
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian setelah menganalisa data mengenai subtitusi 

buah naga sebagai pengganti cranberry juice dalam pembuatan cocktail 

cosmopolitan pada uji coba kali ini, maka penulis menarik kesimpulan yang akan 

dijabarkan pada penjelasan di bawah ini. 

 Bahwa buah naga dapat digunakan sebagai pengganti cranberry juice 

dalam pembuatan cocktail cosmopolitan apabila tidak terdapat cranberry juice 

pada saat operasional berlangsung walaupun warna yang di dapat masih terlihat 

gelap akan tetapi rasa manis dari buah naga dapat dirasakan , serta rasa dan aroma 

yang dihasilkan oleh alkohol yang ada antara vodka dan triple sec sudah 

tercampur dengan baik, dan penyajian cocktail cosmopolitan yang berbahan dasar 

buah naga sudah menarik. 

 Dalam penelitian kali ini, penulis melakukan uji coba dimana memiliki 

tujuan agar menciptakan suatu produk yang baru atau yang disebut dengan inovasi 

produk baru, dan juga untuk meningkatkan penggunaan produk buah naga yang 

berasal dari dalam negeri serta memberikan inovasi kepada hotel yang mengalami 

penurunan stok cranberry juice sebagai bahan pokok pada pembuatan produk 

cocktail cosmopolitan yang dapat memberikan manfaat secara tidak langsung 

yang dapat diolah menjadi minuman yang menarik serta inovatif. 
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Berikut ini, penulis menjabarkan cocktail cosmopolitan berbahan dasar buah 

naga 

Vodka   1 ½ oz 

Lime Juice   ¼ oz 

Triple Sec   ¼ oz 

Dragon Fruit   3 oz 

Cara pembuatan : 

1. Potong buah naga dan blend  buah naga dengan dengan sedikit air. 

2. Setelah itu saring hasil buah naga yang sudah di blend tadi dengan 

menggunakan kain yang bersih agar biji buah naga terpisah dan warna 

lebih jus buah naga lebih bening dan terang. 

3. Kemudian masukkan buah naga yang telah di saring tadi bersamaan 

dengan vodka, triple sec, dan  lime juice sesuai takaran pada jigger ke 

dalam shaker. 

4. Kemudian kocok semua bahan tadi dengan es batu. 

5. Tuang kedalam gelas yang sudah di dinginkan. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran untuk pembaca yang nantinya menjadi pertimbangan 

dan akan membantu pembaca dalam melakukan penulisan dan 

pengembangan produk untuk selanjutnya, antara lain: 
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1. Penulis berharap agar penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 

cara memanfaatkan buah naga yang banyak terdapat di asia 

sebgai bahan pokok pembuatan. 

2. Penulis berharap agar pembaca dapat melanjutkan penelitian ini 

dengan mengganti cranberry juice dengan buah naga atau buah 

lainnya sebagai pengganti pada pembuatan cocktail 

cosmopolitan. 

3. Penulis berharap agar pembaca dapat melanjutkan penelitian ini 

dengan menemukan ide ide kreasi dengan cara 

mengkombinasikan minuman ini dengan makanan lainnya. 
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