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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Delima (Punica granatum) adalah tanaman buah-buahan yang mudah 

tumbuh hampir di semua iklim. Dikenal tiga macam delima, yaitu delima putih, 

delima merah dan delima ungu. Pemanfaatan tanaman ini sebagai obat tradisional 

sangat bervariasi dan seluruh bagian tanaman delima ini bisa dimanfaatkan 

sebagai obat. Salah satu manfaat buah delima merah adalah sebagai antikolesterol. 

Asupan jus buah delima dapat mempertahankan aliran darah dalam tubuh untuk 

tetap normal sehingga dapat menurunkan kolesterol (Wahyuni dkk, 2013:89). 

Selain nilai gizi buah delima, kulit buah delima digunakan sejak zaman 

kuno sebagai anti-thelmintic, anti-tracheobronchitis, untuk penyembuhan luka, 

bisul, memar, stomatitis, diare, vaginitis, dan melawan perdarahan yang 

berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak nilai obat dari kulit 

delima telah diteliti seperti abortifacient, analgesik, antiameobik, antibakteri, 

antikonvulsan, antijamur, antimalaria, anti-mutagenik, antivirus, antispasmodic, 

diuretik, hipoglikemik, hipotermia, dan aktivitas antioksidan. Kandungan utama 

phytochemical delima adalah polifenol yang dominan dalam buah dan termasuk 

flavonoid (flavonol, flavanol, dan anthocyanin), tanin kental (pro- 

anthocyanidins) dan tanin terhidrolisa (HTs) (ellagi-tanin dan gallo-tanin). Tanin 

ini sangat rentan terhadap hidrolisis enzimatik dan non-enzimatik. Produk 
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hidrolisis termasuk glukosa dan asam ellagic atau asam galat. Fitokimia tambahan 

hadir dalam kulit delima termasuk asam organik dan fenolik, sterol dan 

triterpenoid, dan alkaloid. Ellagi-tanin terdapat dalam kulit delima sekitar 92% 

dari aktivitas antioksidan total buah delima. Oleh karena itu, manfaat kesehatan 

kulit delima terakreditasi untuk kegiatan farmakologi yang ditunjukkan oleh 

fitokimia bioaktif seperti polifenol (Al-Rawahi dkk, 2014:316). 

Pada umumnya masyarakat biasanya hanya mengonsumsi daging buah 

delima dan tidak memanfaatkan kulitnya. Padahal kenyataannya kulit buah delima 

memiliki beberapa manfaat yang baik untuk kesehatan. Menurut hellosehat.com 

kulit buah delima dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung, menjaga 

kesehatan tulang, mengobati sakit tenggorokan dan batuk, dan menjaga kesehatan 

gigi dan mulut (Safitri, 2018).  

 Peningkatan industri roti di Indonesia naik sebesar 10% sampai 15% per 

tahunnya. Hal ini dikarenakan tingkat konsumsi roti di Indonesia meningkat 

(Nurhidayah, 2016). Selain itu, konsumsi tepung terigu di Indonesia memiliki 

peningkatan yang cukup tinggi sebanyak 95% padahal tepung terigu di Indonesia 

masih di ekspor dari luar negeri (Yanuarti dan Afsari 2016:2). Tepung terigu itu 

sendiri kurang memberi nutrisi yang baik bagi tubuh karena pada saat pembuatan 

tepung terigu kulit ari tersebut akan dihapus yang mengakibatkan 76% vitamin 

dan mineral akan menghilang (Kusumaningrum, 2017).  

Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan tersebut maka peneliti 

menyadari bahwa dengan memanfaatkan limbah kulit delima sebagai bubuk dapat 

mengurangi jumlah limbah pangan. Peneliti juga tertarik untuk memanfaatkan 
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kulit delima sebagai bubuk untuk menambahkan nilai gizi dan mengurangi 

penggunaan tepung terigu yang merupakan salah satu bahan baku utama dalam 

pembuatan pastry. 

Dengan kesempatan ini, peneliti ingin melakukan substitusi bubuk kulit 

delima ke dalam olahan pastry yang diharapkan dapat memberikan manfaat ke 

dalam olahan pastry tersebut. Dalam hal ini peneliti memilih olahan pastry 

brownies, muffin, dan cookies untuk ditambahkan bubuk kulit buah delima di 

dalamnya.  

             

Gambar 1.1 Buah Delima dan Kulit Delima 
Sumber: Data Diolah (2018) 

Penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Rowayshed dkk (2013) dengan judul 

Nutritional and Chemical Evaluation for Pomegranate (Punica granatum L.) 

Fruit Peel and Seeds Powders By Products. Hasil saat ini menunjukkan bahwa 

buah delima yang diuji buah, kulit dan biji, mengandung kandungan lisin, 

isoleusin, dan asam amino yang sangat tinggi mengandung sulpher (Metionin dan 



4 

sistein), yang biasanya kekurangan bahan makanan, daripada pola protein 

referensi FAO atau WHO. 

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Tariq dkk (2012) dengan judul 

Pomegranate Peel and Fruit Extracts: A Review of Potential Anti-Inflammatory 

and Anti-Infective Effects. Selama dekade terakhir, telah terjadi peningkatan minat 

yang dramatis pada buah delima sebagai produk obat dan nutrisi karena efek 

kesehatan potensial yang baru teridentifikasi, yang meliputi pengobatan dan 

pencegahan kanker dan penyakit kardiovaskular. Dari perspektif toksikologi, jus 

buah delima, ekstrak dan kulit buah delima telah terbukti aman. 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Bayizit dkk (2012) dengan judul The 

Therapeutic Potential of Pomegranate and Its Products for Prevention of Cancer. 

Berdasarkan minat yang terus bertambah pada berbagai sifat terapeutik selama 

dekade terakhir dan in vitro, hewan, dan uji klinis delima tampaknya menjadi 

makanan yang menjanjikan dengan manfaat terapeutik yang terdefinisi dengan 

baik. Data epidomiologi menunjukkan bahwa buah delima dan senyawa bioaktif 

yang terkait seperti asam fenolik, flavonoid, dan tanin mungkin memiliki potensi 

yang kuat sebagai kemopreventif dan mungkin sebagai alat baru untuk 

pencegahan dan kemungkinan intervensi terapeutik terhadap berbagai kanker pada 

manusia. 

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Al-Rawahi dkk (2014) dengan judul 

Phenolic Constituents of Pomegranate Peels (Punica granatum L.) Cultivated in 

Oman. Penelitian ini menganggap bahwa ekstrak kulit delima adalah layak studi 

yang lebih intensif pada kuantifikasi, isolasi senyawa dominan, bioavailabilitas 
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dan perlindungan yang mungkin terhadap beberapa penyakit umum, seperti 

penyakit kardiovaskular. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pembuatan bubuk kulit delima? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan kulit delima pada brownies, muffin, dan 

cookies terhadap kandungan gizi di dalamnya? 

3. Bagaimana minat responden terhadap uji organoleptik? 

4. Bagaimana kelayakan bisnis brownies, muffin, dan cookies dengan 

penambahan kulit delima? 

5. Bagaimana kandungan kalori dan karbohidrat dari brownies, muffin, dan 

cookies? 

 

1.3  Tujuan Pengembangan 

Tujuan pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pembuatan bubuk kulit delima 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan kulit delima pada 

brownies, muffin, dan cookies. 

3. Untuk mengetahui minat panelis terhadap uji organoleptik. 

4. Untuk mengetahui bagaimana kelayakan bisnis brownies, muffin, dan 

cookies dengan penambahan kulit delima. 
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5. Untuk mengetahui kandungan kalori dan karbohidrat dari brownies, 

muffin, dan cookies. 

 

1.4  Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

1.   Brownies 

Brownies dengan substitusi bubuk kulit delima diharapkan memiliki 

tekstur yang padat, renyah di luar, dan lembut di dalamnya. Rasa yang 

diharapkan juga tidak memiliki rasa pahit dari bubuk kulit delima tersebut. 

Warna dari brownies itupun diharapkan untuk tetap berwarna coklat 

seperti brownies pada umumnya. 

2. Cookies  

Cookies dengan substitusi bubuk kulit delima diharapkan memiliki tekstur 

yang renyah dan keras ditambah dengan tekstur serat yang halus dan 

lembut. Rasa yang diharapkan juga tidak memiliki rasa pahit dari bubuk 

kulit delima tersebut. Warna dari cookies diharapkan memiliki warna 

kuning kecoklatan. 

3. Muffin  

Muffin dengan substitusi bubuk kulit delima diharapkan memiliki tekstur 

yang lebih padat dan basah. Rasa yang diharapkan juga tidak memiliki 

rasa pahit dari bubuk kulit delima dan memiliki rasa yang tidak terlalu 

manis. Warna dari muffin diharapkan memiliki warna kuning kecoklatan. 
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1.5  Pentingnya Pengembangan  

1. Bagi Peneliti  

 Selain dapat mengurangi limbah organik, karena pemanfaatan kulit delima 

yang biasanya dibuang begitu saja, pembuatan produk brownies, muffin, 

dan cookies dengan penambahan bubuk kulit delima ini merupakan 

sesuatu yang inovatif, diharapkan produk ini dapat bernilai jual tinggi dan 

mengandung manfaat lebih bagi tubuh. 

2. Bagi Universitas Ciputra 

 Sebagai data yang disimpan dan digunakan menjadi salah satu sumber 

oleh peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

 Sebagai referensi untuk memberikan pengetahuan serta wacana terkait 

penggunaan bubuk kulit delima yang dapat menambah nilai gizi pada 

brownies, muffin, dan cookies dan pengolahan bubuk kulit delima menjadi 

bahan makanan yang memiliki nilai jual. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian dan keterbatasan pengembangan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Brownies, muffin, dan cookies dengan substitusi bubuk kulit delima 

diasumsikan memiliki kandungan gizi yang tinggi dibandingkan brownies, 

muffin, dan cookies di pasaran. 
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2. Peneliti mengasumsikan warna dari bubuk kulit delima yang coklat 

kemerahan akan mempengaruhi warna dari brownies, muffin, dan cookies. 

3. Penelitian yang dilaksanakan hanya sebatas pengolahan ke arah produk 

pastry saja. 

4. Pada penelitian ini, pengembangan brownies, muffin, dan cookies 

berbahan bubuk kulit delima hanya sebatas uji organoleptik dan uji 

laboratorium saja. 

 

 1.7  Definisi Istilah  

Berikut ini adalah definisi istilah yang akan digunakan: 

Tabel 1.1 Definisi Istilah 
No. Istilah Definisi 
1. Brownies  Brownies merupakan suatu cake yang terbuat dari 

empat bahan dasar yaitu, tepung, lemak, gula dan 
telur yang membedakan hanya dengan ditambahkan 
coklat batang yang dicairkan dan coklat bubuk 
(Muharramah dkk, 2016:34). 

2. Cookies Cookies merupakan kue kering yang renyah, tipis, 
datar (gepeng) dan biasanya berukuran kecil. 

3. Muffin Muffin adalah sejenis cake yang dibuat dalam ukuran 
personal, teksturnya padat, agak menggumpal di 
bagian isinya, dan bentuknya mirip dengan cupcake 
serta pembuatannya lebih sederhana dibandingkan 
membuat cake (Prakoso, 2011:4). 

4. Delima Adalah buah yang berbentuk bulat bermahkotakan 
kelopak daun yang tidak rontok pada bagian bawah, 
warna kulit buah hijau kekuning-kuningan. Bagian 
dalam buah terdapat kulit tipis putih yang berisikan 
butir-butir daging buah (Sudjijo, 2014:41). 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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1.8  Sistematika Penulisan  

Bab pertama berisi tentang alasan-alasan utama dibuat sebuah produk 

brownies, muffin, dan cookies yang terdiri dari sub bab-sub bab yaitu latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk 

yang diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan 

pengembangan, definisi istilah, dan sistematika penelitian. 

Bab dua berisi mengenai teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian 

ini yang terdiri atas sub bab-sub bab sebagai berikut: tinjauan bahan baku yang 

digunakan, manfaat bahan baku yang digunakan, tinjauan kreasi secara umum 

yang terdiri atas jenis produk, kandungan gizi serta proses pembuatan produk. 

Bab ketiga berisi mengenai metode serta alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai sub bab-sub bab sebagai berikut: model 

pengembangan, prosedur pengembangan, dan uji coba produk. 

Bab empat peneliti memaparkan hasil uji organoleptik yang meliputi 

warna, aroma, rasa, dan tekstur dan membahas hasil dari uji organoleptik tersebut. 

Bab lima merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kajian produk, 

saran, pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk lebih lanjut. 


