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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia pariwisata sekarang kian mendapat perhatian dan sorotan yang 

sangat meningkat di berbagai negara. Pariwisata telah menjadi salah satu industri 

terbesar di seluruh dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan 

devisa negara. Pariwisata di Indonesia berkembang secara pesat dan tidak 

dipungkiri perekonomian negara semakin meningkat.  

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah 

daerah. Setiap orang pasti memerlukan wisata atau mengunjungi tempat-tempat 

hiburan. Pariwisata tidak hanya dilihat dari onjek wisata melainkan harus disertai 

penunjang lainnya seperti fasilitas, akses menuju tempat wisata, keamanan dan 

kenyamanan harus diperhatikan demi kepuasan para wisatawan. Pariwisata sudah 

berkembang dan tidak terpaku beberapa wisata tersebut, saat ini wisata yang 

sedang diminati oleh masyarakat lokal maupun asing yaitu kuliner. 

Bandung dikenal sebagai kota tujuan kuliner, dengan memiliki iklim yang 

sejuk, keanekaragaman makanan dan tempat belanja merupakan tempat wisata 

yang menjadi daya tarik dari kota Bandung. Wisatawan yang datang ke kota 

bandung semakin bertambah tiap tahunnya. Sebagaimanan dilihat dari data jumlah 

pengunjung yang terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota 

Bandung dari tahun 2012-2013 

Tabel 1.1 

Data Kunjungan Wisatawan yang Datang Ke Kota Bandung  

Tahun 2012-2013 

No. Tahun Jumlah/Orang 

1 2012 5.257.439 
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2 2013 5.564.724 

Sumber:Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung, (2014) 

Dilihat dari data di atas terjadi kenaikan kunjungan wisatawan 

mancanegara dan domestik dari tahun 2012-2013. Selain perkembangan 

pariwisata, perkembangan dunia kuliner di Bandung juga sangat pesat. 

Konstribusi kuliner terhadap sektor pariwisata sangat berpengaruh, karena 

semakin banyaknya inovasi produk kuliner yang tercipta dari hasil kreasi 

modifikasi makanan. Ide dan kreativitas yang muncul memberikan sentuhan yang 

berbeda untuk menciptakan suatu produk olahan makanan yang memiliki ciri khas 

tersendiri dengan cita rasa yang menggugah selera.  

Inovasi merupakan proses yang tidak pernah berhenti karena merupakan 

tuntutan perusahaan yang selalu menghendaki produk-produk terbaru yang tidak 

dapat muncul begitu saja kalau tidak ada orang-orang yang melakukannya 

(Bartono, 2005:193) 

Dalam upaya meningkatkan daya tarik minat masyarakat terhadap pangan 

lokal yaitu dengan mengemas atau mencari alternatif produk pangan inovasi yang 

menggunakan bahan baku pangan lokal sehingga potensi yang ada pada pangan  

lokal tidak punah. Penganekaragaman konsumsi pangan lokal merupakan upaya 

untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, 

juga komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung 

hidup sehat, aktif dan produktif. Banyak potensi produk hasil bumi lokal untuk 

diolah menjadi makanan berkelas, seperti halnya manggis. 

Buah manggis (garcinia mangostana linn) merupakan tanaman dari kelas 

dicotyledonae, keluarga guttiferae, dan genus garcinia. Manggis termasuk salah 

satu tanaman tropis asli indonesia yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru 

dunia. Produksi buah manggis di Jawa Barat pada tahun 2012 terdata 79.444 ton. 

(statistik pertanian 2012) 
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Tabel 1.2 

Jumlah Produksi Buah Manggis di Propinsi Jawa Barat 

 
 

JUMLAH TANAMAN YANG MENGHASILKAN DAN PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN RANCANGAN ATAP TAHUN 2012 

KOMODITAS RATAP 2012 ATAP 2011 % Peningkatan/Penurunan 

 Tanaman Hasil  Produksi Rata2 Hasil Tanaman Hasil  Produksi Rata2 Hasil Tanaman Hasil  Produksi Rata2 Hasil 

 (Pohon) (Ton) (Kg/Phn) (Pohon) (Ton) (Kg/Phn) (Pohon) (Ton) (Kg/Phn) 

01 BOGOR 65.270 22.030 337.52 68.718 3.518 51.20 -5.02 526.13 559.21 

02 SUKABUMI 44.006 2.233 50.74 53.172 3.701 69.61 -17.24 -39.67 -27.10 

03 CIANJUR 4.547 742 163.14 3.952 697 177.53 15.85 6.46 -8.10 

04 BANDUNG 10.957 290 26.47 354 12 33.62 2995.20 2336.97 -21.27 

05 GARUT 6.707 1.397 208.27 7.304 740 101.31 -8.17 88.77 105.57 

06 TASIKMALAYA 269.740 41.294 153.09 217.616 12.129 55.73 23.95 240.47 174.67 

07 CIAMIS 41.064 2.002 48.75 51.085 1.964 38.45 -19.62 1.92 26.80 

08 KUNINGAN 403 17 42.93 568 25 44.19 -29.05 -31.08 -2.86 

09 CIREBON 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 MAJALENGKA 2.976 1.522 507.86 2.707 170 62.87 9.94 788.01 707.75 

11 SUMEDANG 747 92 123.16 426 23 54.69 75.35 294.85 125.18 

12 INDRAMAYU 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 SUBANG 36.919 2.936 79.53 32.702 10.380 316.81 12.90 -71.66 -74.90 

14 PURWAKARTA 80.646 3.007 37.29 30.453 1.398 45.92 164.82 115.02 -18.80 

15 KARAWANG 3.650 195 53.34 3.500 1.400 0.00 4.29 -86.09 0.00 

16 BEKASI 0 0 0 335 8 25.07 -100.00 -100.00 -100.00 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jawa Barat (2012) 
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Manggis merupakan tanaman hortikultura dan buah yang eksotis karena 

memiliki warna yang menarik dan kandungan gizi yang tinggi. Oleh sebab itu, 

buah manggis memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Namun, 

potensi manggis tidak terbatas pada buahnya saja, tetapi juga hampir seluruh 

bagian tumbuhan manggis menyimpan potensi yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupan manusia, salah satunya kulit manggis.  

Menurut M. Soedibyo (1998) dalam buku ”Dahsyatnya Sirsak & Manggis 

Basmi Segala Penyakit” (2013), kandungan kimia kulit manggis antara lain 

xanton, garsinon, flavonoid, dan tanin. Namun, pada keterangan di Lina mardiana 

(2011), justru senyawa tersebut semua adalah bagian dari xanton itu sendiri. 

Artinya kandungan kulit manggis didominasi oleh xanton, sebab setidaknya ada 

40 jenis xanton yang terdapat di dalamnya. Kadar xanton dalam buah manggis 

berbeda-beda, tergantung pada umur dan kematangan buahnya. Misalnya, kadar 

xanton pada buah berumur dua bulan sebesar 16,21 mg/g, pada umur tiga bulan 

turun menjadi 15,74 mg/g. Akan tetapi, xanton tersebut meningkat jika buahnya 

disimpan selama satu minggu setelah dipetik, yaitu mencapai 34,36 mg/g. Hal ini 

diduga karena adanya perubahan kimiawi di kulit buah saat proses respirasi. 

Salah satu alternatif pewarna yang potensial namun belum banyak 

termanfaatkan zat warna antosianin. Antosianin adalah merupakan pigmen yang 

dapat memberikan warna biru, ungu, violet, merah, magenta, dan orange pada 

tanaman seperti buah, sayuran, bunga, daun, akar, umbi, legume, dan sereal. 

Pigmen ini bersifat larut dalam air dan dapat digunakan sebagai pewarna alami 

pada pangan. Selain itu, beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa antosianin 

mempunyai aktivitas biologis seperti antioksidan, anti inflamasi, antikarsinogenik, 

antidiabetik, neuroprotektif. 

Kulit buah manggis mengandung senyawa antosianin yang cukup 

melimpah dan sangat mungkin untuk dimanfaatkan sebagai pewarna alami. 

Pigmen antosianin yang terkandung dalam kulit buah manggis merupakan 

antosianin dari jenis cyaniding-3-sophoroside, dan cyaniding-3-glucoside  

(Hermawan, 2012) 
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Antosianin juga memiliki kemampuan sebagai anti-oksidan yang baik dan 

memiliki peranan yang cukup penting dalam mencegah beberapa penyakit seperti 

kanker, diabetes, kardiovaskuler, dan neuronal (ebookpangan.com: “Pewarna 

Makanan, 2006) 

Di dalam 100 gr buah manggis, terkandung banyak komponen gizi, 

sebagimanana dapat dilihat pada tabel tersebut. 

Tabel 1.3 

Komponen gizi buah manggis 

Komponen Zat gizi Jumlah 

Energi 34 kalori 

Protein 0,6 gr 

Lemak 1 gr 

Karbohidrat 5,6 gr 

Kalsium 7 mg 

Fosfor 4 mg 

Zat besi 1 mg 

Natrium 7 mg 

Kalium 19 mg 

Vitamin B1 0,03 mg 

Vitamin B2 0,03 mg 

Niasin 0,3 mg 

Vitamin C 0,3 mg 

Kadar abu 0,1 mg 

Kadar air 87,6 mg 

Sumber: buku “Dahsyatnya Sirsak & Manggis Basmi segala penyakit”(2013) 

Penelitian terbaru memang mengungkapkan kembali manfaat dan khasiat 

kulit manggis. Padahal sejak dahulu sebenarnya kulit manggis ini sudah banyak 

digunakan sebagai salah satu komponen obat-obatan herbal Cina yang dikenal 

berkhasiat. Orang cina sudah memanfaatkan kulit manggis sebagai salah satu 

simplisia(kulit manggis yang dikeringkan) yang mampu menyembuhkan berbagai 

penyakit. Dan orang Indonesia, tempat asal tanaman ini belum mengerti betul 

manfaat kulit manggis. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan menambahkan ekstrak 

kulit manggis sebagai pewarna alami pada tiga jenis cake yang berbeda 

teksturnya, jenis cakenya adalah cheesecake, bolu kukus dan muffin. Penambahan 

kulit manggis yang di ekstrak selain menjadi pewarna, kulit manggis pun 
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memiliki banyak manfaat dari segi kesehatan. Adapun alasan mengapa penulis 

memilih kulit manggis untuk ditambahkan pada produk cake karena penulis ingin 

menciptakan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat bagi kesehatan, kebanyakan 

sekarang kulit manggis hanya dikemas sebagai obat dan orang-orang pun 

mungkin akan malas untuk mengkonsumsinya dalam bentuk kapsul/obat serbuk. 

Maka dari itu, penulis mencobanya dalam sebuah inovasi yang dituangkan pada 

produk cake yang sering kita jumpai. 

Menurut Syarbini (2013:6) kue atau cake merupakan produk makanan 

manis yang terbuat dari bahan utama tepung terigu, gula, telur, dan margarine”. 

Cake dibagi menjadi dua jenis cake dasar, yaitu pound cake dan sponge cake. 

Makanan ini dikonsumsi dengan jumlah yang relatif besar. 

Sebelum cake ini dipasarkan kepada masyarakat, adapun serangkaian uji 

yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui uji organoleptik/ panelis dengan 15 

panelis ahli, uji daya tahan simpan, uji daya terima konsumen terhadap 100 

konsumen, analisis Akg (Angka Kecukupan Gizi) berdasarkan dkbm (Daftar 

Komposisi Bahan Makanan) untuk meyakini konsumen tentang kualitas dari 

produk ini. 

Setiap bahan pangan mempunyai suhu yang optimum untuk 

berlangsungnya proses metabolisme secara normal (Muchtadi, 1997). Suhu 

penyimpanan yang lebih tinggi dari suhu optimum akan mempercepat terjadinya 

pembusukan. Selama proses penyimpanan, produk mengalami penurunan mutu. 

Untuk mengetahui mutu produk cheesecake,bolu kukus, dan muffin kulit manggis 

perlu dilakukan pengujian. Pengujian ini juga dapat menetapkan masa simpan 

yang tepat sebelum mutunya menurun. 

Pada tahap pengembangan produk cake kulit manggis diperlukan uji daya 

terima konsumen, bertujuan untuk mengetahui penilaian seseorang akan suatu 

sifat atau kualitas suatu bahan yang menyebabkan orang menyenangi. Panelis 

mengemukakan tanggapan pribadi yaitu kesan yang berhubungan dengan 

kesukaan atau tanggapan senang atau tidaknya terhadap sifat sensorik atau 

kualitas yang dinilai (Soewarno, 1985:77). 
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Untuk mengetahui daya terima konsumen dilakukan dengan uji 

organoleptik dengan kriteria organoleptik dilihat dari aroma, tekstur, warna, rasa 

dan penampilan produk itu sendiri. Dengan melibatkan beberapa panelis ahli 

untuk menilai dari produk tersebut. Produk yang mempunyai nilai tinggi dari hasil 

uji organoleptik panelis ahli kemudian diberikan kepada panelis konsumen untuk 

mengetahui daya terima konsumen. 

Dalam suatu usaha tidak cukup dengan menghasilkan produk yang 

berkualitas dan mendapatkan respon penerimaan yang baik di benak konsumen 

akan tetapi perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai aspek-aspek 

finansial studi kelayakan bisnisnya. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas,  penulis tertarik untuk 

membahas dan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penambahan Kulit 

Manggis Terhadap  Produk Cake (Cheesecake, Bolu Kukus dan Muffin) Berbasis 

Pewarna dan Daya Tahan Simpan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Apa manfaat dan bagaimana pengolahan ekstrak kulit manggis? 

2. Bagaimana cara pengolahan cake kulit manggis? 

3. Bagaimana hasil dari uji daya tahan simpan terhadap cake kulit manggis?  

4. Bagaimana kandungan gizi yang terdapat dalam produk cake kulit manggis? 

5. Bagaimana respon dari daya terima konsumen terhadap cake kulit manggis? 

6. Bagaimana kelayakan usaha cake kulit manggis dilihat dari aspek finansial 

studi kelayakan bisnis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1 Untuk memperoleh manfaat dan gambaran pengolahan tentang kulit manggis. 

2 Untuk mengetahui cara pengolahan cake kulit manggis. 

3 Untuk mengidentifikasi hasil dari uji daya tahan simpan cake kulit manggis. 

4 Untuk mengetahui kandungan gizi produk cake kulit manggis. 
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5 Untuk mengetahui respon dari daya terima konsumen terhadap cake kulit 

manggis. 

6 Untuk menganalisis kelayakan usaha cake kulit manggis dilihat dari aspek 

finansial studi kelayakan bisnis. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu kuliner yang dipengaruhi kreativitas dalam 

berinovasi produk kuliner khususnya dalam pengembangan cake berbasis 

pangan lokal. 

1.4.2 Kegunaan Personal 

Menggali potensi dan mengembangkan kemampuan berpikir seseorang 

untuk selalu produktif. Meningkatkan kemampuan seorang wirausaha Pastry 

maupun Bakery dalam mengolah cake berbasis pangan lokal. Sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan studi program Manajemen Industri Katering serta 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pariwisata. 

 


