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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia beverage di Indonesia khusunya bar mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Ini terlihat dari makin banyaknya hotel 

media yang membahas tentang dunia kuliner di koran, majalah, televisi maupun 

media sosial, dan dengan meningkatnya industri  yang bergerak di bidang 

makanan dan minuman  di Indonesia dari tahun ke tahun. 

Bar merupakan suatu bidang yang mempunyai tingkat kreativitas yang 

tinggi. Produk bar tidak hanya mengutamakan kualitas rasa, tetapi juga sangat 

mementingkan seni dan kecantikan dari penampilan minuman tersebut yang bisa 

dinikmati oleh orang yang meminumnya. Dunia bar sudah berkembang dan 

dikenal oleh masyarakat luas, banyak produk bar yang berupa mocktail maupun 

cocktail banyak digemari oleh banyak masyarakat. 

Dunia bar telah berkembang luas di berbagai negara seperti Indonesia, 

dimana era globalisasi membawa beraneka ragam jenis minuman dan produk dari 

mancanegara, banyak masyarakat yang lebih memilih brand asing atau jenis 

minuman cocktail yang berasal dari barat yang banyak digemari oleh masyarakat 

Indonesia seperti tequilla sunrise, cosmopolitan, mojito dan sex on the beach 

dibandingkan dengan minuman tradisional Indonesia. 
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Sesuai dengan perkembangan zaman, inovasi terus dikembangkan demi 

menciptakan kepuasan bagi para penikmatnya. Produk bar yang terus berubah, 

sehingga memunculkan produk-produk bar yang baru dengan beraneka ragam 

rasa dan penampilan yang unik dan menarik perhatian. Salah satunya produk bar 

yang telah lama menarik perhatian masyarakat adalah cosmopolitan.  

Cosmopolitan atau yang biasa disebut dengan Cosmo merupakan cocktail 

yang terbuat dari vodka, triple sec, cranberry juice dan  lemon juice. Menurut 

International Bartenders Association resep original cosmopolitan terbuat dari 

vodka citron, vodka rasa lemon. Cosmopolitan merupakan relatif dari cranberry 

coolers seperti Cape Codder. Walaupun sering disalah artikan, cosmopolitan juga 

memiliki kemiripan dengan cocktail kamikaze. 

Asal cosmopolitan diragukan, secara luas minuman ini dipercaya di buat oleh 

bartender yang berbeda pada tahun 1970. Secara general, orang telah mengakui 

bahwa John Caine membawa minuman ke San Francisco sekitar tahun 1987 dari 

Ohio. Pada tahun yang sama di Manhattan, secara internasional cocktail di  akui di 

buat oleh Bradley Umane, berdasarkan  resep minuman Cheryl Cook. Menurut 

Sally Ann Berk dan Bob Sennett, cosmopolitan muncul secara literatur pada awal 

tahun 1993 dan berasal dari kota New York.  

Buah naga berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan 

namun sekarang juga dibudidayakan di negara - negara Asia seperti Taiwan, 

Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Buah ini juga dapat ditemui di 

Okinawa, Israel, Australia utara dan Tiongkok selatan.  
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Buah naga merah sebagai salah satu buah yang memiliki banyak manfaat 

untuk membantu mengatasi dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit. 

Mulai dari batang buah naga, daging buah naga, sampai dengan kulit buah naga 

juga memiliki banyak kandungan vitamin dan zat yang sangat bermanfaat. Buah 

naga harus dibelah hingga daging buahnya terlihat ketika akan dikonsumsi. 

Tekstur buahnya sering disamakan dengan buah kiwi karena bijinya yang hitam 

dan renyah. Daging buahnya terasa agak manis ketika dimakan dan memiliki 

kandungan kalori yang rendah. Biji buah naga memiliki rasa pedas serta kaya 

akan lipid serta dimakan bersama dengan daging buahnya, namun bijinya harus 

dikunyah karena sulit dicerna oleh tubuh. Selain dimakan langsung, buah naga 

juga dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan dan minuman. Namun, buah 

naga jarang digunakan dalam pembuatan produk bar di Eropa khususnya dalam 

pembuatan cocktail seperti cosmopolitan. Dengan melihat hal tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan buah naga sebagai 

bahan dasar   dengan cosmopolitan yang menjadi salah satu minuman yang 

digemari oleh masyarakat pada saat ini, dengan memanfaatkan buah naga sebagai 

bahan campuran dalam pembuatan cosmopolitan. Cocktail cosmopolitan biasanya 

menggunakan berbagai  macam alkohol dan jus seperti vodka, lemon juice, 

cranberry juice, dan triple sec. Penulis memilih cocktail cosmopolitan yang 

berbahan dasar dari buah naga, dikarenakan buah naga merupakan bahan dasar 

yang mudah di temukan di kota Batam. Penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Subtitusi buah naga sebagai pengganti Cranberry Juice dalam pembuatan 

Cocktail Cosmopolitan” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. 

dan akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pengolahan cosmopolitan dari bahan dasar buah naga ? 

2. Bagaimana penyajian minuman cosmopolitan berbahan dasar buah naga ? 

3. Bagaimana persepsi responden terhadap cosmopolitan yang berbahan 

dasar buah naga ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari produk yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bahwa buah naga dapat digunakan sebagai subtitusi 

cranberry juice dalam pembuatan cosmopolitan.  

2. Untuk mengetahui cara pengolahan cosmopolitan dari bahan dasar buah 

naga yang banyak terdapat di kota Batam. 

3. Untuk mengetahui persepsi responden mengenai cosmopolitan yang 

berbahan dasar buah naga. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam menulis laporan 

dengan topik “Subtitusi buah naga sebagai pengganti Cranberry Juice dalam 

pembuatan Cocktail Cosmopolitan” bahwa buah naga yang banyak terdapat di 

kota Batam dapat digunakan sebagai pengganti cranberry juice dalam pembuatan 

cocktail cosmopolitan. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

 Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis mempermudah penulisan 

dengan membuat sistematika dalam penulisan yang menggambarkan secara garis 

besar hal-hal yang 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 bar, pengertian tentang cocktail cosmopolitan, 

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  METODE 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 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sumber 

data, dan analisis data. 
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BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menerangkan bagaimana proses pembuatan 

cosmopolitan dengan bahan dasar 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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