

Gambar 2.4 

Buah Naga Selenicereus megalanthus 

 
Sumber: www.caraberkebun.com 
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2.3 Peralatan Yang digunakan Dalam Pembuatan Flavor atau Cita Rasa 

 Berikut beberapa peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan flavor 

atau cita rasa kulit buah naga adalah   

1. Timbangan 

 Berfungsi untuk menimbang atau mengukur berapa jumlah kulit buah naga 

atau bahan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan aturan atau komposisi 

bahan tersebut. Sebagai pemula akan sangat membantu karena belum bisa 

mengira-ngira berapa takaran yang pas untuk membuat flavor. 

2. Pisau 

 Berfungsi untuk mengupas atau memisahkan antara kulit buah naga dan 

daging buah naga. 

3. Tray 

 Berfungsi sebagai tempat penempatan kulit buah naga yang akan di jemur 

dibawah sinar matahari. 

4. Kompor 

 Kompor terdiri dari kompor gas dan kompor listrik. Fungsi dari kompor 

dalam pembutan flavor atau cita rasa adalah untuk memasak atau 

mendidihkan bahan-bahan dari pembuatan flavor kulit buah naga. 

2.4 Perlengkapan yang digunakan dalam Pembuatan Flavor atau Cita 

Rasa 

1. Spatula  

 Terdapat berbagai macam ukuran spatula yang digunakan berdasarkan 

kebutuhannya. Biasanya terbuat dari bahan plastik dan karet yang fleksibel. 
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Yang berfungsi sebagai alat untuk mengaduk adonan yang bersifat cair 

maupun kental. 

2. Pan 

 Panci yang dipergunakan untuk merebus makanan. Model dan bentuk 

panci saat ini sangatlah bervariasi dimana ada yang dikenal dengan nama 

stock pot untuk memasak makanan berkuah dan ada juga yang dinamakan 

panci slow cooker yang khusus dipergunakan untuk merebus sesuatu dalam 

jangka waktu sangat lama. 

3. Gelas ukur 

 Alat mengukur cairan seperti santan, susu, sari buah, atau kaldu. Cara 

menggunakan gelas ukur yaitu pada gelas ukur terdapat keterangan cup, oz, 

ml, pint, flour, sugar, rice, gram. Pilih yang ml  untuk mengukur cairan liquid 

atau flavor. 

 

2.5 Bahan-bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan flavor atau 

cita rasa 

1. Kulit buah naga 

Menurut Li Chen Wu (2005) kulit buah naga memiliki keunggulan 

yaitu polyphenol dan sumber antioksidan yang baik. Bahkan menurut 

studi yang dilakukannya terhadap total phenolic konten, aktivitas 

antioksidan dan kegiatan antiproliferative, kulit buah naga merah 

adalah lebih kuat inhibitor pertumbuhan sel-sel kanker daripada 

dagingnya dan tidak mengandung toksik. Oleh karena itu kulit buha 
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naga super merah sangat layak untuk dijadikan bahan baku produk 

olahan, salah satunya adalah dijadikan sebagai flavor atau cita rasa 

pada suatu makanan. 

2. Gula (Glukosa) 

Menurut Darwin (2013), gula adalah suatu karbohidrat sederhana 

karena dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah 

menjadi energy. Secara umum gula dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Monosakarida 

Sesuai dengan namanya yaitu mono yang berarti satu, ia 

terbentuk dari satu molekul gula. Yang termasuk 

monosakarida adalah glukosa, fruktosa dan galaktosa. 

b. Disakarida 

Berbeda dengan monosakarida, disakarida berarti terbentuk 

dari dua molekul gula. Yang termasuk disakarida adalah 

sukrosa (gabungan glukosa dan fruktosa), (gabungan dari 

glukosa dan galaktosa) dan maltosa (gabungan dari dua dua 

glukosa). 

3. Air  

Air dapat brwujud padatan (es), cairan (air), dan gas (uap air). Air 

adalah satu-satunya zat yang secara alami terdapat dipermukaan bumi 

dalam ketiga wujudnya tersebut. Air merupakan substansi kimia 

dengan rumusan kimia H2O : satu atom oksigen. Air bersifat tidak 
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berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar (Allafa, 

2008). 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang baik menjelaskan secara teoritis hubungan 

antara variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran merupakan hubungan antara 

berbagai konsep yang didasarkan teori (Kountur, 2007:83). 

Berkaitan dengan tinjauan pada penelitian terdahulu dan kerangka teoritis 

serta rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya sebagai dasar untuk 

merumuskan kerangka berpikir tentang pembuatan cita rasa dengan bahan kulit 

buah naga. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.5 

Konsep Pola Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber :Pengelolahan Data dan Penelitian, 2015 

Kulit buah naga 

Diujikan pada sponge cake 

Eksperimen 

Hasil flavor kulit buah naga dari segi 

rasa, aroma, warna dan tekstur 

Inovasi pembuatan flavor dengan 

limbah buah naga 

Studi Pustaka 

Hasil eksperimen flavor kulit 

buah naga 

Pengumpulan data 

(Kuesioner) 
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