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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the best 

concentration of adding super red dragon fruit on water 

activity, water content, sugar reduction and antioxidant 

activity of milk caramel. The experiment was designed by 

Completly Randomized Design (CDR) using 5 treatments, 

consist of without super red dragon fruit (P0), 5% of super red 

dragon fruit (P1), 10% of super red dragon fruit (P2), 15% of 

super red dragon fruit (P3) and 20% of super red dragon fruit 

(P4) and 4 replications. Data was analyzed by analysis of 

variance and continues by Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT). The result showed that the addition of super red 

dragon fruit gave a highly significant different effect (P<0.01) 

on sugar reduction and antioxidant activity. Conclusion of this 

research was the addition of super red dragon fruit can 

improved quality of milk caramel viewed from water activity, 

water content, sugar reduction and antioxidant activity. The 

addition of super red dragon fruit 20% in milk caramel gave 

the best result with score of water activity was 0.705, water 
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content was 9.615%, sugar reduction was 9.259% and 

antioxidant activity was 21.200 mg/g. 

Keyword : super red dragon fruit juice, water content, water 

activity, sugar reduction and antioxidant activity. 
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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 

sampai Januari 2015. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Mikrobiologi dan Fisiko Kimia, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya dan di Laboratorium Pengujian Mutu 

Dan Keamanan Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya, Malang. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui persentase penambahan jus buah naga super 

merah yang optimal pada pembuatan karamel susu ditinjau 

dari aktivitas air (Aw), kadar air, gula reduksi, dan aktivitas 

antioksidan. 

Materi yang digunakan adalah karamel susu yang 

diformulasi menggunakan susu segar, buah naga super merah, 

gula, agar-agar dan margarin. Metode yang digunakan adalah 

metode percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah P0 (tanpa penambahan 
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jus buah naga super merah), P1 (penambahan jus buah naga 

5% dari bobot susu), P2 (penambahan jus buah naga 10% dari 

bobot susu), P3 (penambahan jus buah naga 15% dari bobot 

susu) dan P4 (penambahan jus buah naga 20% dari bobot 

susu). Variabel yang diamati meliputi aktivitas air (Aw), kadar 

air, gula reduksi dan aktivitas antioksidan. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) 

menggunakan bantuan MS. Excel dan dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan 

penambahan buah naga super merah menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap gula reduksi dan aktivitas 

antioksidan. Kesimpulan hasil penelitian adalah penambahan 

buah naga super merah sebanyak 20% meningkatkan kualitas 

karamel susu ditinjau dari aktivitas air, kadar air, gula reduksi 

dan aktivitas antioksidan. Perlakuan ini merupakan perlakuan 

terbaik dengan nilai aktivitas air 0,705; kadar air 9,615%; gula 

reduksi 9,259% dan aktivitas antioksidan 21,200 mg/g. Saran 

dalam penelitian adalah diperlukan pengkajian lebih lanjut 

tentang penambahan jus buah naga super merah dengan level 

yang optimal untuk meningkatkan kualitas karamel susu, dan 

perlu dilakukan penelitian tentang lama waktu pemanasan dan 

suhu yang sesuai untuk mengurangi penurunan kualitas 

karamel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan 

pentingnya mengkonsumsi susu sangat mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan gizi. Susu merupakan bahan pangan 

alami dengan nilai nutrisi yang lengkap, penyusun utama susu 

adalah 87,9% air, 3,4% protein, 2,5-4,3% lemak, 0,85% 

vitamin dan mineral (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Susu 

mengandung laktosa yang merupakan gula alami pada susu. 

Kandungan laktosa pada susu sering menimbulkan masalah 

karena banyak orang tidak tahan laktosa (lactose intolerence), 

sehingga jika mengkonsumsi susu berlebihan dapat 

mengakibatkan gangguan pencernaan. Salah satu cara untuk 

menghilangkan atau mengurangi komponen laktosa tersebut, 

misalnya dengan pemanasan pada suhu 100-130
0
C hingga 

terjadi dekomposisi laktosa dan membentuk karamel (Hakim, 

2000). 

Selama ini, susu hanya dikonsumsi dalam bentuk 

minuman seperti yoghurt, susu sterilisasi, susu pasteurisasi, 

susu bubuk dan sebagainya, sehingga perlu inovasi 

pengolahan produk agar dapat meningkatkan daya tarik 

masyarakat terhadap produk olahan. Salah satu alternatif yaitu 

dengan cara mengolah susu menjadi karamel susu. Karamel 

susu adalah sejenis permen yang dibuat dengan menggunakan 

bahan dasar susu, memiliki rasa manis karena mengandung 

banyak gula dan berwarna coklat. Namun produk ini dirasa 

kurang menarik perhatian masyarakat sehingga perlu 

disubstitusi dengan bahan lain seperti buah naga super merah 

agar dapat meningkatkan citarasa pada karamel susu. Selain 
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itu penambahan buah naga super merah dapat digunakan 

sebagai pewarna alami pada karamel susu. Kandungan gula 

serta antioksidan yang tinggi pada buah naga diharapkan dapat 

meningkatkan daya tarik dan menambah tingkat kesukaan 

masyarakat serta menjadikan karamel sebagai pangan 

fungsional. 

Pemilihan buah naga super merah dalam pembuatan 

karamel susu banyak memiliki manfaat. Hal ini dikarenakan 

buah naga memiliki berbagai macam kandungan gizi yang 

berguna bagi metabolisme tubuh seperti antioksidan, kalsium, 

fosfor, serat dan betasianin. Betasianin pada buah naga 

merupakan salah satu pigmen yang dapat digunakan sebagai 

pewarna alami karena mempunyai stabilitas yang baik sebagai 

zat pewarna alami, selain itu buah naga mimiliki kandungan 

air dan gula yang tinggi. Karamel susu dengan substitusi buah 

naga super merah dapat menghasilkan warna alami yang 

menarik, selain itu kandungan antioksidan yang ada pada buah 

naga dapat membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. 

Dengan berbagai kandungan yang ada pada buah naga sebagai 

substitusi pembuatan karamel susu, yang ditambah dengan 

bahan-bahan seperti gula, agar-agar, dan margarin, dapat 

memperbaiki penampakan dan kualitas karamel susu tersebut. 

Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan 

dengan uji aktivitas air (Aw), kadar air, gula reduksi dan 

aktivitas antioksidan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah 

yang didapat yaitu, berapa penambahan jus buah naga super 

merah yang tepat pada pembuatan karamel susu ditinjau dari 
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aktivitas air (Aw), kadar air, gula reduksi dan aktivitas 

antioksidan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase 

penambahan jus buah naga super merah yang tepat pada 

karamel susu ditinjau dari aktivitas air (Aw), kadar air, gula 

reduksi, dan aktivitas antioksidan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua 

pihak yang tertarik tentang pengaruh penambahan jus buah 

naga super merah pada pembuatan karamel susu ditinjau dari 

aktivitas air (Aw), kadar air, gula reduksi, dan aktivitas 

antioksidan. 

1.5 Kerangka Pikir 

Konsumsi susu segar di Indonesia masih relatif 

rendah. Faktor yang mempengaruhi hal ini diantaranya kurang 

mengerti manfaat susu. Susu jika hanya diminum dalam 

bentuk cair kadang-kadang kurang disukai masyarakat dan 

tidak tahan lama, agar susu dapat dikonsumsi dan tahan lebih 

lama, susu dapat diolah menjadi karamel yang menghasilkan 

bentuk dan warna yang menarik serta tahan lebih lama. 

Pembuatan karamel susu dengan substitusi buah naga 

super merah dapat menghasilkan warna alami yang menarik 

sehingga dapat meningkatkan daya tarik masyarakat, selain itu 

kandungan antioksidan yang ada pada buah naga dapat 

membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Buah naga 

termasuk dalam buah yang eksotik karena penampilannya 

yang menarik, rasanya asam manis menyegarkan dan memiliki 
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beragam manfaat untuk kesehatan. Escribano, Pedreno, 

Carmona dan Munoz (2001) menyatakan bahwa buah naga 

berpotensi sebagai anti radikal bebas karena mengandung 

betasianin. Buah naga merupakan sumber serat, vitamin dan 

mineral yang baik. Buah naga super merah paling diminati 

konsumen karena memiliki rasa lebih manis tanpa rasa langu 

dibanding jenis lainnya dan diyakini lebih berkhasiat untuk 

kesehatan tubuh dan memiliki warna yang menarik. Menurut 

Farikha, Anam dan Widowati (2013), buah naga memiliki 

kandungan zat bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh yaitu 

antioksidan (asam askorbat, betakaroten dan anthosianin) serta 

mengandung serat pangan dalam bentuk pektin. Kandungan 

lain pada buah naga yaitu mineral dan vitamin. Mineral yang 

ada diantaranya yaitu kalsium, phosphor, besi dan lain-lain. 

Kandungan vitamin yang ada yaitu vitamin B1, vitamin B2, 

vitamin B3 dan vitamin C. Buah naga super merah 

ditambahkan dalam bentuk jus agar mudah menyatu dengan 

susu ketika proses pengolahan. Dengan penambahan jus buah 

naga super merah yang optimal dapat mempengaruhi kualitas 

karamel susu.  
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Gambar 1. Kerangka pikir 

1.6 Hipotesis 

Penambahan jus buah naga super merah pada karamel 

susu dengan persentase yang berbeda dapat menigkatkan 

kualitas karamel susu ditinjau dari aktivitas air (Aw), kadar air, 

gula reduksi dan aktivitas antioksidan. 

Konsumsi susu dan 

kualitas susu lokal relatif 

rendah 

Inovasi produk 

Buah naga super merah 

mengandung betasianin 

yang dapat digunakan 

sebagai pewarna alami 

yang baik untuk kesehatan. 

Selain itu berpotensi 

sebagai anti radikal bebas 

karena mengandung 

betasianin, serta memiliki 

kandungan air yang tinggi 

(Escribano, dkk, 2001). 

 

Karamel susu  
Penambahan 

jus buah naga 

Sehingga dapat meningkatkan 

tingkat kesukaan dan sebagai 

anti radikal bebas. 

Karamel susu 

buah naga  

Pengujian:  
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 Kadar air, 
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reduksi dan  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Karamel Susu 

Karamel susu adalah produk olahan susu berwarna 

coklat akibat dari proses karamelisasi saat pemanasan. Jika 

pembuatannya benar, maka karamel memiliki warna coklat 

yang menarik, rasa yang gurih, tekstur yang kenyal dan lembut 

serta aroma yang memikat (Usmiati dan Abubakar, 2009). 

Sedangkan menurut Susilawati dan Dewi (2011) karamel susu 

adalah produk confectionery yang dibuat dari bahan dasar 

gula, sirup glukosa, susu, lemak dan garam. Kadar air produk 

karamel susu yang lebih tinggi dari hard candy menyebabkan 

permen karamel susu lebih mudah mengalami kerusakan oleh 

kapang dan khamir. 

Secara umum definisi karamel susu adalah produk 

yang dibuat dengan mendidihkan campuran bersama bahan 

pewarna dan pemberian rasa sampai tercapai kadar air kurang 

lebih 30%. Permen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, 

yaitu permen keras, permen lunak, permen karet dan permen 

jeli. Sedangkan menurut Handayani (2007) permen susu 

dibuat dari campuran gula, essens, agar-agar dan susu murni. 

Gula, essens, agar-agar serta protein dari susu akan 

mempengaruhi pembentukan kristal dan perubahan warna 

menjadi coklat karena reaksi pencoklatan (maillard reaction). 

Protein merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

karena dapat mempengaruhi warna, rasa dan tekstur permen 

susu. Penambahan gula dapat meningkatkan kekerasan permen 

susu yang dikenal dengan istilah grainy. Reaksi pencoklatan 

yang terjadi pada proses pembuatan permen susu akan 

menghasilkan flavor, aroma dan warna coklat. Hal ini 
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diakibatkan oleh adanya reaksi antara gula pereduksi dan 

protein susu. 

2.2 Bahan Baku Pembuatan Karamel Susu Buah Naga 

  2.2.1 Susu Segar 

Susu segar merupakan cairan yang berasal dari ambing 

sapi sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan 

yang benar dan kandungan alaminya tidak dikurangi atau tidak 

ditambah sesuatu apapun serta belum mendapat perlakuan 

apapun kecuali pendinginan (Anonimous, 2011). Susu 

merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang mengandung 

beberapa senyawa terlarut. Agar lemak dan air dalam susu 

tidak mudah terpisah, maka protein susu bertindak sebagai 

emulsifier (zat pengemulsi). Kandungan air di dalam susu 

sangat tinggi, yaitu sekitar 87,5%, dengan kandungan gula 

susu (laktosa) sekitar 5%, protein sekitar 3,5%, dan lemak 

sekitar 3-4%. Susu juga merupakan sumber kalsium, fosfor, 

dan vitamin A yang sangat baik. Mutu protein susu sepadan 

nilainya dengan protein daging dan telur, dan terutama sangat 

kaya akan lisin, yaitu salah satu asam amino esensial yang 

sangat dibutuhkan tubuh (Widodo, 2002).  

  2.2.2 Gula  

Gula pasir atau sukrosa merupakan bahan baku utama 

untuk semua jenis permen kristal. Menurut Bait (2012), 

konsentrasi gula yang tinggi akan menyebabkan tertariknya air 

keluar dari bahan. Penambahan gula dapat menyebabkan 

pemasakan lebih lama sehingga kadar air akan semakin 

rendah. 

Menurut Buckle, Edward, Fleet dan Wooton (1987) 

gula adalah suatu istilah umum yang sering diartikan bagi 
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setiap karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis, tetapi 

dalam industri pangan biasanya digunakan untuk menyatakan 

sukrosa. Gula terlibat dalam pengawetan dan pembuatan aneka 

produk makanan. Walaupun gula sendiri mampu untuk 

memberi stabilitas mikroba pada suatu produk makanan jika 

diberikan pada konsentrasi yang cukup. Secara komersial 

sukrosa diperoleh dari tanaman tebu (Saccharum officinarum, 

L) yang umumnya mengandung 10-20% sukrosa.  

Menurut Winarno (1993), gula mengandung molekul 

sukrosa yang dapat dipecah menjadi satu molekul glukosa dan 

satu molekul fruktosa dengan cara pemanasan yang biasa 

disebut gula karamel sebagai bahan pemanis campuran 

makanan. Gula merah yang dijadikan gula karamel konsentrasi 

larutan sukrosanya akan meningkat bila dilakukan pemanasan 

yang tinggi. Proses pemecahan atau pelelehan gula untuk 

pembuatan bahan pangan diikuti dengan proses dehidrasi dan 

polimerasi serta beberapa jenis asam akan timbul.  

  2.2.3 Buah Naga Super Merah (Hylocereus costaricencis) 

Buah naga merupakan flavour alami karena berasal 

dari tumbuhan. Klasifikasi buah naga super merah adalah 

sebagai berikut kingdom (Plantae), divisi (Spermatophyta), 

sub divisi (Angiospermae), kelas (Dicotyledonae), ordo 

(Cactales), familia (Cactaceae), genus (Hylocereus),spesies 

(Hylocereus costaricensis). Kandungan gizi dari buah naga 

yaitu protein 0,53 g, karbohidrat 11,50 g, serat 0,71 g, asam 

139 g, betakaroten 9,4 mg, kalsium 134,50 mg, fosfor 8,7 mg, 

magnesium 60,40 mg dan air 90,20% (Cahyono, 2009). Buah 

naga memiliki senyawa aktif betasianin yang dapat mengikat 

radikal bebas dan dikatakan sebagai sumber antioksidan 

(Rebecca, Boyce dan Chandran, 2010). Kandungan 
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antioksidan yang ada pada buah naga yaitu vitamin C, vitamin 

E, vitamin A, karoten, flavonoid, asam-asam fenol, dan 

polifenol (Maysadara, Sudrajat dan Sudiastuti, 2013). 

Menurut Amrun dan Umayah (2005), jenis buah naga 

yang dibudidayakan ada empat yaitu buah naga berdaging 

putih (Hylocereus undatus), buah naga berdaging merah 

(Hylocereus polyrhizus), buah naga berdaging super merah 

(Hylocereus costaricensis), dan buah naga berkulit kuning 

berdaging putih (Selenycereus megalanthus). Hylocereus 

costaricencis sepintas memang mirip Hylocereus polyrhizus, 

namun warna daging buahnya lebih merah. Itulah sebabnya 

tanaman ini disebut buah naga berdaging super merah. 

Menurut Escribano, dkk (2001) menyatakan bahwa buah naga 

berpotensi sebagai anti radikal bebas karena mengandung 

betasianin. Betasianin memberikan warna merah pada bagian 

daun dan buah, selain itu memiliki sifat antioksidan yang baik. 

Pewarna ini stabil selama pengolahan dan penyimpanannya. 

Wanitchang, Terdwongworakul, Wanitchang dan Notpitak 

(2010) menyatakan bahwa buah naga super merah kaya akan 

betasianin. Semakin tinggi kandungan betasianin maka 

antioksidan dalam buah tersebut semakin tinggi. Selain itu 

betasianin juga digunakan sebagai pewarna alami pada 

makanan, dengan demikian kandungan zat warna merah pada 

buah naga super merah dapat ditambahkan pada karamel susu, 

karena zat warna merah tesebut mempunyai sifat yang larut 

dalam air sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia.  

2.3 Pembuatan Karamel Susu Buah Naga 

Pembuatan permen susu (karamel) menurut Handayani 

(2007) yaitu susu dipanaskan dalam wadah anti lengket 

(teflon) sambil diaduk hingga volumnya menjadi setengah 
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volume awal. Ditambahkan gula pasir, agar-agar, essens dan 

pewarna kemudian diaduk sampai adonan mengental. Adonan 

dipanaskan dengan api kecil sampai terbentuk permen susu. 

Untuk mengetahui adonan sudah terbentuk permen susu, 

masukkan sedikit adonan kedalam wadah berisi air dingin, bila 

adonan telah terbentuk bulatan yang kompak dan utuh, berarti 

siap untuk dicetak. Adonan dimasukkan kedalam cetakan, dan 

dibiarkan sampai dingin dan mengeras. Untuk mendapatkan 

hasil yang lebih bagus (kering dan mengeras) permen 

dimasukkan dalam pemanas (inkubator). 

Pada tahap pertama, yaitu pelarutan gula pasir. Tahap 

kedua, yaitu pemekatan larutan gula sampai tingkat tertentu. 

Tetapi, suhu dan tingkat kepekatannya berbeda. Pemanasan 

larutan bahan permen non kristal dipanaskan pada suhu yang 

lebih tinggi yaitu 118-154
o
C. Misalnya untuk karamel 118-

181
o
C, berittle dan toffee 149-254

o
C. Tingkat kepekatan pada 

pembuatan permen keras dibuat sedemikian rupa sehingga 

kadar air pada produk akhir hanya 1–2%. Pemadatan yang 

cepat pada saat pendinginan menghasilkan masa yang kaku 

sehingga mencegah pembentukan kristal gula dalam permen. 

Dua tahap berikutnya dalam pembuatan permen non kristal 

adalah mencegah atau menghindari terjadinya kristal gula. 

Oleh karena itu dalam permen non kristal seperti karamel 

terdapat banyak senyawa yang mampu mencegah 

pembentukan kristal, karamel dibuat dari gula, sirup jagung, 

mentega dan krim susu, atau susu evaporasi. Bahan-bahan 

yang dicampurkan akan membentuk sirup encer yang 

dipanaskan 118 – 121
o
C dimana pada suhu tersebut campuran 

akan membentuk bola yang keras jika dimasukkan ke dalam 

air dingin. Karamel yang sudah jadi mempunyai kadar air 8–
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22%. Glukosa dari sirup jagung, lemak dari mentega dan krim, 

dan protein dari susu, semuanya mampu mencegah terjadinya 

kristalisasi sukrosa. Warna coklat dan flavor karamel dalam 

karamel terutama berasal dari reaksi maillard atau reaksi 

pencoklatan non enzimatik (non enzymatic browning) 

(Koswara, 2009). 

Reaksi maillard adalah reaksi antar gugus karbonil 

dan gugus amino. Gugus karbonil dalam makanan banyak 

berasal dari gula-gula pereduksi, sementara gugus amino 

berasal dari asam amino atau protein. Selama proses 

pembuatan karamel susu, komponen utama seperti protein, 

gula dan lemak menyebabkan terjadinya dua reaksi, yaitu 

reaksi maillard dan karamelisasi. Reaksi ini terjadi ketika 

bahan pangan mengalami pemanasan, pengeringan dan 

penyimpanan. Reaksi maillard dapat menurunkan kandungan 

asam amino essensial dalam bahan pangan, hal ini terjadi 

karena beberapa faktor seperti suhu, kadar air, aktivitas air, 

lama pemanasan dan komponen-komponen yang dikandung 

dalam bahan pangan (Hakim, 2000). 

2.4 Aktivitas Air (Aw) 

Air bebas terdapat didalam ruang antar sel, 

intergranular, pori-pori bahan atau bahkan pada permukaan 

bahan. Air bebas sering disebut juga sebagai aktivitas air, 

karena air bebas mampu membantu aktivitas pertumbuhan 

mikroba dan aktivitas reaksi-reaksi kimia pada bahan pangan. 

Didalam air bebas terlarut beberapa nutrien yang dapat 

dimanfaatkan oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang. 

Adanya nutrien terlarut tersebut juga memungkinkan beberapa 

reaksi kimia dapat berlangsung. Air bebas sangat mudah 

diupkan atau dibekukan (Legowo dan Nurwantoro, 2004). 
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Aktivitas air merupakan parameter yang menunjukkan 

besarnya air bebas dalam produk, yang memungkinkan bagi 

mikroba untuk hidup. Semakin kecil nilai aktivitas air suatu 

produk maka daya simpan produk semakin lama karena 

mikroba dan kapang hanya bisa hidup pada kondisi Aw tertentu 

(Winarno, 1993). Ini sesuai dengan pendapat Maryani, Titi dan 

Ibrahim (2010) bahwa pengukuran aktivitas air pada permen 

sangat penting, karena nilai Aw dapat digunakan untuk 

mengetahui aktivitas air sehingga dapat dilakukan suatu 

langkah untuk mengurangi kemungkinan terkontaminasi 

mikroba. 

Nilai Aw digunakan untuk memprediksi kestabilan 

pangan dan memperhatikan potensi pertumbuhan mikroba, 

fisik, kimia, dan perubahan enzim yang berperan penting 

terhadap penurunan mutu pangan. Penurunan nilai Aw dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba, memperlambat reaksi 

katalisa enzim (terutama yang melibatkan hidrolase) dan 

menghambat pencoklatan non enzimatis. Sebaliknya laju auto 

oksidase lipid meningkat dalam sistem pangan kering 

(Robiatul, 2010). Menurut Purnomo (1995), tingkat oksidasi 

menurun dengan naiknya nilai Aw. Tingkatan ini akan 

meningkat dengan naiknya nilai Aw. Pengaruh antioksidan dan 

air pada hidrasi dari katalis logam, dimana pengaruh 

prooksidan air pada nilai Aw tinggi, disebabkan oleh 

bertambahnya mobilitas bahan pereaksi. 

Penurunan nilai Aw oleh penambahan humektan 

menunjukkan bahwa zat yang ditambahkan mempunyai 

pengaruh yang cukup kompleks terhadap pengaruh Aw itu. 

Humektan adalah suatu bahan yang bersifat larut dalam air dan 

mempunyai kemampuan tinggi menyerap air. Kemampuan 
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humektan menyerap air dari sekelilingnya hanya dapat 

dilakukan bila kelembaban lingkungan sekitar mencapai 80%. 

Penambahan gula dan garam pada produk berperan sebagai 

humektan, selain sebagai pembentuk cita rasa bersama bahan-

bahan lainnya. Sukrosa adalah bahan yang dapat menurunkan 

nilai Aw secara aman dan efektif (Purnomo, 1995). 

Nilai Aw suatu bahan atau produk pangan dinyatakan 

dalam skala 0 sampai 1. Nilai 0 berarti dalam makanan 

tersebut tidak terdapat air bebas, sedangkan nilai 1 

menunjukkan bahwa bahan pangan tersebut hanya terdiri dari 

air murni. Kapang, khamir dan bakteri ternyata memerlukan 

nilai Aw yang paling tinggi untuk pertumbuhannya. Nilai Aw 

terendah dimana bakteri dapat hidup adalah 0,86. Sebagian 

besar makanan segar mempunyai nilai Aw 0,99. Pada produk 

pangan tertentu supaya lebih awet biasa dilakukan penurunan 

nilai Aw (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

 2.5 Kadar Air 

Air merupakan komponen penting dalam bahan 

pangan, karena air dapat mempengaruhi kesegaran, tekstur, 

serta cita rasa makanan. Kadar air juga menentukan daya awet 

suatu bahan makanan (Bait, 2012). Didalam bahan pangan, air 

ada dalam jumlah yang relatif besar, misalnya didalam buah-

buahan mencapai sekitar 90% dan susu segar sekitar 87%, 

adanya air perlu mendapat perhatian secara seksama. 

Kenaikan sedikit kandungan air pada bahan kering tersebut 

dapat mengakibatkan kerusakan, baik reaksi kimia maupun 

pertumbuhan mikroba (Legowo dan Nurwantoro, 2004).  

Kadar air adalah air yang terkandung dalam seratus g 

bahan dalam keadaan basah atau pun g kering yang 

terkandung tiap 100 g bahan kering. Winarno (2004) 
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menyatakan bahwa air dalam bahan pangan terdiri dari dua 

golongan, yaitu air yang terikat secara fisik dan air yang 

terikat secara kimiawi. Air yang terikat secara fisik ini lebih 

mudah dihilangkan bila hanya diperas, salah satu cara untuk 

menghilangkan adalah dengan dikeringkan. Penetapan 

kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan 

mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105-110 
o
C 

selama 3 jam atau sampai didapat bobot yang konstan. Selisih 

bobot sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air 

yang dikeluarkan.  

Kadar air yang rendah diduga karena proses 

pengadukan yang merata sehingga penguapan air besar, selain 

itu juga disebabkan karena penambahan gula yang dapat 

menyerap dan mengikat air pada produk sehingga menurunkan 

kandungan air dalam produk (Salamah, Erungan, dan 

Retnowati, 2006). Ditambahkan pendapat Maryani, dkk 

(2010), kadar air sangat berpengaruh terhadap daya 

simpannya, karena erat kaitannya dengan aktivitas mikroba 

yang terjadi selama penyimpanan. 

2.6 Gula Reduksi 

Perbedaan gula reduksi pada penyimpanan suhu kamar 

disebabkan oleh perbedaan kadar air dan aktivitas 

metabolisme. Perubahan kadar gula reduksi yang baik selama 

penyimpanan disebabkan oleh terjadinya pemecahan 

karbohidrat. Oleh sebab itu, semakin lama penyimpanan, maka 

kadar gula reduksi juga akan ikut menurun (Susilawati dan 

Dewi, 2011). Gula reduksi merupakan golongan gula 

(karbohidrat) yang dapat mereduksi senyawa-senyawa 

penerima elektron, contohnya adalah glukosa dan fruktosa. 
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Umumnya gula pereduksi yang dihasilkan berhubungan erat 

dengan aktivitas enzim, yaitu semakin tinggi aktivitas enzim 

maka semakin tinggi pula gula pereduksi yang dihasilkan 

(Lehninger, 2000). Pada dasarnya reaksi inversi sukrosa 

menjadi gula reduksi adalah reaksi hidrolisis. Menurut 

Wahyuni (2011), kerugian dari gula invert antara lain mudah 

menyebabkan produk menjadi basah, memberikan efek 

karamelisasi, dan menyebabkan warna menjadi kecoklatan. 

Pendidihan larutan sukrosa dengan perbandingan yang 

berbeda-beda dalam kondisi asam akan terjadi proses 

hidrolisis yang menghasilkan gula reduksi yang berbeda pula. 

Dalam proses pendidihan sukrosa akan terjadi pemecahan 

sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa akibat pengaruh asam 

dan panas yang meningkatkan kelarutan gula (Hasniarti, 

2012). Kadar air suatu bahan dapat mempengaruhi gula 

reduksi suatu produk, karena kadar air yang tinggi akan diikat 

oleh gula. Jumlah pemberian gula tergantung pada beberapa 

factor lain yaitu, tingkat kemasaman buah, kandungan gula 

dalam buah dan tingkat kematangan buah (Oktaviana, 

Purwijantiningsih dan Pranata, 2013). 

2.7 Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal 

atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh. 

Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektron 

kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas 

senyawa oksidan tersebut dapat dihambat. Antioksidan mampu 

memberikan satu atau lebih atom hidrogen pada suatu radikal 

bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat dihambat. 

Menurut Kochar dan Rossel (1990), antioksidan adalah 

senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah 
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proses oksidasi, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan 

dan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk 

pangan karena oksidasi dapat dihambat oleh antioksidan. 

Menurut Umayah dan Amrun (2007), aktivitas peredaman 

radikal bebas DPPH ekstrak buah naga ditentukan oleh 

berbagai senyawa antioksidan yang terdapat di dalam buah 

naga. Kandungan vitamin C mudah larut dalam air 

dibandingkan dengan methanol. 

Mekanisme aktivitas antioksidan menghambat reaksi 

oksidasi dengan bertindak sebagai donor hidrogen atau 

penangkap radikal bebas yang menghasilkan senyawa yang 

lebih stabil. Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam 

dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik (antioksidan yang 

diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) dan antioksidan alami 

(antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). IC50 merupakan 

konsentrasi dari antioksidan yang dapat meredam atau 

menghambat radikal bebas sebanyak 50%. Semakin besar nilai 

IC50 maka semakin kecil aktivitas antioksidannya berlaku pula 

sebaliknya (Thaipong, Boonprakob, Crosby, Zevallos and 

Byrne, 2006). Antioksidan sangat penting karena berkaitan 

dengan fungsinya sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut 

terutama untuk menjaga integritas dan berfungsinya 

membrane lipid, serta untuk melindungi sel-sel badan terhadap 

kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Penentuan 

nilai IC50 pada aktivitas antioksidan bertujuan untuk 

menentukan nilai IC50 serta hubungannya dengan aktivitas 

antioksidan dengan menggunakan metode DPPH (2,2 diphenyl 

1-picrylhydrazil) serta mekanisme kerja antioksidan. Semakin 

besar nilai IC50 maka semakin kecil aktivitas antioksidannya 

(Damayanthi, Kustiyah, Khalid, Farizal, 2010). 
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Metode analisis aktivitas antioksidan IC50 yaitu 

menggunakan metode DPPH dengan menggunakan larutan 

DPPH (2,2 diphenyl 1-picrylhydrazil) sebagai sumber radikal 

bebas. Prinsipnya adalah penangkapan hidrogen oleh DPPH 

yang merupakan metode pengujian aktivitas antioksidan yang 

paling cocok bagi komponen antioksidan yang bersifat polar, 

karena kristal DPPH hanya dapat larut dan memberikan 

absorbansi maksimum pada pelarut etanol maupun methanol 

(Pranata,  2013). Prinsip aktivitas penangkapan radikal bebas 

dengan metode DPPH yaitu adanya aktivitas antioksidan pada 

sampel menyebabkan terjadinya perubahan warna larutan 

DPPH dalam etanol dari berwarna ungu pekat menjadi kuning 

pucat. Perubahan warna tersebut menunjukkan kemampuan 

sampel dalam meredam aktivitas radikal bebas DPPH 

(Permana, Lajis, Abas, Othman, Ahmad, Kitajama, Takayama, 

Aimi, 2003). 

Mekanisme penentuan aktivitas antioksidan dilakukan 

dengan metode DPPH karena memiliki kelebihan yaitu 

sederhana dan efektif untuk evaluasi aktivitas antioksidan dari 

senyawa bahan alami. Besarnya aktivitas antioksidan 

ditunjukkan dengan semakin besarnya penurunan intensitas 

warna ungu pada larutan. Ketika elektronnya menjadi 

berpasangan oleh keberadaan penangkap radikal bebas, maka 

absorbansinya menurun secara stokiometri sesuai jumlah 

elektron yang diambil. Keberadaan senyawa antioksidan dapat 

mengubah warna larutan DPPH dari ungu menjadi kuning. 

Pengukuran menggunakan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 517 nm (Wisesa dan Widjarnako, 2014). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi 

dan Fisiko Kimia, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang dan di Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan 

Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Analisis aktivitas air (Aw) dan kadar air dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi dan Fisiko Kimia, serta analisis 

gula reduksi dan aktivitas antioksidan dilakukan di 

Laboratorium Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai 

Januari 2015. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan adalah karamel susu yang 

diformulasi dari susu segar, buah naga super merah, gula, 

agar-agar dan margarin. 

   3.2.1. Alat 

 Alat-alat yang digunakan adalah : 

a. Pembuatan karamel susu buah naga : timbangan analitik, 

blender, gelas ukur, teflon, pengaduk (spatula), kompor, 

termometer, sendok stainless, baskom, kertas label, kertas 

minyak dan aluminium foil. 

b. Untuk analisis : 

 Uji aktivitas air (Aw) menggunakan alat Aw meter 

Higropalm 23 merk Rotronic. 

 Uji kadar air menggunakan oven, timbangan analitik, 

cawan petri, desikator dan penjepit. 
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 Uji gula reduksi menggunakan beaker glass, 

erlenmeyer, mikro pipet, tabung reaksi, rak dan 

spektrofotometer UV-Vis. 

 Uji aktivitas antioksidan menggunakan labu ukur, 

tabung reaksi dan rak, mortar, botol gelap, kertas saring, 

corong, vortex, dan spektrofotometer UV-Vis. 

   3.2.2. Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan antara lain : 

a. Pembuatan karamel susu buah naga yaitu susu segar, 

buah naga super merah, gula, agar-agar (Swallow 

Globe) dan margarin (Forvita). Susu diperoleh dari 

KUD Dau Malang. Gula, agar-agar, margarin dan 

buah naga super merah diperoleh dari pasar Dinoyo, 

Malang. Buah naga yang digunakan yaitu, buah yang 

sudah matang dengan kulit buah berwarna merah dan 

ujung sisiknya terdapat sedikit warna hijau. 

b. Uji gula reduksi yaitu aquadest, glukosa anhidrat, 

reagen nelson, reagen arsenomolibdat dan ammonium 

hidroksida. 

c. Uji aktivitas antioksidan yaitu bubuk DPPH (2,2 

diphenyl 1-picrylhydrazil) merk Sigma Aldrich 

D9132, aquadest, ethanol, aluminium foil dan kertas 

saring. 

3.3 Metode Penelitiaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah : 
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P0 = tanpa penambahan jus buah naga 

P1 = penambahan jus buah naga 5% dari bobot susu 

P2 = penambahan jus buah naga 10% dari bobot susu 

P3 = penambahan jus buah naga 15% dari bobot susu 

P4 = penambahan jus buah naga 20% dari bobot susu 

Tabel 1. Model tabulasi data 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

     3.3.1 Formulasi Karamel Susu Buah Naga  

Tabel 2. Komposisi karamel susu 

Nama 

Bahan 

Persentase P0 P1 P2 P3 P4 

Susu segar 76.4% 900 g 900 g 900 g 900 g 900 g 

Gula 22% 198 g 198 g 198 g 198 g 198 g 

Agar-agar 0,3% 2,7 g 2,7 g 2,7 g 2,7 g 2,7 g 

Margarin 1,3% 11,7 g 11,7 g 11,7 g 11,7 g 11,7 g 

Buah naga - 0 45 g 90 g 135 g 180 g 
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3.3.2 Prosedur Pembuatan Karamel Susu Buah Naga 

      3.3.2.1 Pembuatan Jus Buah Naga Super Merah 

(Hylocereus costaricensis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembuatan jus buah naga super merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah naga 

di blender selama ±3 menit 

Diambil dagingnya dan 

dipotong kecil-kecil 

Jus buah naga 
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    3.3.2.2 Pembuatan Karamel Susu 
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Gambar 3. Pembuatan karamel susu buah naga  

(Puspitarini, Bintoro dan Mulyani, 2012) 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati adalah pengujian aktivitas air 

(Aw), kadar air, gula reduksi dan aktivitas antioksidan. 

Pengujian sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Susu segar 

Diaduk hingga agak kalis 

±1 jam dengan suhu 100
 o
C 

Dipanaskan dan diaduk hingga volume menjadi 

setengah volume awal dengan suhu 70-80
o
C ±25 menit 

Gula, agar-

agar dan 

margarin 

Penambahan Jus buah 

naga super merah 0%, 

5%, 10%,15% dan 

20% dari bobot susu 

Pengujian: 

 Aktivitas 

air (Aw), 

 Kadar air, 

 Gula 

reduksi dan  

 Aktivitas 

antioksidan 

Diaduk sampai kalis 

Karamel 

buah naga 
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1. Aktivitas air diukur menggunakan Aw meter Higropalm 

23 (Purnomo, 1995). Cara kerja Aw meter dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

2. Pengujian kadar air menggunakan metode oven AOAC 

(1995). Cara kerja uji kadar air dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  

3. Pengujian gula reduksi menggunakan metode Nelson-

Somogyi (Sudarmadji, Haryono dan Suhardi, 2007) 

Pengujian analisis gula reduksi dapat dilihat pada 

Lampiran 3.  

4. Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode 

DPPH (Zuhra, Tarigan dan Sihotang, 2008). Pengujian 

aktivitas antioksidan dapat dilihat pada Lampiran 4. 

3.5 Analisis Data 

Data yang didapat dari pengujian aktivitas air (Aw), 

kadar air, gula reduksi dan aktivitas antioksidan dioalah 

dengan program Microsoft Excel. Setelah data diperoleh, 

dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Apabila diperoleh hasil 

yang berbeda atau signifikan maka dilakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

3.6 Batasan Istilah 

Reaksi Maillard : reaksi pencoklatan non enzimatis 

yang terjadi karena adanya reaksi 

antara gula pereduksi dengan 

gugus amino bebas dari asam 

amino atau protein. 

Betasianin : salah satu pigmen yang dapat 
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digunakan sebagai pewarna alami 

karena mempunyai stabilitas yang 

baik sebagai zat pewarna alami. 

Jus buah naga : cairan yang berisi saripati buah 

naga, setelah mengalami proses 

pelumatan menggunakan mesin.  

Humektan : bahan tambahan pangan untuk 

mempertahankan kelembapan 

pangan 

DPPH : bersifat polar, karena kristal DPPH 

hanya dapat larut dan memberikan 

absorbansi maksimum pada pelarut 

etanol maupun methanol.  

IC50 : konsentrasi dari antioksidan yang 

dapat meredam atau menghambat 

radikal bebas sebanyak 50%. 

Aw : parameter untuk menunjukkan 

hubungan air dengan 

mikroorganisme dan aktivitas 

enzim. 

Nh : nilai hasil dari penentuan perlakuan 

terbaik menggunakan indeks 

efektivitas.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Data dan analisis ragam aktivitas air (Aw), kadar air, 

gula reduksi dan aktivitas antioksidan tertera pada Lampiran 6, 

7, 8 dan 9. Rata-rata aktivitas air (Aw), kadar air, gula reduksi 

dan aktivitas antioksidan pada masing-masing perlakuan dan 

hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata aktivitas air (Aw), kadar air, gula reduksi 

dan aktivitas antioksidan dengan penambahan jus 

buah naga super merah. 

Perlakuan Rata-rata±SD Rata-rata±SD Rata-rata±SD Rata-rata±SD 

 

Aktivitas Air  

(Aw) 

Kadar Air  

(%) 

Gula Reduksi 

(%) 

Aktivitas Antioksidan 

 IC50 (mg/g) 

P0 0,777 ± 0,046 8,288 ± 0,500 5,491 ± 0,022
a 

58,523 ± 0,860
d 

P1 0,730 ± 0,039 8,814 ± 0,456 6,265 ± 0,219
ab 

43,285 ± 1,975
c 

P2 0,727 ± 0,017 9,374 ± 0,412 6,873 ± 0,403
b 

35,113 ± 3,350
b 

P3 0,711 ± 0,018 9,507 ± 0,799 8,518 ± 0,057
c 

22,955 ± 1,591
a 

P4 0,705 ± 0,037 9,615 ± 0,890 9,259 ± 0,728
c 

21,200 ± 1,580
a 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

4.2 Nilai Aktivitas Air (Aw) Karamel Susu Buah Naga  

Hasil analisis ragam, penambahan jus buah naga super 

merah dengan persentase yang berbeda pada karamel susu 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap aktivitas 

air (Aw). Semakin banyak penambahan jus buah naga super 

merah maka air bebas yang terikat semakin tinggi, sehingga 

aktivitas air akan menurun. Selain itu, penambahan gula 
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mampu menurunkan aktivitas air dan mengikat air, karena 

gula mempunyai daya larut yang tinggi. Menurut Purnomo 

(1995), penambahan gula pada produk berperan sebagai 

humektan, selain sebagai pembentuk cita rasa bersama bahan-

bahan lainnya. Sukrosa atau gula tebu adalah bahan yang 

dapat menurunkan nilai Aw secara aman dan efektif. 

Penurunan nilai aktivitas air dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba. Dengan demikian resiko pertumbuhan mikroba 

pembusuk relatif lebih kecil, karena mikroba tersebut dapat 

tumbuh optimum pada Aw lebih dari 0,80, sedangkan karamel 

susu ini memiliki Aw sekitar 0,705-0,777. 

Data pada Tabel 3 terlihat bahwa aktivitas air (Aw) 

dalam karamel susu yang ditambahkan jus buah naga super 

merah dengan persentase yang berbeda mengalami penurunan. 

Semakin tinggi persentase penambahan jus buah naga super 

merah maka aktivitas air dari karamel susu semakin rendah, 

hal ini dikarenakan penambahan jus buah naga super merah 

mampu mengikat air bebas dalam susu sehingga dapat 

menurunkan aktivitas air. Pada perlakuan P0 tidak terdapat 

penambahan jus buah naga super merah, sedangkan pada 

perlakuan P1, P2, P3 dan P4 terdapat penambahan jus buah 

naga super merah yaitu 5%, 10%, 15% dan 20%. Menurut 

Estiasih dan Ahmadi (2009), pada produk pangan tertentu agar 

lebih awet biasanya dilakukan penurunan aktivitas air (Aw). 

Cara menurunkan aktivitas air (Aw) antara lain dengan 

menambahkan suatu senyawa yang dapat mengikat air. Dari 

hasil penelitian, penambahan buah naga, gula dan agar-agar 

mampu menurunkan aktivitas air pada karamel. Semakin 

rendah aktivitas air (Aw) maka semakin sedikit juga mikroba 

yang tumbuh dalam karamel susu. Ditambah pendapat 
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Wariyah dan Supriyadi (2010) bahwa bahan makanan dengan 

kadar air yang berbeda menghasilkan nilai Aw yang berbeda, 

tergantung keberadaan air dalam bahan makanan. 

Rata-rata aktivitas air yang dihasilkan berkisar antara 

0,705-0,777. Nilai rata-rata aktivitas air yang dihasilkan 

mengalami sedikit penurunan mulai dari perlakuan P0 hingga 

P4. Nilai aktivitas air (Aw) terendah terdapat pada perlakuan 

P4 yaitu 0,705±0,037 dan perlakuan tertinggi pada perlakuan 

P0 yaitu 0,777±0,046. Maryani, dkk (2010) menyatakan 

bahwa nilai aktivitas air (Aw) terendah dimana bakteri dapat 

hidup dan berkembang biak dengan nilai Aw 0,90-0,99, kapang 

0,80-0,87 dan khamir 0,87-0,91. Pengukuran aktivitas air (Aw) 

sangat penting karena merupakan salah satu langkah untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi mikroba. 

Jenis mikroba yang berbeda akan membutuhkan jumlah air 

yang berbeda pula dan kadar gula yang tinggi dapat 

menurunkan pertumbuhan mikroba, sehingga produk ini relatif 

awet. 

4.3 Nilai Kadar Air Karamel Susu Buah Naga 

Hasil analisis ragam, penambahan jus buah naga super 

merah dengan persentase yang berbeda pada karamel susu 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap kadar air, 

penambahan jus buah naga super merah hingga 20% dapat 

meningkatkan kadar air pada karamel susu. Hal ini 

dikarenakan susu dan buah naga terdapat kandungan air yang 

cukup tinggi, sehingga semakin tinggi penambahan buah naga 

super merah maka kandungan air pada karamel susu akan 

semakin meningkat. Menurut Widodo (2002) kandungan air 

dalam susu sapi sangat tinggi, yaitu sekitar 87,5% dan 

kandungan air dalam buah naga hingga 83%. Kandungan air 
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yang tinggi pada buah naga dapat mengurangi tingkat 

kekerasan pada karamel.  

Data pada Tabel 3 terlihat bahwa kadar air pada 

karamel susu dengan penambahan jus buah naga super merah 

mengalami kenaikan. Pada perlakuan P0 tidak terdapat 

penambahan jus buah naga super merah, sedangkan pada 

perlakuan P1, P2, P3 dan P4 terdapat penambahan jus buah 

naga super merah yaitu 5%, 10%, 15% dan 20%. Kandungan 

air tertinggi terdapat pada perlakuan P4, hal ini dikarenakan 

kandungan air yang ada pada buah naga cukup tinggi sehingga 

kadar air pada karamel susu mengalami kenaikan. Namun 

kenaikan kadar air pada karamel tidak terlalu tinggi, hal ini 

dikarenakan proses pengolahan karmel dilakukan hingga 

benar-benar kalis, semakin tinggi penambahan buah naga, 

waktu pemanasan pada pengolahan produk semakin lama dan 

suhu yang digunakan dalam pengolahan karamel adalah 70-

100
0
C sehingga kandungan air yang ada banyak yang 

menguap. Kadar air pada karamel susu sangat berpengaruh 

terhadap daya simpan, karena erat kaitannya dengan aktivitas 

mikroba yang terjadi selama karamel susu disimpan. 

Rata-rata kadar air yang dihasilkan berkisar antara 

8,288-9,615. Nilai kadar air terendah terdapat pada perlakuan 

P0 yaitu 8,288±0,500 dan perlakuan tertinggi pada perlakuan 

P4 yaitu 9,615±0,890. Menurut Usmiati dan Abubakar (2009), 

karamel susu yang berasal dari susu segar memiliki kadar air 

sebesar 9,43%. Kadar air dalam suatu produk menentukan 

kesegaran dan daya simpan produk tersebut, selain itu juga 

kadar air merupakan salah satu karakteristik yang sangat 

penting pada bahan pangan, karena dapat mempengaruhi 

penampakan, tekstur dan citarasa bahan pangan. Menurut 
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Koswara (2009), kadar air pada karamel sekitar 9-22%. 

Ditambahkan dengan pendapat Hamzah dan Sribudiani (2010) 

bahwa pada hakekatnya kadar air juga menggambarkan 

aktivitas air pada suatu bahan pangan. Kadar air yang sama 

belum tentu memberikan aktivitas air (Aw) yang sama pula, 

tergantung macam bahan yang digunakan. Pada kadar air yang 

tinggi belum tentu memberikan aktivitas air (Aw) yang tinggi 

bila bahannya berbeda. Hal ini dikarenakan mungkin bahan 

yang disusun dapat mengikat air, sehingga air bebas relatif 

menjadi lebih kecil dan akibatnya bahan jenis ini mempunyai 

aktivitas air (Aw) yang rendah. 

4.4 Nilai Gula Reduksi Karamel Susu Buah Naga 

Hasil analisis ragam, perlakuan penambahan jus buah 

naga super merah dengan persentase yang berbeda pada 

karamel susu menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap gula reduksi. Data pada Tabel 3 terlihat 

bahwa gula reduksi pada karamel susu dengan penambahan 

jus buah naga super merah mengalami peningkatan. Pada 

perlakuan P0 tidak terdapat penambahan jus buah naga super 

merah, sedangkan pada perlakuan P1, P2, P3 dan P4 terdapat 

penambahan jus buah naga super merah yaitu 5%, 10%, 15% 

dan 20%. Rata-rata nilai gula reduksi berkisar antara 5,491-

9,259%. Perbedaan yang dihasilkan menunjukkan perubahan 

yang besar dari rata-rata karamel susu tanpa penambahan buah 

naga. Semakin rendah kadar gula reduksi maka kadar sukrosa 

dalam bahan pangan akan semakin besar. Hal ini dipertegas 

dengan pernyataan Erwinda dan Susanto (2014) bahwa kadar 

sukrosa ditentukan berdasarkan banyak sedikitnya kadar gula 

reduksi. Apabila kadar sukrosa tinggi maka kadar gula reduksi 

akan semakin rendah. Menurut penelitian Hamzah dan 
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Sribudiani (2010), selama proses pemanasan sebagian sukrosa 

atau gula terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Sifat ini 

menunjukkan semakin banyak gula yang ditambahkan jumlah 

sukrosa semakin besar dan rasa manisan kering semakin 

manis.  

Hasil UJBD 1% pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

perlakuan P0 menunjukkan  perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap perlakuan P1, P2, P3 dan P4. Nilai gula 

reduksi terendah terdapat pada perlakuan P0 yaitu 

5,491±0,022 dan perlakuan tertinggi terdapat pada perlakuan 

P4 yaitu 9,259±0,728. Hal ini dikarenakan adanya kandungan 

fruktosa dan glukosa dalam buah naga super merah sehingga 

semakin tinggi persentase penambahan jus buah naga super 

merah maka semakin tinggi pula gula reduksi yang dihasilkan, 

dimana diketahui fruktosa merupakan salah satu contoh dari 

gula reduksi. Sedangkan pada karamel susu tanpa penambahan 

jus buah naga super merah memiliki gula reduksi rendah 

karena kandungan sukrosa lebih tinggi, dimana sukrosa 

berasal dari gula tebu yang ditambahkan selama pembuatan 

karamel susu. Hasniarti (2012) menyatakan bahwa dalam 

kondisi asam, sukrosa dapat tereduksi menjadi glukosa dan 

fruktosa (gula reduksi). 

4.5 Nilai Aktivitas Antioksidan Karamel Susu Buah Naga 

Hasil analisis ragam, perlakuan penambahan jus buah 

naga super merah dengan persentase yang berbeda pada 

karamel susu menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap aktivitas antioksidan, penambahan hingga 

20% dapat meningkatkan kandungan antioksidan pada 

karamel. Dapat dilihat pada Tabel 3, nilai IC50 mengalami 

penurunan, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan 
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pada tiap perlakuan semakin tinggi. Rohman, Riyanto dan 

Hidayati (2007) menyatakan jika nilai IC50 senyawa uji 

semakin kecil, maka senyawa tersebut akan semakin aktif 

sebagai senyawa penangkal radikal bebas. Pada perlakuan P0 

tidak terdapat penambahan jus buah naga super merah, 

sedangkan pada perlakuan P1, P2, P3 dan P4 terdapat 

penambahan jus buah naga super merah yaitu 5%, 10%, 15% 

dan 20%. Aktivitas antioksidan paling tinggi terdapat pada 

perlakuan P4, hal ini dikarenakan pada perlakuan tersebut 

terdapat penambahan jus buah naga super merah, dimana telah 

diketahui bahwa buah naga super merah berpotensi sebagai 

bahan alami yang mampu memberikan kandungan antioksidan 

pada bahan pangan, yang ditunjukkan dengan semakin 

meningkatnya aktivitas antioksidan pada produk tersebut. 

Rata-rata aktivitas antioksidan yang dihasilkan 

berkisar antara 21,200-58,523 mg/g. Rata-rata aktivitas 

antioksidan terendah terdapat pada perlakuan P0 tanpa 

perlakuan buah naga super merah yaitu 58,523±0,860 dan 

perlakuan tertinggi terdapat pada perlakuan P4 yaitu 

21,200±1,580. Nilai IC50 pada perlakuan P4 lebih rendah 

dibandingkan perlakuan P0 namun aktivitas antioksidan pada 

P4 lebih tinggi dibandingkan P0, semakin tinggi penambahan 

buah naga super merah maka nilai IC50 yang dihasilkan 

semakin rendah, ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan 

yang dihasilkan semakin tinggi pula. Antioksidan merupakan 

senyawa yang rentan teroksidasi dengan adanya efek seperti 

panas, sehingga nilai aktivitas antioksidan mengalami 

penurunan selama pemanasan ketika pengolahan produk. Hal 

ini dipertegas oleh Farikha, dkk (2013) bahwa senyawa-

senyawa yang berperan sebagai antioksidan dalam buah naga 
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(fenol, betasianin, dan vitamin C) akan menghambat 

kerusakan oksidasi maupun kerusakan mikrobiologis. Selain 

itu, adanya proses pemanasan selama pengolahan 

menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan. 

Perlakuan tanpa penambahan jus buah naga memiliki 

nilai IC50 paling tinggi, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas 

antioksidannya semakin rendah karena pada perlakuan ini 

tidak ditambahkan buah naga super merah dibandingkan 

perlakuan P1, P2, P3 dan P4. Menurut Umayah dan Amrun 

(2007), adanya penurunan absorban menunjukkan peningkatan 

kemampuan peredaman radikal bebas DPPH yang artinya 

bahwa konsentrasi yang tinggi juga menunjukkan aktivitas 

antioksidan yang tinggi. Hanani, Mun’im dan Sekarini (2005) 

menyatakan bahwa aktivitas antioksidan dari suatu ekstrak 

dinyatakan dalam prosentase peredaman terhadap radikal 

bebas DPPH. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya 

konsentrasi dapat mengakibatkan aktivitas antioksidan yang 

juga besar.  

4.6 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan 

menggunakan indeks efektivitas yang dilakukan dengan cara 

meminta pendapat responden tentang urutan ranking dari 

keempat variable yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kepentingan peranan variabel tersebut dalam mutu karamel. 

Variabel yang digunakan dalam daftar isian yang diberikan 

pada responden adalah aktivitas air, kadar air, gula reduksi dan 

aktivitas antioksidan. Data perhitungan perlakuan terbaik 

terdapat pada Lampiran 10. 
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Tabel 4. Nilai hasil terbaik (Nh) 

Perlakuan Nh 

P0 0,115 

P1  (5%) 0,065 

P2 (10%) 0,109 

P3 (15%) 0,126 

P4 (20%) 0,135
* 

Keterangan : * nilai hasil tertinggi sebagai perlakuan terbaik 

Tabel 4 menunjukkan bahwa P4 merupakan perlakuan 

terbaik karena memiliki Nh tertinggi dibandingkan perlakuan 

lainnya. Perlakuan P4 dengan penambahan jus buah naga 

super merah memiliki rata-rata aktivitas air (Aw) 0,705, kadar 

air 9,615%, gula reduksi 9,259% dan aktivitas antioksidan 

21,200 mg/g. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan buah 

naga super merah sebanyak 20% menghasilkan kualitas 

karamel susu yang terbaik. Rata-rata nilai kadar air pada 

perlakuan P4 merupakan rata-rata nilai kadar air tetinggi, 

namun hal ini masih sesuai dengan standart SNI (2008) bahwa 

syarat mutu karamel susu memiliki kandungan air maksimal 

20%. Nilai rata-rata gula reduksi pada perlakuan P4 juga 

sesuai dengan standart SNI (2008) bahwa syarat mutu karamel 

susu memiliki gula reduksi maksimal 25%. Sedangkan 

aktivitas antioksidan pada perlakuan P4 memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi, karena memiliki nilai IC50 lebih 

rendah daripada perlakuan lain.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan buah naga super merah (Hylocereus 

costaricencis) sebanyak 20% dapat meningkatkan kualitas 

karamel susu ditinjau dari aktivitas air (Aw), kadar air, gula 

reduksi dan aktivitas antioksidan. Pada perlakuan ini 

merupakan perlakuan terbaik dengan nilai rata-rata aktivitas 

air 0,705, kadar air 9,615%, gula reduksi 9,259% dan aktivitas 

antioksidan 21,200 mg/g. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan adalah diperlukan pengkajian 

lebih lanjut tentang penambahan jus buah naga super merah 

dengan level yang optimal untuk meningkatkan kualitas 

karamel susu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaduk hingga agak kalis ±25 

menit 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur uji aktivitas air (Aw) (Purnomo, 

1995) 

a. Prinsip 

Air murni yang dimasukkan kedalam wadah 

tertutup, akan membentuk tekanan uap antara air murni 

dengan lingkungannya, dimana air akan menguap dan 

membentuk kondisi jenuh uap air dilingkungan dalam 

wadah dalam kondisi keseimbangan uap air. Suatu suhu 

akan tercapai dan tekanan air murni akan sama dengan 

tekanan uap air dari lingkungan sekitar wadah.  

b. Prosedur pengujian aktivitas air adalah sebagai berikut :  

1. Alat dan bahan disiapkan. 

2. Sampel ditimbang sebanyak 10 g. 

3. Aw meter dibuka dan tempat sampel dibersihkan.  

4. Sampel dimasukkan, kemudian alat ditutup. 

5. Tombol enter dipencet dua kali kemudian ditunggu 

selama 5 menit 30 detik dan dibiarkan sampai 

berbunyi. 

6. Setelah itu dilakukan pembacaan nilai Aw pada bunyi 

kedua dan dicatat. 
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Lampiran 2. Prosedur penentuan kadar air AOAC (1995) 

a. Prinsip 

Pengeringan sampel dalam oven sehingga air dapat 

menguap. Air bebas pada sampel akan menguap pada suhu 

100-140
o
C, kemudian sampel ditimbang hinnga mendapat 

bobot yang konstan. Selisih bobot sebelum dan sesudah 

pengeringan merupakan banyaknya air yang diuapkan. 

b. Prosedur 

1. Cawan kosong di oven pada suhu 100-105
o
C selama 

15 menit. 

2. Dinginkan cawan dalam desikator. 

3. Timbang bahan sebanyak 5 g. 

4. Bahan dan cawan di oven pada suhu 105
o
C selama 6 

jam.  

5. Dinginkan dalam desikator kemudian timbang.  

6. Keringkan kembali ke dalam oven sampai diperoleh 

bobot yang konstan.  

7. Hitung kadar air dihitung dengan rumus: 

 

Kadar air  =  
           ( )             ( )

           ( )
 x 100% 
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Lampiran 3. Prosedur analisis gula reduksi Metode 

Nelson-Somogyi (Sudarmadji dkk, 2007) 

a. Prinsip 

Mengukur gula reduksi dengan menggunakan 

pereaksi tembaga arsenomolibdat. Reagen nelson somogyi 

sebagai oksidator antara kupro oksida yang bereaksi dengan 

gula reduksi membentuk endapan merah bata. Setelah itu 

direaksikan dengan arsenomolibdat membentuk senyawa 

kompleks berwarna biru, dengan membandingkannya 

terhadap larutan standart, konsentrasi gula dalam sampel 

dapat ditentukan. Intensitas warna ekuivalen dengan 

konsentrasi gula yang dapat diserap absorbansinya dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. 

Pengukuran absorbansi didasarkan pada warna biru yang 

dihasilkan dari proses reduksi arsenomolibdat menjadi 

molybdine blue. 

b. Prosedur pengujiannya 

1. Dibuat larutan gula standart dari larutan glukosa 

standart, dilakukan 6 pengenceran sehingga diperoleh 

larutan glukosa dengan konsentrasi 0; 2; 4; 6; 8 dan 10 

mg/100ml. 

2. Siapkan 7 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan 

1 ml larutan glukosa standart, dan satu diisi air suling 

sebagai blanko. 

3. Disiapkan larutan sampel yang memiliki kadar gula 

reduksi sekitar 5 mg/100ml. Larutan sampel ini harus 

jernih, jika diperoleh larutan sampel yang keruh dan 

berwarna maka perlu dilakukan penjernihan terlebih 

dahulu dengan menggunakan ammonium hidroksida. 
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4. Masukkan 1 ml larutan sampel jernih ke dalam tabung 

reaksi. 

5. Tambahkan 1 ml reagen nelson, panaskan dalam air 

mendidih selama 20 menit. 

6. Dinginkan hingga mencapai suhu ruang, tambahkan 1 

ml reagen arsenomolibdat. 

7. Divortex hingga semua endapan yang ada larut 

kembali. 

8. Setelah semua endapan larut sempurna, ditambahkan 7 

ml air suling dan divortex hingga homogen. 

9. Diukur absorbansinya pada λ = 540 nm. 

10. Ditentukan kadar gula reduksinya dengan persamaan 

kurva standart. 
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Lampiran 4. Prosedur uji aktivitas antioksidan (Zuhra, 

Tarigan dan Sihotang, 2008) 

a. Prinsip 

Penangkapan hidrogen oleh DPPH dengan pelarut 

methanol mampu meredam radikal bebas. Kemampuan 

DPPH dalam meredam radikal bebas akan merubah warna 

ungu menjadi kuning pucat. Intensitas warna ekuivalen 

dengan konsentrasi gula yang dapat diserap absorbansinya 

dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 516 

nm. Semakin pekat warna ungu yang dihasilkan maka 

aktivitas antioksidan pada sampel rendah, begitu pula 

sebaliknya. 

b. Prosedur aktivitas antioksidan 

1. Sampel dihaluskan 0,5 gram dimasukkan dalam labu 

ukur 50 ml dan tambahkan metanol 50 ml, dikocok 

hingga semua tercampur. 

2. Larutan disaring menggunakan kertas saring, dan 

tampung larutan dalam erlenmeyer.  

3. Ambil larutan yang sudah disaring kedalam labu ukur 

10 ml, tambahkan methanol sampai batas merah. 

4. Larutan yang sudah siap diambil sesuai konsentrasi 

sebanyak 0,5 ml menggunakan mikro pipet  

5. Dimasukkan kedalam tabung reaksi. 

6. Tambahkan 3,5 ml larutan DPPH dan tutup tabung 

reaksi menggunakan aluminium foil. 

7. Divortex hingga larutan homogen. Diamkan selama 30 

menit pada suhu ruang. 

8. Diukur absorbansinya pada λ= 516 nm. Dibuat kurva 

regresi linear (dari konsentrasi dan absorbansi) 
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Lampiran 5. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan 

metode Indeks Efektivitas (de Garmo, dkk, 

1984)  

Minta pendapat responden tentang urutan (peringkat) 

pentingnya peranan keempat variabel terhadap mutu produk, 

dengan menggunakan daftar isian (kuisioner). 

1. Hasil peringkat tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu 

dirata-rata untuk mengetahui urutan masing-masing 

variabel. 

2. Dari hasil peringkat tersebut kemudian dihitung bobot 

variabel (BV) dengan rumus : 

BV (Bobot Variabel) = 
                             

                             
 

3. Dihitung bobot normal (BN) dengan rumus : 

BN (Bobot Normal) = 
               

                     
 

4. Dihitung nilai efektivitas (Ne) dengan rumus : 

Ne (Nilai Efektivitas) =  
                                 

                              
 

5. Hitung nilai hasil (NhI) dari semua variabel dengan 

rumus:  

Nh (Nilai Hasil)= Ne x Bobot Normal tiap variabel 

6. NhI dari semua variabel untuk masing-masing perlakuan 

kemudian dijumlahkan. Perlakuan dengan jumlah NhI 

tertinggi adalah perlakuan yang terbaik. 
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Lampiran 6. Data dan analisis ragam aktivitas air (Aw) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan±SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 0,840 0,770 0,731 0,767 3,108 0,777 ± 0,046 

P1 0,773 0,678 0,740 0,729 2,920 0,730 ± 0,039 

P2 0,702 0,741 0,736 0,729 2,908 0,727 ± 0,017 

P3 0,708 0,699 0,699 0,737 2,843 0,711 ± 0,018 

P4 0,669 0,694 0,699 0,757 2,819 0,705 ± 0,037 

TOTAL     14,598  

 

a. Faktor Koreksi 

FK = 
       

     
 

 = 10,655 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  = (0,8402 + 0,7702 + … + 0,7572) – 10,655 

  = 0,030 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  = 
                                   

 
 – 10,655 

  = 0,013 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

 = 0,030 – 0,013  

 = 0,017 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

JK perlakuan 4 0,013 0,003 2,859 3,055 4,893 Tidak Berbeda 

Nyata JK Galat 15 0,017 0,001 

   JK Total 19 0,030 
    Keterangan : F hitung<F tabel 5%, maka penambahan buah naga super merah 

(Hylocereus costaricencis) pada karamel susu tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata. 
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Lampiran 7. Data dan analisis ragam kadar air 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan±SD 
U1 U2 U3 U4 

P0 8,413 7,855 7,943 8,942 33,153 8,288 ± 0,500 

P1 8,652 9,491 8,611 8,503 35,257 8,814 ± 0,456 

P2 9,691 9,473 9,561 8,771 37,496 9,374 ± 0,412 

P3 9,831 8,312 9,912 9,972 38,027 9,507 ± 0,799 

P4 10,120 9,671 8,344 10,324 38,459 9,615 ± 0,890 

TOTAL     182,392  

 

a. Faktor Koreksi 

FK = 
        

     
 

 = 1663,342 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  = (8,4132 + 7,8552 + … + 10,3242) – 1663,342 

   = 11,147 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  = 
                                       

 
 – 1663,342  

  = 4,977 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

 = 11,147 – 4,977 

 = 6,171 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

JK Perlakuan 4 4,977 1,244 3,024 3,055 4,893 
Tidak Berbeda 

Nyata 
JK Galat 15 6,171 0,4114 

   JK Total 19 11,147 

    Keterangan : F hitung<F tabel 5%, maka penambahan buah naga super merah 

(Hylocereus costaricencis) pada karamel susu tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata. 
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Lampiran 8. Data dan analisis ragam kadar gula reduksi 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan±SD 
U1 U2 U3 U4 

P0 5,480 5,476 5,485 5,523 21,964 5,491 ± 0,022 

P1 6,461 6,012 6,434 6,153 25,060 6,265 ± 0,219 

P2 7,451 6,556 6,837 6,648 27,492 6,873 ± 0,403 

P3 8,497 8,528 8,592 8,456 34,073 8,518 ± 0,057 

P4 10,076 9,507 8,345 9,106 37,034 9,259 ± 0,728 

TOTAL     145,623  

 

a. Faktor Koreksi 

FK = 
        

     
 

 = 1060,303 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  = (5,4802 + 5,4762 + … + 91062) – 1060,303 

  = 41,606 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  = 
                                       

 
 – 1060,303 

   = 39,376 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

  = 41,606 – 39,376 

  = 2,229 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

JK Perlakuan 4 39,376 9,844 66,243** 3,055 4,893 
Berbeda Sangat 

Nyata 
JK Galat 15 2,229 0,149 

   JK Total 19 41,606 

    Keterangan : **F hitung>F tabel 1%, maka penambahan buah naga super merah 

(Hylocereus costaricencis) pada karamel susu menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

SE  =  √
        

 
  

 =  √
     

 
  

 = 0,194 

 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

 

2 3 4 5 

JND 1% 4,167 4,346 4,463 4,547 

JNT 1% 0,927 0,967 0,993 1,012 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 5,491 A 

P1 6,265   Ab 

P2 6,873     B 

P3 8,518        c  

P4 9,259        C 
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Lampiran 9. Data dan analisis ragam antioksidan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan±SD 
U1 U2 U3 U4 

P0 57,980 57,760 58,680 59,670 234,090 58,523 ± 0,860 

P1 41,270 45,570 44,180 42,010 173,030 43,285 ± 1,975 

P2 34,950 39,810 32,040 33,650 140,450 35,113 ± 3,350 

P3 22,470 25,320 21,980 22,050 91,820 22,955 ± 1,591 

P4 21,530 22,720 18,980 21,570 84,800 21,200 ± 1,580 

TOTAL     724,190  

 

a. Faktor Koreksi 

FK = 
        

     
 

 = 26222,558 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT  = (57,9802 + 57,7602 + … + 21,5702) – 26222,558 

   = 3861,535 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
                                          

 
 – 26222,558 

 = 3798,858 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP 

 = 3861,535 - 3798,858 

 = 62,677 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

JK Perlakuan 4 3798,858 949,715 227,287** 3,055 4,893 Berbeda 

Sangat Nyata 

 

JK Galat 15 62,677 4,178 

   JK Total 19 3861,535         

Keterangan :**F hitung<F tabel 1%, maka penambahan buah naga super merah 

(Hylocereus costaricencis) pada karamel susu menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

SE  =  √
        

 
  

 =  √
     

 
  

 = 1,022 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

 

2 3 4 5 

JND 1% 4,167 4,346 4,463 4,547 

JNT 1% 4,873 5,083 5,220 5,318 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 21,200 a 

P3 22,955 a 

P2 35,113  b  

P1 43,258   c    

P0 58,523   d 
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Lampiran 10. Hasil penilaian perlakuan terbaik 
Data nilai variabel terpenting menurut responden 

Keterangan : Data penilaian variabel terpenting berdasarkan responden 

 

Data nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing variabel dan perlakuan 

Keterangan : *   nilai terkecil  

    ** nilai terbesar

Responden 
Aktivitas air 

(Aw) 
Kadar air 

Gula 

Reduksi 

Aktivitas 

Antioksidan 

1 2 4 3 1 

2 2 1 3 4 

3 3 4 2 1 

4 2 4 1 3 

5 3 4 1 2 

Jumlah 12 17 10 11 

Rata-rata 2,4 3,4 2 2,2 

Peringkat 2 1 4 3 

Perlakuan 

Variabel Perlakuan 

Aw Kadar Air 

Gula 

Reduksi 

Aktivitas 

Antioksidan 

P0 0,777** 8,288* 5,491* 58,523** 

P1 0,730 8,814 6,265 43,285 

P2 0,727 9,374 6,873 35,115 

P3 0,711 9,507 8,518 22,955 

P4 0,705* 9,615** 9,259** 21,200* 

Terbaik 0,777 9,615 9,259 58,523 

Terjelek 0,705 8,288 5,491 21,200 
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Data perhitungan perlakuan terbaik 

Keterangan : *Nilai hasil perlakuan terbaik penambahan buah naga super merah (Hylocereus costaricencis) 

 

Variabel BV BN P0  P1  P2  P3  P4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Aw 0,706 0,240 1,000 0,240 0,347 0,083 0,306 0,073 0,083 0,020 0,000 0,000 

Kadar air 1,000 0,340 0,000 0,000 0,396 0,135 0,818 0,278 0,919 0,312 1,000 0,340 

Gula Reduksi 0,588 0,200 0,000 0,000 0,205 0,041 0,367 0,073 0,803 0,161 1,000 0,200 

Antioksidan 0,647 0,220 1,000 0,220 0,000 0,000 0,047 0,010 0,047 0,010 0,000 0,130 

 
 

0,250 

 

0,115 

 

0,065 

 

0,109 

 

0,126 

 

0,135* 


