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THE EFFECT OF ADDING SUPER RED DRAGON 

FRUIT (Hylocereus costaricensis) TO HARDNESS, 

COLOR, ORGANOLEPTIC AND MICROSTRUCTURE 

IN CARAMEL MILK 

 

Haditya Hendra Saputra
1)

, Purwadi
2)

, and Imam Thohari
2)

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the 

best treatment and changes in the physical quality of 

caramelized milk which added with super red dragon 

fruit in term of hardness, color, organoleptic and 

microstructure. The method was laboratory experiment 

with Completely Randomized Design (CRD) by using 5 

treatments, consist of P0:0%, P1:5%, P2:10%, P3:15%, 

P4:20%, and 4 replication. Data was analyzed by analysis 

of variance, and  by Duncan's Multiple Range Test 

(DMRT),  while the result of microstructure test analyzed 

descriptively.The result showed that the treatment gave 

significantly different affect (P<0,01) on hardness, colour 

L* a* b*, organoleptic. Microstructure test, the addition 

super red dragon fruit juice 20 % (P4 ) which more 

compact tekstur and the dispersion of protein matrix and 

fat globules was not clear, and not uniform. The best 

treatment was P4 with the addition of the fruits as much 

as 20% of the weight of milk. It was suggested for further 

research to know the type of packaging storage time.  
 

Keyword : milk karamel, hardness, colour, organoleptic, 

microstructure 
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RINGKASAN 

 

Tujuan pada penelitihan adalah untuk mengetahui 

persentase penambahan jus buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis) yang menunjukkan perlakuan 

terbaik terhadap kekerasan, warna, organoleptik dan 

mikrostruktur. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

percobaan laboratorium, menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu penambahan jus 

buah naga yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 kali 

ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan jus buah naga super merah pada karamel 

susu memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kekerasan, warna L* a* b*, organoleptik. 

Berdasarkan uji mikrostruktur yang diamati, perlakuan 

penambahan jus buah naga super merah 20% (P4) 

mempunyai tekstur dalam yang lebih rapat dan kompak 

akan tetapi penyebaran matriks protein dan globula 

lemak tidak jelas, dan tidak merata. Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah perlakuan terbaik pada penelitian ini 

adalah penambahan buah naga super merah (Hylocereus 

costaricencis) sebanyak 20% dari bobot susu sehingga 

dapat meningkatkan kualitas karamel susu.   

 

Kata Kunci : karamel susu, kekerasan, warna, 

organoleptik, mikrostruktur. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Teknologi pengolahan pangan di Indonesia saat ini 

mulai berkembang, hal ini seiring dengan berkembangnya 

hasil produk olahan susu. Berbagai jenis olahan susu banyak 

tersebar luas di berbagai pasaran, antara lain adalah susu segar, 

susu bubuk, susu skim, susu kental manis, yogurt, dodol susu. 

Selain olahan tersebut  produk susu juga dapat diolah kembali 

menjadi jenis produk lain salah satunya adalah karamel susu. 

Karamel susu merupakan sejenis permen yang dibuat dengan 

bahan dasar susu segar dan dicampur dengan bahan 

pendukung lainya, pembuatan karamel melalui proses 

karamelisasi dengan prinsip pemasakan campuran susu dan 

gula pasir dengan penambahan bahan-bahan pendukung cita 

rasa sampai diperoleh produk yang berwarna coklat. Saat gula 

kering dipanaskan pada suhu sekitar titik lelehnya, akan 

berubah warna menjadi kuning pucat, coklat oranye, coklat 

merah dan akhirnya coklat gelap sebelum berbusa dan 

terkarbonisasi yang menghasilkan residu hitam. Kualitas fisik 

karamel susu yang kurang menarik dengan tekstur yang keras, 

warna yang terlihat gelap dan rasa yang cenderung pada susu 

mengakibatkan tingkat kesukaan karamel susu sangat rendah, 

maka perlu adanya diversifikasi produk olahan yang dapat 

meningkatkan kualitas  karamel susu yaitu dengan 

penambahan buah naga super merah. 

Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) 

merupakan buah eksotik karena penampilannya yang menarik,  

dan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan antara lain 

sebagai sebagai anti radikal bebas karena mengandung 
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betasianin atau zat pewarna alami yang larut dalam air, 

sehingga baik digunakan sebagai bahan pewarna alami untuk 

makanan dan mempunyai kadar air dan kadar gula yang tinggi. 

Buah naga super (Hylocereus costaricensis) merah selain 

dikonsumsi dalam bentuk segar juga diolah menjadi beberapa 

produk olahan untuk mempermudah mengkonsumsi. Buah 

naga super merah (Hylocereus costaricensis) memenuhi 

kriteria pembuatan karamel susu karena mempunyai warna 

merah terang tanpa harus diberi zat pewarna tambahan lain 

selain itu kandungan air yang tinggi dapat mengurangi tingkat 

kekerasan dan kadar gula tinggi pada buah naga menghasilkan 

rasa manis dan rasa buah naga, dari beberapa kandungan yang 

terdapat pada buah naga tersebut dapat menghilangkan 

keraguan akan berakibat buruk pada kesehatan (Phouc and 

Nguyen, 2014). 

Permasalahan yang timbul adalah belum terdapat 

penelitian mengenai penambahan buah naga pada karamel 

susu. Penelitihan yang dilakukan oleh Wahyuni (2012) 

mengenai penambahan buah naga pada jenang menunjukkan 

hasil bahwa semakin banyak proporsi penambahan daging 

buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) maka 

kualitas jenang yang dihasilkan semakin baik. Penambahan 

buah naga pada karamel susu dapat digunakan sebagai inovasi 

baru dalam pembuatan karamel susu sehingga dapat 

meningkatkan penampilan dan daya tarik karamel susu. 

Menurut Puspitarini, Bintoro, dan Mulyani (2012), 

penambahan buah-buahan seperti durian dalam karamel dapat 

memperbaiki tekstur dan meningkatkan kesukaan serta rasa 

manis pada karamel. Buah naga dapat digunakan sebagai 

bahan pewarna alami dalam pembuatan karamel susu. Manfaat 

penambahan jus buah naga super merah pada karamel susu 
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yaitu meningkatkan kualitas fisik dan kandungan gizi, selain 

itu diduga kadar gula pada buah naga super merah yang lebih 

tinggi dibandingkan buah naga daging putih yaitu sekitar 13-

18 brix (Kristanto, 2003) dapat memberikan sedikit rasa 

manis, sehingga rasa manis dari buah naga super merah dapat 

sedikit menggantikan gula dan tingkat kesukaan konsumen 

lebih tinggi. Oleh karena itu penelitian ini diakukan pertujuan 

untuk untuk mengetahui persentase penambahan jus buah naga 

super merah pada karamel susu dan mengetahui pengaruh 

penambahan jus buah naga super merah dengan berbagai 

konsentrasi yang berbeda terhadap kekerasan, warna, 

organoleptik, dan mikrostruktur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada penelitihan adalah 

berapa persen penambahan jus buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis) yang menunjukkan perlakuan 

terbaik terhadap kekerasan, warna, organoleptik dan 

mikrostruktur 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan pada penelitihan adalah untuk 

mengetahui persentase penambahan jus buah naga super 

merah (Hylocereus costaricensis) yang menunjukkan 

perlakuan terbaik terhadap kekerasan, warna, organoleptik dan 

mikrostruktur 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Diharapkan dari hasil penelitian ini memiliki 

kegunaan yaitu menetapkan kadar persentase jus buah naga 
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super merah (Hylocereus costaricensis) pada karamel susu 

yang mampu menghasilkan hasil yang terbaik. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Karamel susu merupakan produk olahan susu 

berwarna coklat kekuningan akibat dari proses karamelisasi 

dari gula pasir dan gula susu saat pemanasan. Akan tetapi 

karamel susu sebagian besar pembuatannya berbahan dasar 

susu segar murni yang mempunyai tekstur keras, dan warna 

kurang menarik, sehingga tingkat kesukaan karamel susu 

sangat rendah. Perlu adanya diversifikasi produk dari bahan 

lain yang dapat meningkatkan kualitas fisik dan kesukaan pada 

karamel susu. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, karamel susu 

merupakan produk olahan susu yang diformulasi dari bahan 

susu segar, gula, sirup glukosa. Karamel susu merupakan 

bagian dari jenis permen, dengan kategori permen lunak. Sifat 

fisik dari karamel susu menentukan tingkat kesukaan karamel 

susu oleh konsumen, antara lain tingkat kekerasan karamel 

susu yang disebabkan oleh kandungan gula yang terdapat 

dalam karamel, gula mengalami proses pengkristalan selama 

penyimpanan sehingga meningkatkan nilai kekerasan (permen 

semakin keras) (Handayani, 2007). 

Buah naga, termasuk jenis super merah, merupakan 

kelompok tanaman kaktus atau family Cactaceae (subfamili 

Hylocereanea) yang mempunyai kandungan zat pewarna 

alami, kadar air tinggi, dan kadar gula tinggi, dari beberapa 

kandungan buah naga super merah tersebut pastinya akan 

meningkatkan kualitas fisik dan tingkat kesukaan karamel 

susu. Zat pewarna alami yang bernama betasianin pada buah 

naga akan memberikan warna merah pada karamel susu yang 
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umumnya karamel susu berwarna coklat kekuningan yang 

berasal dari bahan utama pada pembuatan karamel susu. Kadar 

air yang tinggi pada buah naga super merah dapat mengurangi 

tingkat kekerasan pada karamel susu dan rasa manis pada buah 

naga dapat menambah cita rasa dari karamel susu karena 

kandungan kadar gula pada buah naga super merah sebesar 13-

18 briks, hal ini pastinya akan menyumbangkan sedikit rasa 

manis, sehingga cita rasa yang diberikan akan lebih baik. 

Peningkatan kualitas karamel susu akan mempengaruhi tingkat 

kekerasan, warna, organoleptik dengan ditunjukkan adanya 

tingkat kesukaan panelis dan mikrostruktur karamel susu. 

Kerangka pikir penelitian ini ditujukkan dalam bentuk 

skema pikir penelitian yang ditujukan pada Gambar 1. 

 

 

Karamel Susu Jus Buah Naga 

Produk 

Olahan 

susu 

- Zat Pewarna Alami 

(Wulandari, dan 

Putranto. 2010)  

- Kadar air 58,977%. 

(wulandari, 2012) 

- Kadar gula (Kristanto, 

2003) 

 

Karamel susu 

jus buah naga 

- Mengetahui kekerasan 

- Mengetahui warna L*, a*, b* 

- Mengetahui organoleptik 

- Mengetahui Mikrostruktur 

Kualitas karamel susu meningkat yang 

ditinjau dari kekerasan, warna, 

organoleptik, mikrostruktur 

Gambar 1 : Kerangka pikir penelitian 



6 

 

1.6 Hipotesis 

 Penambahan jus buah naga super merah (Hylocereus 

costaricensis) dengan persentase yang berbeda pada karamel 

susu dapat meningkatkan kualitas karamel susu yang ditinjau 

dari kekerasan, warna, organoleptik, dan mikrostruktur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karamel Susu 

Karamel susu merupakan produk olahan susu 

berwarna coklat akibat dari proses karamelisasi dari gula pasir 

dan gula susu saat pemanasan. Karamel susu memiliki warna 

coklat yang menarik, rasa yang gurih, tekstur yang sedikit 

keras dan lembut serta aroma yang cenderung susu. Karamel 

susu merupakan salah satu dari tiga jenis permen dengan 

kategori permen lunak, dari jenis permen ini mempunyai ciri 

ciri tekstur yang lunak (Usmiati dan Abubakar, 2009). 

Karamel susu atau toffee adalah produk confectionery 

yang dibuat dari bahan dasar gula, sirup glukosa, susu 

(umumnya susu kondensasi), lemak dan garam (Susilawati dan 

Dewi 2011). Sedangkan menurut Handayani (2007) karamel 

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 karamel 

susu. Penambahan gula dapat meningkatkan kekerasan 

karamel susu yang dikenal dengan istilah grainy. Reaksi 

pencoklatan yang terjadi pada proses pembuatan karamel susu 

akan menghasilkan flavor, aroma, dan warna coklat. Hal ini 

diakibatkan oleh adanya reaksi antara gula pereduksi dan 

protein susu. Tabel 1 akan ditunjukkan syarat mutu permen 

lunak berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). 
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Tabel 1. Syarat Mutu Permen Lunak (SNI) 

No Kriteria  Uji Satuan  Jelli 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

Keadaan  

- Rasa 

- Bau 

Kadar Air  

Kadar Abu 

Gula reduksi  

Sakarosa 

Cemaran logam 

- Timbal (Pb)  

- Tembaga (Cu)  

-  Timah (Sn)  

- Raksa (Hg) 

 

 

 

%fraksi massa 

%fraksi massa  

%fraksi massa 

%fraksi massa 

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg 

mg/kg 

 

Normal  

Normal  

Max 20 

Max 3  

Max 25  

Min 27  

 

Max 2 

Max 2  

Max 4 

Max 0.03 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, (2008). 

 

2.2 Buah Naga Super Merah 

Buah naga daging merah memiliki kulit berwarna 

merah yang cerah dan dilingkupi dengan sisik. Buah naga 

merah memiliki daging buah yang berwarna merah, tidak 

hanya unik, rasa daging buahnya juga cukup nikmat. Diantara 

jenis buah naga lainnya, varian dengan daging merah ini 

banyak digemari karena memiliki karakteristik rasa manis 

melebihi rasa asamnya. Buah naga daging merah atau dalam 

dunia biologi dikenal dengan istilah Hylocereus costaricensis 

ini tergolong cukup popular di Indonesia (Idawati dan Nurul 

2012). 

Buah naga merah dan buah naga super merah 

memiliki kesamaan yaitu warna daging buah yang merah 

keunguan, serta terdapat biji kecil hitam, hanya saja untuk 

buah naga super merah memiliki warna yang lebih merah 
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keunguan. Kandungan betasianin didalamnya merupakan 

komponen utama yang memberikan pengaruh sebagai pewarna 

alami pada pangan, terutama apabila buah naga dijadikan 

ekstrak (Phuoc and Nguyen, 2014). Buah yang sudah matang 

memiliki rasa asam yang lebih rendah dan konsentrasi gula 

lebih tinggi dari buah yang belum matang. Buah yang belum 

matang memiliki kandungan pektin lebih tinggi dari buah yang 

sudah matang (Awang, Chumi, Mohamed, Hafiza, and 

Mohamad, 2013). 

Menurut Widowati, Farikha, dan Anam (2013), 

dragon fruit atau buah naga memiliki kandungan zat bioaktif 

yang bermanfaat bagi tubuh yaitu antioksidan (asam askorbat, 

batakaroten, dan anthosianin), serta mengandung serat pangan 

dalam bentuk pektin. Kandungan mineral diantaranya yaitu 

kalsium, fosfor, besi, dan lain-lain. Vitamin yang terdapat 

didalam buah naga yaitu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, 

dan vitamin C. Buah naga bisa diolah dengan membuat sari 

buah naga, karena buah naga sendiri memiliki kadar air tinggi 

yaitu 90% dan umur simpan 7-10 hari pada suhu 14⁰C, 

sehingga diperlukan pengolahan lanjutan supaya kebutuhan 

gizi didalam buah naga tetap terjaga. 

 

2.3 Bahan Baku Pembuatan Karamel Susu 

2.3.1 Susu Sapi 

Susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi 

tinggi dapat digunakan sebagai makanan manusia segala umur, 

sehingga susu dapat dikatakan bahan makanan yang hampir 

sempurna kerena mengandung zat-zat makanan yang lengkap 

dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral dan 

vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia (Susilorini dan 

Sawitri, 2006). Karakteristik susu sapi yang baik yaitu 
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memiliki warna putih kekuningan dan tidak tembus cahaya. 

Komposisi rata-rata air susu sapi mengandung 3,3% protein, 

3,8% lemak, 4,7% karbohidrat, 87,6% air, dan 0,7% vitamin 

dan mineral (Brit dan Robinson, 2008). 

 

2.3.2 Bahan Pemanis 

Pemanis merupakan bahan tambahan makanan yang 

berfungsi untuk memberikan rasa manis dan membantu 

mempertajam terhadap rasa manis tersebut, biasanya memiliki 

nilai kalori yang lebih rendah dari gula biasa dan hampir tidak 

mempunyai nilai gizi (Winarno, 2002). Berdasarkan proses 

produksi bahan pemanis dapat dibagi menjadi 2 golongan, 

yaitu pemanis alami dan pemanis buatan (sintetis). Pemanis 

alami biasanya berasal dari tanaman. Tanaman penghasil 

pemanis yang utama adalah tebu (Saccharum officinarum L.) 

dan bit (Betavulgaris L.). Bahan pemanis yang dihasilkan oleh 

kedua tanaman tersebut dikenal sebagai gula alam atau 

sukrosa. Pemanis sintetis merupakan bahan tambahan yang 

dapat menyebabkan rasa manis pada pangan, tetapi tidak 

memiliki nilai gizi. Beberapa pemanis sintetis yang telah 

dikenal dan banyak digunakan adalah sakarin, siklamat dan 

aspartam (Cahyadi,2009). 

Sukrosa atau sering disebut dengan gula pasir adalah 

salah satu bahan yang ditambahkan pada proses pembuatan 

permen. Penambahan sukrosa pada pembuatan permen ini 

memiliki fungsi untuk memberikan rasa manis dan dapat pula 

sebagai pengawet yaitu dalam konsentrasi tinggi menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menurunkan 

aktivitas air dari bahan pangan. Selain itu, gula juga berfungsi 

untuk memberikan rasa manis dan kelembutan yang 

mempunyai daya larut tinggi dan mempunyai kemampuan 
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mengikat air. Gula ditambahkan ke dalam bahan pangan dalam 

konsentrasi yang tinggi (paling sedikit 40% padatan terlarut) 

sehingga sebagian dari air yang ada tidak tersedia untuk 

pertumbuhan mikroorganisme dan  aktivitas  air  dari  bahan  

pangan  menjadi berkurang (Hasniarti, 2012). 

 

2.3.3 Bahan Pewarna 

Pewarna makanan adalah bahan tambahan makanan 

yang dapat memperbaiki warna makanan yang berubah atau 

menjadi pucat selama proses pengolahan atau untuk memberi 

warna pada makanan yang tidak berwarna agar terlihat lebih 

menarik (Winarno, 2002). Berbagai jenis pangan dan 

minuman yang beredar di Indonesia, baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja telah diwarnai dengan pewarna tekstil 

atau pewarna yang bukan food grade, yang tidak diijinkan 

digunakan dalam bahan pangan. Berdasarkan sumbernya 

dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan 

bahan tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna 

sintetis. Tanaman dan hewan memiliki warna menarik yang 

dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. 

Beberapa pewarna alami yang berasal dari kunyit, paprika, dan 

bit digunakan sebagai pewarna pada bahan pangan yang aman 

dikonsumsi. Pewarna dari hewan diperoleh dari warna merah 

yang ada pada daging. (Cahyadi, 2009). 

 

2.3.4 Bahan Perasa 

 Rasa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

dalam penilaian organoleptik dan penerimaan konsumen 

terhadap produk. Pemberian flavor atau rasa pada permen 

bertujuan untuk meningkatkan cita rasa pada permen, baik 

flavor alami maupun flavor sintetis. Standarisasi lebih sulit 
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dilakukan terhadap produk secara individual misalnya karamel 

yang flavornya tergantung dari variasi bahan bahan yang 

digunakan dan reaksinya dengan gula. Bahan bahan yang 

digunakan dalam pembuatan permen dapat berupa flavor alami 

(vanilla dan minyak atsiri), flavor buah buahan (diekstrak dari 

buah-buahan) atau flavor sintetik (yang berupa campuran dari 

bahan bahan kimia aromatis) (Koswara, 2009). 

    

2.4 Proses Pembuatan Karamel Susu 

Formulasi yang digunakan dalam pembuatan karamel 

jumlahnya sangat banyak dan ditentukan oleh biaya serta mutu 

yang diinginkan. Karamel yang terbaik harus memiliki padatan 

susu dan lemak yang lebih tinggi. Pada prinsipnya, pembuatan 

karamel susu berdasarkan reaksi karamelisasi yaitu reaksi 

kompleks yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk 

dari gula menjadi bentuk amorf yang berwarna coklat gelap. 

Larutan gula dalam susu dipanaskan sampai seluruh air 

menguap sehingga cairan yang ada pada akhirnya adalah 

cairan gula yang lebur. Apabila keadaan ini telah tercapai dan 

terus dipanaskan sampai suhunya melampaui titik leburnya, 

maka mulailah terjadi bentuk amorf yang berwarna coklat tua. 

Preses pembuatan karamel susu yaitu: 

1. Panaskan 5 liter susu segar dalam panci di atas 

kompor secara perlahan-lahan sampai volumenya 

tinggal setengah dari volume awalnya. 

2. Dinginkan susu tersebut sampai mencapai suhu kamar, 

lalu ditambahkan ke dalamnya 1 kg gula pasir, 10 g 

margarin atau mentega dan 1 sendok teh cuka makan 

dan aduk sampai homogen. 

3. Tuangkan adonan susu tersebut ke dalam wajan dan 

panaskan kembali ke atas kompor sampai matang. 
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4. Lakukan pengujian kematangan sebagai berikut; ambil 

sedikit adonan yang sedang dimasak pada dengan 

sendok makan, lalu tuangkan ke dalam gelas berisi air 

dingin. Apabila adonan membentuk bulatan atau 

gumpalan utuh dalam air dingin dan tetap utuh setelah 

dikeluarkan dari air dingin, maka adonan tersebut 

dianggap sudah matang yaitu tahap firm ball stage 

sudah tercapai. 

5. Setelah adonan dianggap matang, tambahkan setengah 

sendok teh vanila atau perasa lainnya dan diaduk 

sampai homogen. 

6. Tuangkan adonan tersebut ke dalam cetakan dan 

diamkan sampai dingin dan mengeras. 

7. Setelah mengeras potong dengan pisau sesuai dengan 

bentuk dan ukuran yang didinginkan, lalu kemas 

dengan kertas minyak. 

Pada karamel non kristal, suhu pemasakan dilakukan 

sampai suhu 118-154
0
C (tergantung jenisnya), misalnya untuk 

karamel suhu 118-121
0
C, setelah pemasakan selesai permen 

akan terbentuk tanpa adanya kristal. Tidak terbentuknya kristal 

juga disebabkan oleh tingginya suhu pemasakan dan adanya 

komponen-komponen yang terbentuk dari gula pasir (sukrosa) 

yang dipanaskan pada suhu tinggi. Karamel yang sudah jadi 

mempunyai kadar air 8–22%. Warna coklat dan flavor dalam 

karamel terutama berasal dari reaksi Maillard atau reaksi 

pencoklatan non enzimatik (non enzymatic browning) 

(Koswara, 2009). 

 

2.5 Reaksi Maillard 

Reaksi Maillard adalah reaksi antara gugus karbonil dan 

gugus amin. Gugus karbonil dalam makanan banyak berasal 
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dari gula-gula pereduksi, sementara gugus amin berasal dari 

asam amino atau protein. Selama proses pembuatan karamel 

susu, komponen-komponen utama seperti protein, gula dan 

lemak menyebabkan terjadinya 2 macam reaksi, yaitu reaksi 

Maillard dan reaksi Karamelisasi. Kedua reaksi pencoklatan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Gula     
Karamelisasi 

  pigmen coklat 

2a. Gula + protein  
Maillard

      pigmen coklat (melanoidin) 

2b. Pecahan lemak + protein   
Maillard

        pigmen coklat 

(melanoidin) 

Reaksi pecahan lemak dan protein (2b) hanya mungkin 

terjadi pada akhir proses pembuatan karamel susu karena 

diperlukan waktu pemanasan yang cukup untuk memecah 

komponen lemak menjadi senyawa aldehid atau keton yang 

reaktif pada reaksi Maillard. Reaksi Maillard ditemui dalam 

bahan pangan yang mengalami pemanasan, pengeringan atau 

penyimpanan. Reaksi Maillard dalam makanan dapat 

berfungsi untuk produksi cita rasa dan aroma, sementara 

kerugiannya adalah menurunkan kandungan asam amino 

esensial dan terbentuknya komponen-komponen mutagenik di 

dalam bahan pangan. Besarnya kerugian tersebut tergantung 

beberapa factor seperti suhu, kadar air, aktivitas air, lama 

pemanasan dan komponen-komponen yang dikandung bahan 

pangan (Hakim, 2000). Karamel yang sudah jadi mempunyai 

kadar air 8–22%. Warna coklat dan flavor dalam karamel 

terutama berasal dari reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan 

non enzimatik (non enzymatic browning) (Koswara, 2009). 
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2.6 Kualitas Fisik Karamel  Susu 

2.6.1 Kekerasan 

Hardness (kekerasan) merupakan salah satu parameter 

dari tekstur keju yang ditentukan berdasarkan kekuatan yang 

dibutuhkan untuk menekan keju sampai memberikan 

perubahan bentuk atau pada titik penetrasi (Fox, McSweeney, 

Cogan, and Guinee 2000). Kekerasan diartikan sebagai 

firmness (kekokohan) dari permen jeli diuji dengan alat 

autograph, dimana satuan yang digunakan adalah Newton, 

yaitu besarnya daya tekan yang dibutuhkan hingga permen jeli 

susu tersebut mengalami deformasi bentuk (rusak) pertama 

kali. Kekokohan (firmness) didefinisikan sebagai energi yang 

dibutuhkan untuk menghancurkan bahan makanan semi 

padatan menjadi keadaan yang siap untuk ditelan kekerasan 

permen jeli susu pada berbagai perlakuan konsentrasi kalsium 

karbonat kekokohan permen jeli susu dipengaruhi oleh bahan-

bahan penyusunnya (Lesmana, Thomas, dan Netty 2008). 

 

2.6.2 Warna  

Warna merupakan faktor yang sangat penting dalam 

industri pengolahan bahan pangan. Warna atau kenampakan 

visual tersebut dikaitkan dengan kualitas dari bahan pangan. 

Pengujian dan pengukuran pada warna bertujuan untuk 

menentukan pengaruh bumbu atau bahan aditif lainnya 

terhadap warna, menentukan proses perubahan warna selama 

proses penyimpanan dan mengontrol laju perubahan kualitas 

dari bahan itu sendiri  (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Menurut 

Lesmana dkk, (2008) brightness permen jeli susu diamati 

menggunakan alat colour reader. Hasil pembacaan berupa 

interval angka antara 1-100, semakin rendah angka, warna 

sampel semakin suram (gelap). 
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Model warna yang  paling sering digunakan dalam 

pengukuran warna pada makanan adalah model warna L*a*b* 

karena mempunyai distribusi warna yang seragam. Model 

warna L*a*b terdiri dari 3 komponen yaitu L* sebagai 

luminance (pencahayaan). nilai L* mulai dari 0 sampai 100. 

dan a* dan b* sebagai dimensi warna yang berlawanan. 

Komponen a* (dari hijau hingga merah) dan komponen b* 

(dari biru hingga kuning), masing-masing dimulai dari -120 

hingga +120. L*a*b* adalah perangkat independen yang 

memberikan warna yang konsisten terlepas dari masukan atau 

output seperti perangkat kamera digital, scanner, monitor, dan 

printer. Model warna L*a*b* sering digunakan studi penelitian 

dalam makanan (Yam dan Papadakis, 2004). 

 

2.6.3 Organoleptik 

Menurut Wahyuni (2011) menjelaskan bahwa 

pengamatan organoleptik dilakukan oleh 20 panelis dari 

berbagai tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan. Pengamatan 

meliputi rasa, warna dan aroma. Uji kesukaan terhadap rasa 

merupakan penilaian tingkat kesukaan yang diberikan panelis 

terhadap rasa, dalam hal ini adalah kemudahan dipotong dan 

tingkat kekenyalan dari permen jeli susu dengan penambahan 

kalsium karbonat. Uji kesukaan terhadap warna merupakan 

penilaian tingkat kesukaan yang diberikan panelis terhadap 

warna. Uji kesukaan terhadap mouthfeel merupakan penilaian 

tingkat kesukaan yang diberikan panelis terhadap mouthfeel. 

Mouthfeel merupakan interaksi sifat fisik dan kimiawi produk 

dalam mulut mulai dari penerimaan pertama dalam mulut, 

gigitan pertama, pengunyahan, hingga ditelan yang dalam hal 

ini juga berarti adanya kesan berpasir dari permen (Lesmana, 

dkk 2008). 
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2.6.4 Mikrostruktur 

Gambar mikrostruktur edible film dengan penambahan 

minyak kelapa sawit menunjukkan struktur lapisan tipis yang 

padat dan adanya penambahan mentega ditunjukkan dengan 

struktur padat yang lebih kecil daripada minyak pada bagian 

rongga internal terang dan adanya kristal lemak pada bagian 

permukaan (Bravin, Peressini, and Sensidoni, 2004). Scanning 

Electron Microscopy (SEM) mampu melihat gambar 

permukaan bahan lebih detail daripada mikroskop optik. SEM 

tidak menggunakan cahaya, tetapi menggunakan sinar elektron 

untuk memperbesar gambar, sehingga gambar yang dihasilkan 

tidak berwarna melainkan gray colour. Sampel yang akan 

diamati harus dikeringkan atau didinginkan pada suhu yang 

sangat rendah dan diuji pada suhu rendah. Pengujian dengan 

SEM menggunakan emas dengan ukuran mikrometer yang 

dilapiskan pada sampel (Kalsh, 2000). 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah sebuah 

mikroskop elektron yang didesain untuk mengamati 

permukaan objek solid secara langsung.  SEM memiliki 

perbesaran 10 – 3.000.000 kali, depth of field 4 – 0.4 mm dan 

resolusi sebesar 1 – 10 nm. Kombinasi dari perbesaran yang 

tinggi, depth of field yang besar, resolusi yang baik, 

kemampuan untuk mengetahui komposisi dan informasi 

kristalografi membuat SEM banyak digunakan untuk 

keperluan penelitian dan industri. SEM memfokuskan sinar 

elektron (electron beam) di permukaan obyek dan mengambil 

gambarnya dengan mendeteksi elektron yang muncul dari 

permukaan obyek (Gorinstein,  Pawelzik, Licon, Yamamoto, 

Kobayashi, et al. 2004) 

 Matriks protein dengan globula lemak secara langsung 

tersebar dalam jaringan protein. Struktur jaringan ini salah satu 
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faktor penentu tekstur karamel dan dipengaruhi oleh 

komposisi, proses pengolahan, ukuran, dan distribusi globula 

lemak. Analisis mikrostruktur mempunyai peranan penting 

dalam pengendalian kualitas produk-produk susu (Impoco et 

al., 2004). Kadar air atau air bebas yang terkandung dalam 

keju akan terus menurun akibat terjadinya penguapan. Ruang 

yang ditinggalkan oleh air diisi oleh lemak sehingga 

penyebaran lemak lebih merata (Khosrowshahi, Madadlou, 

Mousavi, and Djomeh 2006).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada 

bulan Desember 2014-Januari 2015. Penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Fisiko Kimia Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Analisa kekerasan dan 

warna dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, 

serta analisa mikrostruktur dengan Scanning Electron 

Microscope (SEM) dilakukan di Laboratorium Biosains 

Universitas Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitihan 

3.2.1 Bahan Penelitian 

 Karamel susu yang diformulasi dari bahan dasar susu 

sapi segar dengan kualitas kadar air 87%, dan bahan kering 

13% dan bahan pendukung lain yaitu gula, agar agar merk 

“swallow”, margarin merk “forvita”, serta bahan subtitusi 

yaitu buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) 

dengan ciri ciri daging berwarna merah gelap keunguan. 

 

 3.2.2 Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan karamel susu 

adalah kompor, teflon, pengaduk kayu, timbangan dan 

cetakan. Alat yang digunakan untuk pembuatan jus buah naga 

adalah blender, pisau dan telenan, tensile strenght, colour 

reader CR 10, Scanning Electron Microscope (SEM) 
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3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

percobaan, menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan satu faktor yaitu penambahan jus buah naga yang 

terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan.  

Variasi perlakuan diperoleh dari perlakuan terbaik 

penelitian terdahulu dengan penambahan buah nanas pada 

karamel susu pada proporsi buah nanas sebanyak 5%, 10%, 

15%, 20% (Muslim, 2010), dan perlakuan terbaik dari pra-

penelitian yang telah dilakukan.  

 

3.3.2 Formulasi Karamel Susu Buah Naga 

Tabel 2. Formulasi Karamel Susu 

Bahan % 
Bobot (g) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Susu Sapi 

Segar 

76,4 1350  1350  1350  1350  1350  

Gula 22 297  297  297  297  297  

Agar-agar 0,3 4,05  4,05  4,05  4,05  4,05  

Margarin 1,3 17,55  17,55  17,55  17,55  17,55  

Jus buah 

naga super 

merah 

Sesuai 

perlaku

an 

0  67,5  135  203,5  270  

Total  100 1668,6 1736,1 1803,6 1872,1 1938,6 

Keterangan  

P0  : Kontrol (tanpa penambahan jus buah naga) 

P1 : Penambahan 5% jus buah naga dari bobot susu 

P2 : Penambahan 10% jus buah naga dari bobot susu 

P3 : Penambahan 15% jus buah naga dari bobot susu 

P4 : Penambahan 20% jus buah naga dari bobot susu 
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 Perbandingan persentase antara bahan utama dengan 

bahan pendukung yaitu: susu sapi segar sebanyak 76%, gula 

22%, agar-agar 0,3%, margarin 1,3% dari bobot total bahan. 

Agar-agar digunakan sebagai koagulan atau pengental yang 

membantu terbentuknya susu sedangkan margarin dipilih 

sebagai bahan tambahan karena dinilai lebih sehat jika 

dibanding dengan mentega. 

 

3.3.3 Prosedur Pembuatan Jus Buah Naga  

 

 

Buah Naga Super Merah 

Disortir 

Di potong kecil-kecil 

Diblender selama 2 menit dengan kecepatan 4200 rpm 

Dikupas hingga terpisah antara kulit dan daging buah 

 

Jus buah naga 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan jus buah naga 
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3.3.4 Prosedur Pembuatan Karamel Susu 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan karamel susu secara 

skematis 

Susu Segar 

Dipanaskan dengan suhu 70-80 ºC dan diaduk 

hingga volume berkurang menjadi setengah dari 

volume awal selama 20 menit 

Diaduk 

Diaduk sampai kalis ± 1 jam 

dengan suhu 100ºC 

Dilakukan uji 

- Kekerasan 

- Warna (L*, a*, b*) 

- Organoleptik 

- Mikrostruktur 

Dimasukkan gula, agar-

agar dan margarin 

 

Ditambahkan Jus Buah 

Naga 5%, 10%, 15%, 

20% dari bobot susu 

Karamel 

Susu 
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3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diuji pada penelitian ini yaitu 

kekerasan, warna, organoleptik, dan mikrostruktur. Pengujian 

sampel secara fisik pada karamel susu adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian kekerasan menggunakan Tensile stenght 

sesuai dengan metode Kartika dkk. (1992) pada 

Lampiran 1. 

b. Pengujian Warna menggunakan Color reader CR 10 

sesuai dengan metode Yuwono dan Susanto (1998) pada 

Lampiran 2. 

c. Pegujian organoleptik menggunakan 5 panelis terlatih 

sesuai dengan metode Badan Standarisasi Nasional 

tentang permen lunak (2008) pada lampiran 3 

d. Pengujian Mikrostruktur menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM) sesuai dengan metode 

Romlah (1997) pada Lampiran 4. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada uji kekerasan, warna, dan 

organoleptik dihitung dengan analisis ragam, apabila hasil 

analisis menunjukkan perbedaan antar perlakuan, maka 

diteruskan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD), sedangkan untuk hasil pengujian mikrostruktur 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dan hasil dari perlakuan 

terbaik dihitung dengan menggunakan metode indek 

efektivitas. 

 

3.6 Batasan Istilah 

Betasianin :Zat warna alami yang 

terkandung ada buah naga 



24 

 

super merah yang 

menghasilkan warna merah. 

Jus buah naga super merah :Daging buah naga yang 

sengaja dihaluskan dengan 

menggunakan alat blender 

dengan kecepatan 4200 rpm 

selama 2 menit tanpa 

penambahan air. 

Karamel susu :Produk olahan susu berwarna 

kuning kecoklatan akibat dari 

proses karamelisasi dari gula 

pasir dan gula susu saat 

pemanasan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kualitas Fisik Karamel Susu Buah Naga Super Merah 

 Data dan analisis ragam kekerasan, warna L* 

(kecerahan), a* (kemerahan), b*(kekuningan), dan nilai 

organoleptik yang meliputi tekstur, warna, rasa, aroma 

karamel susu buah naga super merah selengkapnya tertera 

pada Lampiran 6, 7, dan 8. Rata-rata kekerasan, warna L* 

(kecerahan), a* (kemerahan), b* (kekuningan), dan nilai 

organoleptik yang meliputi tekstur, warna, rasa, aroma pada 

masig masing perlakuan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) tertera pada  pada Tabel 3 dan 4. 

Tabel 3. Rata-Rata Nilai Kekerasan dan Warna L* a* b* 

Karamel Susu. 

Perla

kuan 

Rata-rata ± SD 

Kekerasan Warna (L* a* b*) 

L (Kecerahan) a (Kemerahan) b (K ekuningan) 

P0 118,400 ± 1,88e 52,250 ± 2,848d 17,100 ± 0,770a 24,150 ± 1,507b 

P1 63,900 ± 1,853d 39,900 ± 0,606c 21,425 ± 0,629b 10,550 ± 3,001a 

P2 57,250 ± 1,666c 37,075 ± 1,109bc 24,650 ± 0,551c 9,725 ± 1, 084a 

P3 34,350 ± 1,439b 35,050 ± 1,139ab 26,700 ± 0,638d 8,525 ± 1,100a 

P4 21,200 ± 1,485a 33,650 ± 0,545a 28,450 ± 0,656e 8,125 ± 0,613a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) 
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Tabel 4. Rata-Rata Nilai Organoleptik (Tekstur, Warna, Rasa, 

Aroma) Karamel Susu. 

Perla

kuan 

Rata-rata ± SD 

Organoleptik 

Tekstur Warna Rasa Aroma 

P0 1,050 ± 0,240a 1,150 ± 0,367a 2,050 ± 0,945a 2,650 ± 0,876a 

P1 2,400 ± 0,821b 2,600 ± 0.681b 2,600 ± 0,941ab 2,850 ± 0,813ab 

P2 2,700 ± 0,657bc 3,250 ± 0,639bc 3,200 ± 0,411abc 3,050 ± 0,511ab 

P3 2,950 ± 0,756bc 3,800 ± 0,696c 3,600 ± 0,883bc 3,300 ±0,810ab 

P4 3,500 ± 0,607c 3,950 ± 1,100c 4,400 ± 0,833b 3,900 ± 0,912b 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 

 Perlakuan P0 pada karamel susu tanpa penambahan 

buah naga super merah, P1 dengan penambahan buah naga 

super merah sebanyak 5%, P2 dengan penambahan buah naga 

super merah sebanyak 10%, P3 dengan penambahan buah 

naga super merah sebanyak 15%, P4 dengan penambahan 

buah naga super merah sebanyak 20%. 

  

4.2 Penambahan Buah Naga Super Merah Terhadap 

Kekerasan Karamel Susu 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan jus buah naga super merah dengan konsentrasi 

5%, 10%, 15%, dan 20% memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kekerasan karamel susu. 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai kekerasan 

karamel susu paling tinggi terdapat pada P0 dengan nilai 

118,400 dan nilai paling rendah pada P4 dengan nilai 21,200, 

dari hasil tersebut menunjukkan terjadi adanya penurunan dari 

setiap perlakuan mulai dari P0 sampai P4, sehingga semakin 
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tinggi penambahan jus buah naga super merah yang diberikan, 

maka nilai kekerasan karamel susu akan semakin menurun, 

sebaliknya semakin rendah penambahan jus buah naga, maka 

nilai kekerasan karamel susu semakin meningkat dan tekstur 

yang dihasilkan karamel susu semakin keras. Tinggi 

rendahnya nilai kekerasan karamel susu disebabkan 

kandungan kadar air dalam buah naga super merah yang 

tinggi. Menurut Wahyuni (2012), buah naga super merah 

mempunyai kandungan air yang sangat tinggi. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

menunjukkan bahwa pada masing-masing perlakuan terdapat 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai 

kekerasan karamel susu, hal ini ditandai dengan adanya 

perbedaan notasi pada setiap perlakuan yang berbeda. Indeks 

penyerapan air yang tinggi dapat menurunkan tingkat 

kekerasan karena semakin banyak air yang diserap maka 

produk yang dihasilkan akan semakin lunak. Suhu dan waktu 

pemasakan karamel susu juga dapat mempengaruhi nilai 

kekerasan karamel susu yang dihasilkan. Pemanasan yang 

cepat pada suhu tinggi menyebabkan perubahan yang lebih 

besar pada tekstur karamel susu. Indeks kelarutan air juga 

memiliki pengaruh yang sama, jika indeks kelarutan airnya 

tinggi maka tingkat kekerasan akan menurun dan menjadi 

mudah hancur (tidak keras). Faktor lain yang mempengaruhi 

kekerasan adalah kandungan gula yang  terdapat dalam 

karamel, gula mengalami  proses pengkristalan selama 

penyimpanan  sehingga nilai kekerasan tinggi yang 

menghasilkan karamel susu tersebut semakin keras, selain itu 

penambahan agar-agar dapat membuat karamel menjadi lebih 

padat, karena sifat agar-agar yang mudah menggumpal. Faktor 

dari luar yang mempengaruhi kekerasan karamel susu adalah 
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faktor lingkungan yang menyebabkan karamel susu tersebut 

menjadi kering atau pengaruh kelembaban dan sifat bahan 

penyusun karamel itu sendiri. Kadar air dan suhu bahan 

pangan juga dapat menyebabkan perubahan kekerasan pada 

karamel susu.  

Menurut Najibullah, Agustini dan Wijayanti (2013), 

tingkat kekerasan dipengaruhi oleh derajat gelatinisasi, derajat 

pengembangan, indeks kelarutan air dan indeks penyerapan 

air. Muchtadi dkk. (1988) dalam Pitrawati (2008) menyatakan 

bahwa tingkat kekerasan yang rendah dapat disebabkan oleh 

kandungan lemak. Lemak dapat membentuk suatu kompleks 

dengan amilosa yang dapat menurunkan derajat 

pengembangan, namun perbandingan lemak dengan amilosa 

yang semakin tinggi menyebabkan kekerasan menurun karena 

semakin banyak lemak yang tidak membentuk kompleks 

dengan amilosa. Lemak bebas yang tidak membentuk 

kompleks dengan amilosa ini menyebabkan produk menjadi 

tidak keras. 

 

4.3 Penambahan Buah Naga Super Merah Terhadap 

Warna L*, a*, b* 

 Analisis terhadap warna susu karamel buah naga super 

merah dilakukan secara obyektif dengan menggunakan alat 

Colour Reader, dengan alat ini warna suatu produk diukur 

dengan tiga nilai yang dilambangkan dengan huruf L*, a*, dan 

b*. Nilai L* menyatakan derajat kecerahan produk, nilai a* 

menyatakan gradasi warna dari hijau hingga merah, sementara 

nilai b* menyatakan gradasi warna dari biru hingga kuning. 

Untuk nilai a* dan b*, rentang nilai adalah dari negatif hingga 

positif (Wongsorn, Kangsadan, Kongruang, Burapatana, and 

Pripanapong 2010). Berdasarkan penelitian ini karamel susu 



29 

 

dengan penambahan buah naga super merah, semakin besar 

nilai L* maka warna karamel susu semakin cerah sedangkan 

semakin kecil nilai L*, maka karamel susu semakin gelap. 

Nilai a*, semakin tinggi hasil pembacaan colour reader berarti 

warna karamel susu semakin merah, sebaliknya semakin 

rendah hasil pembacaan berarti warna karamel susu  semakin 

pucat. Nilai b*, semakin tinggi hasil pengukuran menunjukkan 

warna karamel susu semakin kuning, sebaliknya semakin 

rendah hasil pengukuran menunjukkan warna kuning pada 

karamel susu semakin berkurang. 

 

4.3.1 Kecerahan Warna/Lightnees (L*) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan jus buah naga super merah dengan konsentrasi 

5%, 10%, 15%, dan 20% memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai kecerahan pada 

karamel susu. Berdasarkan Tabel 3 menunjukan bahwa nilai 

kecerahan karamel susu paling tinggi terdapat pada P0 dengan 

nilai 52,250 dan nilai paling rendah pada P4 dengan nilai 

33,650, dari hasil tersebut menunjukkan terjadi adanya 

penuruan dari setiap perlakuan mulai dari P0 sampai P4, 

sehingga semakin tinggi penambahan jus buah naga super 

merah yang diberikan, maka nilai kecerahan karamel susu 

menurun, sebaliknya semakin rendah penambahan jus buah 

naga, maka nilai kecerahan karamel susu semakin meningkat. 

Menurut Yam dan Papadakis (2004), nilai kecerahan pada 

produk berkisar antara 0 sampai 100 yang berarti bahwa 

semakin tinggi nilai kecerahan, produk tersebut semakin 

terang, sebaliknya apabila nilai semakin rendah maka produk 

tersebut semakin gelap. Perlakuan tanpa penambahan jus buah 

naga super merah memberikan nilai kecerahan yang paling 
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tinggi karena tidak terdapat aktivitas betasianin yang 

menghasilkan zat pewarna alami pada buah naga super merah 

yang menghasilkan warna merah, sehingga semakin banyak 

penambahan buah naga super merah, maka karamel susu 

tersebut menghasilkan warna yang semakin gelap. Menurut 

Simanjuntak, Sinaga, dan Fatimah (2014), buah naga merah 

memiliki zat pewarna alami yang disebut betasianin. 

Betasianin merupakan pewarna yang paling penting dan paling 

banyak tersebar luas dalam tumbuhan. Pigmen yang berwarna 

kuat dan larut dalam air ini adalah  penyebab hampir semua 

warna merah jambu, merah marak, merah senduduk, ungu, dan 

biru. Pigmen merah dan jingga ini menyebabkan karamel susu 

cenderung berwarna kemerahan dan gelap, sehingga semakin 

tinggi konsentrasi buah naga super merah yang ditambahkan 

dalam karamel susu maka nilai kecerahan karamel susu akan 

semakin rendah. 

 Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). Perlakuan tanpa penambahan buah naga 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada P1, 

P2, P3, P4, perbedaan tersebut dapat diketahui dengan adanya 

notasi yang berbeda pada setiap perlakuan. Warna pada susu 

mempengaruhi adanya warna putih  pada karamel susu yang 

menyebabkan karamel tersebut mempunyai nilai kecerahan 

paling tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat Maitimu, 

Legowo, Al-Baarri (2013) yang menyatakan bahwa warna 

putih pada susu disebabkan oleh penyebaran butiran butiran 

koloid lemak karena bahan utama yang memberi warna 

kekuningan yaitu karoten dan riboflavin sehingga susu tanpa 

perlakuan konsentrasi ekstrak daun Aileru berwarna putih dan 

menghasilkan nilai kecerahan yang tinggi. Nilai kecerahan 
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pada karamel susu akan meningkat seiring kadar protein yang 

semakin menurun yang disebabkan adanya pemanasan pada 

pembuatan karamel susu. Sari dan Kusnadi (2015), yang 

menyatakan bahwa kandungan protein yang rendah 

menyebabkan warna produk yang dihasilkan lebih cerah. 

Protein dapat menyebabkan warna coklat apabila bereaksi 

dengan gula pereduksi ketika pemanasan atau pengeringan. 

Warna yang lebih muda pada produk disebabkan menurunnya 

reaksi Maillard selama pengeringan karena protein yang 

tersedia sedikit. Protein akan menyediakan gugus amino untuk 

berlangsungnya reaksi Maillard. 

 

4.3.2 Warna Kemerahan/rednees (a*) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan jus buah naga super merah dengan konsentrasi 

5%, 10%, 15%, dan 20% memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai kemerahan pada 

karamel susu. Berdasarkan Tabel 3 menunjukan bahwa nilai 

kemerahan  karamel susu paling tinggi terdapat pada P4 

dengan nilai 28,450 dan nilai paling rendah pada P0 dengan 

nilai 17,100. Menurut Indrayanti, dkk (2013) menyatakan 

bahwa notasi untuk nlai kemerahan dengan kisaran nilai dari (-

80) sampai (+100). Berdasarkan nilai rataan tersebut terjadi 

adanya peningkatan dari setiap perlakuan mulai dari P0 sampai 

P4, sehingga semakin banyak penambahan jus buah naga 

super merah, maka nilai kemerahan pada karamel susu 

semakin meningkat, sebaliknya semakin sedikit penambahan 

jus buah naga super merah maka nilai kemerahan karamel susu 

menurun, hal ini diduga adanya zat warna merah pada buah 

naga super merah. Nilai kemerahan yang tinggi disebabkan 

karena kandungan betasianin atau zat pewarna alami pada 



32 

 

buah naga super merah yang menghasilkan pigmen warna 

merah dan jingga. Betasianin atau zat pewarna alami ini dapat 

digunakan sebagai pewarna makanan. Menurut Rebecca 

(2010), buah naga super merah memiliki senyawa aktif 

betasianin yang dapat mengikat radikal bebas dan dikatakan 

sebagai sumber antioksidan. Wanitchang, (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. Menurut Maitimu dkk (2013), 

senyawa flavonoid adalah suatu kelompok senyawa phenol 

yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa senyawa ini 

merupakan zat warna merah, coklat, ungu dan biru dan zat 

kuning yang ditemukan dalam tumbuh tmbuhan, dengan 

demikian apabila semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun 

aileru pada susu pasteurisasi maka warna susu akan mengikuti 

warna coklat karena pengaruh senyawa fenol yang ada pada 

daun aileru. 

 Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). Perlakuan tanpa penambahan buah naga 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada 

masing masing perlakuan yaitu P1, P2, P3, P4, perbedaan 

tersebut dapat diketahui dengan adanya notasi yang berbeda 

pada setiap perlakuan. Selain faktor dari buah naga nilai 

kemerahan karamel susu juga dipengaruhi adanya pemanasan 

dari pembuatan dan bahan pengisi dari karamel susu, hal ini 
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sesuai dengan pendapat Sari dan Kosnadi (2015), menyatakan 

bahwa semakin tinggi proporsi tapioka tingkat kemerahan 

petis instan semakin meningkat. Reaksi Maillard yang terjadi 

selama proses pemasakan petis ikut berpengaruh terhadap 

tingkat kemerahan sehingga umumnya petis udang cenderung 

berwarna merah kecoklatan. Semakin tinggi proporsi bahan 

pengisi yang ditambahkan menyebabkan semakin banyaknya 

gula pereduksi yang tersedia untuk bereaksi dengan gugus 

amina primer sehingga intensitas tingkat kemerahan petis 

instan juga semakin meningkat. 

 

4.3.3 Warna Kuning/ yellowness (b*) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan jus buah naga super merah dengan konsentrasi 

5%, 10%, 15%, dan 20% memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai kuning pada 

karamel susu. Berdasarkan Tabel 3 menunjukan bahwa nilai 

kuning  karamel susu paling tinggi terdapat pada P0 dengan 

nilai 24,150 dan nilai paling rendah pada P4 dengan nilai 

8,125. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin tinggi 

penambahan jus buah naga super merah maka nilai kuning 

karamel susu akan menurun dan semakin rendah penambahan 

jus buah naga super merah maka nilai kuning semakin tinggi 

sehingga menghasilkan warna kuning. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Yam dan Papadakis (2004), menyatakan bahwa 

dimensi warna kuning berkisar antara -120 sampai +120. 

Perlakuan tanpa penambahan jus buah naga super merah 

memberikan nilai kuning  paling tinggi, hal ini disebabkan 

oleh bahan utama dalam pembuatan karamel susu. Kandungan 

lemak yang tinggi dalam susu dapat menghasilkan karoten. 

Menurut Diastari dan Agustina (2013) bahwa warna kekuning-
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kuningan yang disebabkan oleh karoten. Karoten adalah 

pigmen kuning utama dari lemak susu, yang apabila 

dimetabolisme di dalam tubuh manusia akan membentuk dua 

molekul vitamin A. Karotenoid disintesa hanya oleh 

tumbuhan. Banyaknya karoten dalam susu (warna kuning) 

tergantung dari bangsa, spesies, individu, umur, masa laktasi 

dan pakan hijauan yang dimakan oleh sapi. 

 Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). Perlakuan tanpa penambahan buah naga 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada 

masing masing perlakuan yaitu P1, P2, P3, P4, perbedaan 

tersebut dapat diketahui dengan adanya notasi yang berbeda 

pada perlakuan tanpa penambahan jus buah naga super merah 

dengan perlakuan penambahan jus buah naga super merah 

mulai dari penambahan 5%, 10%, 15%, 20%.   

 

4.4 Penambahan Buah Naga Super Merah Terhadap Uji 

Organoleptik (tekstur, warna, rasa, aroma) 

Hasil penilaian organoletik karamel susu 

menggunakan sistem penilaian hedonik atau kesukaan. Hasil 

penilaian terhadap hasil uji kesukaan  karamel susu buah naga 

super merah dari penilaian rata-rata 5 orang panelis 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. Berkaitan dengan 

penelitian yang telah dilakukan bahwa panelis dalam uji 

organoleptik berjumlah 5 orang panelis yang terlatih atau lebih 

dari 1 orang, hal ini untuk mengatasi adanya perbedaan 

pendapat yang disebabkan tiap orang memiliki perbedaan 

penciuman meskipun mereka dapat membedakan aroma 

namun setiap orang memiliki tingkat kesukaan yang berlainan. 

Panelis yang diambil dari penelitian ini yaitu panelis terlatih 
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dari kalangan dosen, yang memiliki kemampuan atau 

pengetahuan untuk membedakan atau mengkomunikasikan 

hasil penelitian. 

 

4.4.1 Tektur 

Berdasarkan perhitungan hasil analisis ragam karamel 

susu buah naga memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai organoleptik tekstur. Kriteria 

mutu organoleptik tekstur dari formula yang tertinggi adalah 5 

yang berarti bahwa kriteria mutu tekstur adalah sangat lembut.  

Tinggi rendahnya nilai rataan tekstur tersebut disebabkan 

adanya kandungan kadar air dari buah naga super merah dan 

seiring dengan penambahan buah naga super merah pada 

setiap perlakuan yang berbeda. Menurut Pitrawati (2008), 

indeks penyerapan air yang tinggi dapat menurunkan tinggkat 

kekerasan.  

Hasil dari uji lanjut Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) menunjukkan adanya perbedaan pengaruh yang nyata 

antara perlakuan P0 dengan P1, P2, P3, P4, akan tetapi 

perlakuan yang tidak berpengaruh nyata terdapat pada 

perlakuan antara P1, P2, P3, dan terdapat perlakuan yang 

berbeda nyata juga pada P4 dengan P0, P1, P2, P3. Dari hasil 

niai rataan tekstur menunjukkan bahwa nilai kesukaan tekstur 

semakin tinggi terdapat pada P4 dengan nilai rata-rata 3,5 

presentase penambahan buah naga sebesar 20% dan nilai 

rataan paling rendah terdapat pada P0 dengan nilai rata-rata 

1,05 tanpa penambahan jus buah naga, dari uji kesukaan 

tekstur dapat ketahui tekstur karamel susu buah naga yang 

lembut terdapat pada P4 dengan penambahan buah naga 

sebesar 20%. Perbedaan niai tekstur disebabkan juga oleh 

lama pemasakan dari setiap perlakuan yang berbeda. Menurut 
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Purnomo (1995), umumnya konsumen menyukai makanan 

yang mempunyai aw yang tinggi. Alasannya karena konsumen 

menyukai bahan pangan yang agak basah serta mudah 

dikunyah. Jadi kebasahan, empuk, mudah dikunyah, 

merupakan faktor tekstur yang dikehendaki. 

 

4.4.2. Warna 

Berdasarkan perhitungan hasil analisis ragam, karamel 

susu buah naga super merah menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

penilaian organoleptik pada warna. Nilai rata-rata yang 

dihasilkan antara 1,15 sampai 3,95, terlihat adanya 

peningkatan nilai kesukaan warna seiring dengan penambahan 

buah naga super merah yang di berikan pada setiap perlakuan 

yang berbeda. Uji organoleptik dari warna diperoleh nilai 

tertinggi yaitu perlakuan P4 dengan penambahan buah naga 

super merah sebesar 20% dan diikuti oleh perlakuan P3, P2, 

P1, P0. Adapun kriteria penilaian warna tertinggi dari karamel 

susu adalah 5 yaitu dengan warna super merah yang dihasilkan 

oleh buah naga. Warna merupakan salah satu daya tarik 

konsumen dalam melilih jenis makanan. Menurut Purwanto, 

Argo dan Hermanto (2013), warna mempunyai arti dan 

peranan pada komoditas pangan. Peranan ini sangat nyata pada 

tiga hal yaitu daya tarik, tanda pengenal dan atribut mutu. 

Hasil dari uji lanjut Duncan menunjukkan adanya 

perbedaan pengaruh yang nyata antara P0 dengan P1, P2, P3, 

P4, akan tetapi perbedaan yang tidak nyata terdapat pada 

perlakuan antara P1 dengan P2 dan P3 dengan P4. Pengaruh 

perbedan yang nyata disebabkan adanya penambahan buah 

naga yang megandung senyawa betasianin yang menghasilkan 

zat warna alami pada buah yaitu dengan warna merah. 
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Menurut Wanitchang (2010), 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. 

 

4.4.3. Rasa 

Berdasarkan perhitungan hasil analisis ragam karamel 

susu buah naga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap penilaian 

organoleptik dari rasa. Uji organoleptik dari rasa diperoleh 

nilai tertinggi yaitu perlakuan P4 dengan penambahan buah 

naga super merah sebesar 20% dan diikuti oleh perlakuan P3, 

P2, P1, P0. Adapun kriteria rasa tertinggi dari karamel susu 

adalah 5 yaitu dengan rasa buah naga yang mendominasi yang 

dihasilkan oleh buah naga super merah. Nilai rata-rata yang 

dihasilkan antara 2,05 sampai 4,4, dari hasil tersebut terlihat 

adanya peningkatan nilai kesukaan rasa karamel susu seiring 

dengan penambahan buah naga super merah yang di berikan 

pada setiap perlakuan yang berbeda. Rasa merupakan 

parameter penting keputusan konsumen untuk diterima atau 

ditolaknya makanan tersebut, semakin banyak penambahan 

Rasa karamel susu sangat dipengaruhi oleh bahan – bahan 

penyusunnya. Tinggi rendah komposisi buah naga super merah 

yang ditambahkan akan berpengaruh terhadap rasa. Semakin 

banyak buah naga super merah yang ditambahkan pada 

karamel susu akan memberikan rasa semakin manis. Menurut 

Purwanto dkk (2013), faktor penentu cita rasa pada makanan 

dipengaruhi bahan bahan penyusun.  

Hasil dari uji lanjut Duncan menunjukkan adanya 

perbedaan pengaruh yang nyata antara P4 dengan P3, P2, P1, 
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dan P0. Perbedaan pengaruh yang nyata disebabkan adanya 

penambahan buah naga pada setiap perlakuan yang berbeda 

yang megandung rasa khas buah naga yaitu rasa manis. 

Menurut Wahyuni (2012), kesukaan panelis terhadap rasa 

jenang buah naga super merah mempunyai nilai terendah 5,45 

didapatkan dari perlakuan proporsi penambahan daging buah 

naga super merah sebesar 10 gr, sedangkan nilai tertinggi 5,85 

didapatkan dari perlakuan proporsi penambahan daging buah 

naga super merah sebesar 50 gr, hal ini dikarenakan semakin 

banyak daging buah yang ditambahkan semakin segar rasanya 

karena buah naga super merah mempunyai rasa campuran 

asam dan manis dan disukai oleh panelis. 

 

4.4.4 Aroma 

Berdasarkan perhitungan hasil analisis ragam, karamel 

susu buah naga menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap penilaian organoleptik dari aroma dan 

tingkat penilaian panelis pada masing masing perlakuan 

terhadap aroma karamel susu buah naga super merah yang 

terlihat berbeda. Uji organoleptik dari aroma diperoleh nilai 

tertinggi yaitu perlakuan P4 yaitu penambahan buah naga 

super merah sebesar 20%. Kriteria aroma tertinggi dari 

karamel susu adalah 5 yaitu dengan aroma buah naga yang 

mendominasi yang dihasilkan oleh buah naga super merah. 

Nilai rata-rata yang dihasilkan antara 2,65 sampai 3,9, dari 

hasil tersebut terlihat adanya peningkatan nilai kesukaan 

aroma karamel susu seiring dengan penambahan buah naga 

super merah yang di berikan pada setiap perlakuan yang 

berbeda. Semakin tinggi rata-rata nilai kesukaan panelis, maka 

tingkat kesukaan panelis terhadap aroma karamel susu buah 

naga super merah semakin besar. Aroma merupakan penentu 
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dari rasa dari setiap makanan. Menurut Purwanto dkk (2013), 

aroma merupakan salah satu parameter yang menentukan rasa 

enak dari suatu makanan. Konsumen akan menerima suatu 

bahan pangan jika mempunyai aroma yang tidak menyimpang 

dari aroma normal. 

Hasil dari uji lanjut Duncan menunjukkan adanya 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata antara P4 dengan P0, 

P1, P2, P3, akan tetapi perbedaan yang tidak nyata terdapat 

pada perlakuan antara P0, P1, P2, dan P3. Perbedaan pengaruh 

yang nyata disebabkan adanya penambahan buah naga pada 

setiap perlakuan yang berbeda yang megandung aroma khas 

buah naga. Menurut Wahyuni (2012), aroma merupakan 

indikator yang penting dalam industri pangan karena dengan 

cepat dapat memberikan hasil penilaian diterima atau tidaknya 

produk tersebut. Aroma meliputi berbagai sifat seperti harum, 

amis, apek, busuk, dan sebagainya. Ditambahkan oleh 

Hambali, Suryani, Wadli (2004) menyatakan bahwa aroma 

atau bau sendiri sukar untuk diukur sehingga biasanya 

menimbulkan pendapat yang berlainan dalam menilai kualitas 

aromanya.  

 

4.5. Penambahan Buah Naga Super Merah Terhadap 

Mikrostruktur Karamel Susu 

 Pengamatan mikrostruktur dilakukan dengan 

menggunakan SEM. Sampel yang di amati adalah karamel 

susu buah naga super merah dengan  perlakuan yang berbeda 

yaitu P0(tanpa penambahan buah naga), P1(5%), P2(10%), 

P3(15%) , P4(20%). Hasil penelitian yang diperoleh mengenai 

gambar mikrostruktur karamel susu buah naga super merah 

dapat dilihat pada Gambar 4. dibawah ini. 
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Gambar 4.  Mikrostruktur karamel susu perbesaran 1000x 

 

Keterangan   : Merupakan struktur matrik 

penyebaran protein dan globula lemak pada 

karamel susu buah naga  

   Merupakan rongga udara pada 

karamel susu buah naga 

 

Peran mikrostruktur sangat penting dalam 

pengendalian kualitas produk produk yang berasal dari susu. 

Secara umum mikrostruktur karamel susu buah naga super 

merah dari setiap perlakuan dengan perbesaran 1000x 

P0 P1 

P2 P3 

P4 
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memiliki tekstur yang berbeda Berdasarkan hasil pengamatan 

pada gambar P0 sampai dengan P4 terlihat adanya perbedaan 

rongga udara pada setiap perlakuan. Karamel susu yang 

memiliki tekstur yang baik terdapat pada perlakuan P4 dengan 

penambahan buah naga sebanyak 20%, karena rongga udara 

yang terdapat pada karamel susu tertutup oleh kandungan 

kadar air dan kandungan gula yang terdapat pada buah naga 

super merah akibat proses karamelisasi. Menurut Wahyuni 

(2012) buah naga super merah mempunyai kandungan air yang 

sangat tinggi, Semakin banyak penambahan buah naga super 

merah, gumpalan tekstur semakin tampak beraturan, secara 

umum gumpalan dan rongga-rongga membentuk adonan yang 

homogen. Pada gambar P0 menunjukkan bahwa terdapat 

banyaknya rongga udara dan tekstur terlihat tidak beraturan 

atau rongga karamel susu yang semakin lebar secara cepat 

karena kandungan air berkurang akibat terjadinya proses 

evaporasi. Gambar P1 memperlihatkan adanya pengurangan 

rongga udara pada tekstur dan terlihat tekstur dari karamel 

susu buah naga super merah terlihat agak merapat. Gambar P2 

memperlihatkan kerapatan dari karamel susu sudah mulai 

meningkat dan diiringi dengan tekstur dari karamel susu buah 

naga yang mulai nampak halus. Gambar P3 sedikit adanya 

perbedaan pada gambar P2 yang memperlihatkan kerapatan 

dari karamel susu buah naga super merah dan pada gambar P4 

memperlihatkan kerapatan yang jauh lebih baik dari perlakuan 

P0, P1, P2, dan P3.  

Faktor lain yang mempengaruhi perbedaan tekstur dari 

setiap perlakuan adalah proses pemasakan, hal ini diduga 

perlakuan suhu pemasakan yang lebih tinggi pada karamel 

susu menyebabkan terjadinya evaporasi yang menghasilkan 

retakan pada permukaan karamel susu. Selama proses 
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pemasakan, air menguap akibat internal dalam kondisi tekstur 

umumnya berubah keras. Jika mengalami pengeluaran uap, 

yaitu air dalam bahan akan bergerak ke permukaan, sehingga 

air akan berkurang, tekstur akan  mengalami keretakan dan 

pecah. Khosrowshahi et al., (2006) menyatakan bahwa kadar 

air atau air bebas yang terkandung dalam keju akan terus 

menurun akibat terjadinya penguapan. 

Penyebaran matrik struktur protein dan globula lemak 

terlihat jelas pada perlakuan tanpa penambahan buah naga 

yang ditunjukkan pada anak panah yang berwarna merah, 

Protein menyediakan elemen struktural untuk banyak 

makanan. Menurut Gorinstein, et al (2004), Mikrostruktur 

merupakan penentu penampilan dan tekstur dari fraksi protein 

dan stabilitas produk akhir. Oleh karena itu penting untuk 

mengetahui kesamaan dan perbedaan antara identik protein. 

Aguilera and Stanley (1999), menyatakan bahwa tidak dapat 

disangkal bahwa konformasi protein menentukan banyak 

fungsi. Selain dalam bentuk bulat dan acak, koil molekul 

protein sering ditandai oleh kelarutannya. Bentuk protein 

sering larut dan dapat berdiri sendiri untuk membentuk elemen 

struktural melalui interaksi sub unit. P0 yaitu pada perlakuan 

tanpa penambahan buah naga menunjukkan bahwa penyebaran 

matrik protein lebih jelas terlihat dan merata, hal ini diduga 

belum adanya penambahan buah naga super merah yang 

mempunyai kadar air yang tinggi, sehingga belum adanya 

aktivitas air yang tinggi pada karamel susu, kandungan air 

yang rendah pada karamel susu juga menyebabkan penyebaran 

matriks protein dan globula lemak secara langsung dalam 

jaringan protein untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh 

air dan dapat menyebabkan tekstur keras. Perlakuan P1, P2, 

P3, P4 terlihat penyebaran matrik protein tidak merata, karena 
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adanya kadar air yang terkandung didalam buah naga yang 

menyebabkan adanya aktivitas air, sehingga penyebaran 

matriks protein tidak maksimal. Impoco, Carrato, Caccamo, 

Tuminello, and Licitra. (2004) menyatakan bahwa matriks 

protein dengan globula lemak secara langsung tersebar dalam 

jaringan protein. Struktur jaringan ini menentukan tekstur dan 

dipengaruhi oleh komposisi, proses pengolahan, proteolisis 

selama penyimpanan, ukuran, dan distribusi globula lemak.   

 

4.6.  Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan tujuan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan 

dari perbedaan perlakuan yang diberikan pada variabel yang 

digunakan. Perlakuan terbaik dihitung dengan cara 

membandingkan masing-masing perlakuan dengan 

menggunakan indeks efektivitas (De Garmo, Sulivan, Canada, 

1984) tertera pada Lampiran 5. Nilai hasil terbaik (Nh) tertera 

pada Tabel 5, sedangkan data perhitungan perlakuan terbaik 

terdapat pada Lampiran 9. 

 

Tabel 5. Nilai hasil terbaik (Nh) 

Perlakuan Nilai Hasil (Nh) 

P0 0,042 

P1 0,037 

P2 0,068 

P3 0,080 

P4 0,101* 

Keterangan : * nilai hasil tertinggi sebagai perlakuan terbaik 

 

Berdasarkan dari Tabel 5 menunjukkan bahwa P4 

merupakan perlakuan terbaik karena memiliki nilai Nh 
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tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Perlakuan P4 

memiliki rata-rata kekerasan 21,200, kecerahan 33,650, 

kemerahan 28,450, kekuningan 8,125, warna 3,950, rasa 

4,400, aroma 3,900. Penambahan buah naga super merah 

sebanyak 20% dari bobot susu menghasilkan kualitas karamel 

susu yang terbaik. Nilai rata-rata kekerasan P4 dengan 

penambahan buah naga 20% menunjukkan nilai paling rendah 

dari beberapa perlakuan, karena adanya penambahan buah 

naga yang mengandungan kadar air yang tinggi. Menurut 

Najibullah, dkk (2013), nilai rendah pada kekerasan 

disebabkan adanya indeks penyerapan air sehingga mengalami 

penurunan tingkat kekerasan. Nilai kecerahan P4 dengan 

penambahan buah naga 20% pada karamel susu menunjukkan 

cenderung semakin gelap, karena adanya sifat karakteristik 

warna merah yang terkandung pada buah naga super merah 

yang menghasilkan nilai kecerahan tersebut sangat rendah. 

Nilai kemerahan pada P4 dengan penambahan buah naga 20% 

mengalami peningkatan seiring penambahan buah naga super 

merah, warna merah tersebut dihasilkan adanya aktivitas 

betasianin atau zat pewarna alami pada buah naga super merah 

yang menghasilkan warna merah. Nilai kuning karamel susu 

pada P4 dengan penambahan buah naga 20% cenderung lebih 

rendah. Nilai organoleptik karamel susu buah naga yang 

meliputi warna rasa aroma pada P4 dengan penambahan buah 

naga 20% mempunyai tingkat kesukaan pada konsumen paling 

tinggi. Menurut Standart Nasional Indonesia (2008), 

menyatakan bahwa kualitas fisik karamel ditinjau dari keadaan  

karamel itu sendiri yang meliputi rasa dan aroma, persyaratan 

karamel yang baik adalah memiliki rasa dan aroma yang 

normal dan tidak menyimpang.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah penambahan 

buah naga super merah (Hylocereus costaricencis) 

sebanyak 20% dari bobot susu. 

2. Penambahan buah naga super merah (Hylocereus 

costaricencis) sebanyak 20% dapat meningkatkan kualitas 

karamel susu ditinjau dari Kekerasan, warna, organoleptik, 

dan mikrostruktur. 

 

5.2 Saran 

Disarankan penelitian lebih lanjut mengenai jenis 

kemasan pada lama penyimpanan kemudian diteliti sifat fisik, 

kimia, mikrobiologi dan organoleptik karamel susu, sehingga 

dapat diketahui jenis kemasan yang terbaik untuk karamel 

susu.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Prinsip dan Prosedur kerja uji kekerasan 

dengan Menggunakan Alat tensile strenght 

(Kartika, Guritno, Purwadi, dan 

Ismoyowati, 1992) 

 

A. Prinsip Kerja 

Mengetahui tingkat kekerasan suatu benda yang 

diukur dengan parameter nilai terbesar yang 

menunjukkan tingkat kekerasan semakin tinggi 

 

B. Prosedur Kerja  

Prosedur analisa tekstur dengan menggunakan alat 

tensile stenght, yaitu: 

1. Di hidupkan mesin tensile strenght dan dipasang 

aksesoris alat sesuai dengan sampel yang akan di 

analisa memakai tekanan atau tarikan. 

2. Dihidupkan komputer masuk program software untuk 

mesin tensile strenght dan akan tampil program 

tersebut 

3. Ditempatkan kursor pada ZERO dan di ON kan 

supaya alat tensile strenght dan monitor komputer 

menunjukkan angka 0,0 pada proses pengujian 

4. Diletakkan sampel karamel susu dibawah aksesoris 

penekan atau penjepit sampel dengan aksesoris 

penarik 

5. Diletakkan kursor pada tanda [ ], dan di ON kan, 

sehingga komputer secara otomatis akan mencatat 

GAYA (N) dan jarak yang ditempuh oleh tekanan atau 

tarikan terhadap sampel karamel susu 
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6. Ditekan tombol (   ) yang ada pada alat tensile strenght 

7. Ditekan tombol (  ) untuk berhenti apabila pengujian 

selesai dan menyimpan data 

8. Hasil pengukuran berupa angka yang dapat dicatat 

langsung 
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Lampiran 2. Prinsip dan Prosedur Kerja Uji Warna 

dengan Menggunakan Color reader CR 10 

(Minolta, Osaka Jepang) (Yuwono dan 

Susanto, 1998) 

  

A. Prinsip Kerja 

Mengetahui tinggi rendahnya nilai kecerahan (L*) 

dengan nilai 0 sampai 100, kemerahan (a*) -120 

sampai 120, dan kekuningan (b*) -120 sampai 120. 

 

B. Prosedur pengujian warna L* a* b* dengan 

menggunakan colour reader sebagai berikut: 

1. Disiapkan sampel karamel susu 

2. Diletakkan sampel karamel pada plastik bening 

3. Dinyalakan tombol ON pada alat colour reader  

4. Ditempelkan lensa colour reader pada plastik 

bening yang berisi sampel tersebut 

5. Ditunggu sampai angka pada  layar alat colour 

reader stabil 

6. Dicatat nilai yang muncul untuk intensitas 

kecerahan warna (L*), warna kemerahan (a*) dan 

warna kekuningan (b*). 
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Lampiran 3. Prinsip dan prosedur kerja uji organoleptik 

(Anonimus, 2008).  

 

A. Prinsip Kerja 

Melakukan analisis terhadap contoh uji secara 

organoleptik dengan menggunakan panca indera oleh 

panelis. 

 

B. Prosedur Kerja    

1. Produk sampel dikemas pada plastik, yang telah 

tertuliskan kode sampel. 

2. Disajikan pada panelis dengan menggunakan 

nampan pada panelis, yang diurutkan kode sampel 

organoleptik sesuai perlakuan dan ulangan. 

3. Panelis memberikan penilaian terhadap sampel, 

dengan mengisi kuisioner organoleptik 

4. Disajikan pada panelis dengan menggunakan 

nampan pada panelis, yang diurutkan kode sampel 

organoleptik sesuai perlakuan dan ulangan. 

5. Panelis memberikan penilaian terhadap sampel, 

dengan mengisi kuisioner organoleptik 
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Lampiran 4. Prinsip dan prosedur kerja uji mikrostruktur 

(Anonimus, 2012). 

 

A. Prinsip Kerja 

Mengetahui kerapatan dari tekstur dan penyebaran 

struktur lemak dan protein karamel susu buah naga 

secara subyektif 

 

B. Prosedur kerja 

1. Sambungkan alat dengan sumber listrik  

2. Nyalakan saklar yang berada disamping alat 

(SEM) dan dibiarkan selama 30 menit untuk 

pemanasan alat  

3. Set spesimen pada spesimen holder.  

4. Tekan tombol EVAC/AIR untuk memasukkan 

udara pada ruang spesimen. lampu LED (AIR 

yang berkedip dan bewarna kuning). Untuk 

menunjukkan bahwa udara sudah masuk pada 

camber spesimen maka lampu LED AIR akan 

menyala konstan dan tidak berkedip lagi.  

5. Ditarik handle pada tempat sempel dan sempel 

diletakkan pada tempat holder yang tersedia. 

Tutup kembali bagian tersebut dan tekan tombol 

EVAC/AIR untuk proses pemvacuman dan 

tunggu sampai lampu LED air berwarna biru dan 

tidak berkedip lagi.  

6. Diklik icon software SEM pada laptop  

7. Diklik icon start untuk memulai proses observasi 

pada sampel  

8. Disimpan hasil observasi dan analisisnya  
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9. Di klik stop untuk menghentikan proses observasi 

sampel  

10. Tekan tombol EVAC/AIR untuk memasukkan 

udara pada ruang spesimen. lampu LED (AIR 

yang berkedip dan bewarna kuning) untuk 

mengakiri proses vacum sampel.  

11. Ditarik handle pada tempat sempel dan sempel 

dikeluarkan dari cember  

12. Matikan SEM dengan menekan tombol on/off  

13. Dicabut kabel SEM dari sumber listrik  
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Lampiran 5. Penentuan perlakuan terbaik 

menggunakan metode Indeks Efektivitas (De Garmo, 

et al, 1984). 

 

A. Prinsip Kerja 

Menghitung dan mengetahui nilai hasil tertinggi dari 

masing masing perlakuan, sehingga menghasilkan 

perlakuan terbaik. 

 

B. Prosedur Kerja   

1. Minta pendapat responden tentang urutan (ranking) 

pentingnya peranan keempat variabel terhadap mutu 

produk, dengan menggunakan daftar isian 

(kuisioner). 

2. Hasil ranking tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu 

dirata-rata untuk mengetahui urutan masing-masing 

variabel. 

3. Dari hasil ranking tersebut kemudian dihitung bobot 

variabel (BV) dengan rumus : 

 

BV (Bobot Variabel) =  

 

4. Dihitung bobot normal (BN) dengan rumus : 

 

BN (Bobot Normal) =  

 

5. Dihitung nilai efektivitas (Ne) dengan rumus : 

 

Rata rata rangking variabel 

Rata rata rangking 

Bobot variabel 

Total bobot rangking 
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Ne (Nilai Efektivitas) =   

 

6. Hitung nilai hasil (Nh) dari semua variabel 

dengan rumus 

Nh (Nilai Hasil) = Ne  x Bobot 

Normal masing-masing variabel 

7. Nh dari semua variabel untuk masing-masing 

perlakuan kemudian dijumlahkan. Perlakuan 

dengan jumlah Nh tertinggi adalah perlakuan 

yang terbaik.

Nilai perlakuan – nilai terjelek 

Nilai terbaik – nilai terjelek 
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Lampiran 6. Perhitungan Analisis Ragam Nilai Kekerasan 

 

KEKERASAN 

Perla

kuan 

Ulangan 
Total 

Rata 

an 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 119,50 117,70 120,30 116,10 473,60 118,40 1,88 

P1 62,80 62,00 64,70 66,10 255,60 63,90 1,86 

P2 57,70 59,20 55,20 56,90 229,00 57,25 1,67 

P3 36,40 33,70 34,20 33,10 137,40 34,35 1,44 

P4 21,10 22,70 19,20 21,80 84,80 21,20 1,49 

Total 297,50 295,30 293,60 294,00 1180,40 295,10 8,33 

 

FK   = (
         

  
) 

= (
          

  
) 

  =           

 

JK Total = (                          

           )           

  =                   

    =          

 

JK Perlakuan= (
                                      

 
)              

         = (
          

 
)            

         =                   

         =           
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JK Galat       =                    

         =       

ANOVA 

SK Db JK KT F 

hitung 

F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 4,00 22367,58 5591,90 1994,26 3,06 4,89 

Galat 15,00 42,06 2,804    

Total 19,00      

Kesimpulan : FHitung > F 1% menunjukkan bahwa penambahan buah 

naga super merah memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap nilai kekerasan karamel susu buah 

naga. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

 

SE  = √
       

 
 

  = √
     

 
 

  =      

 

Tabel Duncan 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 4,17 4,37 4,5 4,58 

JNT 1% 3,50 3,66 3,77 3,84 
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Tabel penotasian 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 21,200 a 

P3 34,350 b 

P2 57,250 c 

P1 63,900 d 

P0 118,400 e 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01).  
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Lampiran 7. Perhitungan analisis statistik nilai warna L*, a*, b* 

 

WARNA (L,A,B) 

L (Kecerahan) 

Perla

kuan 

Ulangan 
Total 

Rata 

an 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 53,80 55,00 48,50 51,70 209,00 52,25 2,85 

P1 40,80 39,60 39,50 39,70 159,60 39,90 0,60 

P2 35,50 37,80 37,90 37,10 148,30 37,08 1,10 

P3 36,40 33,70 35,40 34,70 140,20 35,05 1,14 

P4 34,10 32,90 34,00 33,60 134,60 33,65 0,55 

Total 200,60 199,00 195,00 196,80 791,70 197,93 6,25 

 

FK   = (
       

  
) 

= (
         

  
) 

  =           

 

JK Total = (                             )           

   =                   

   =        

 

JK Perlakuan = (
                                       

 
)            

          = (
         

 
)           

          =                   

          =         

 

JK Galat =                

  =      
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ANOVA 

SK Db JK KT F 

hitung 

F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 4,00 890,37 222,60 98,50 3,06 4,89 

Galat 15,00 33,90 2,26    

Total 19,000      

Kesimpulan : FHitung > F 1% menunjukkan bahwa penambahan buah 

naga super merah memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap nilai L* (kecerahan) karamel susu buah 

naga. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE  = √
       

 
 

  = √
     

 
 

  =      

 

Tabel Duncan 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 4,17 4,37 4,5 4,58 

JNT 1% 3,134 3,285 3,383 3,443 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabel penotasian 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 33,65 a 

P3 35,05 ab 

P2 37,08 bc 

P1 39,90 c 

P0 52,25 d 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 

A (Warna Kemerahan) 

Perla

kuan 

Ulangan 
Total 

Rata 

an 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 16,90 16,10 17,60 17,80 68,40 17,10 0,77 

P1 22,00 20,70 21,10 21,90 85,70 21,43 0,63 

P2 24,10 25,30 24,90 24,30 98,60 24,65 0,56 

P3 26,10 26,60 26,50 27,60 106,80 26,70 0,69 

P4 28,80 27,60 28,30 29,10 113,80 28,45 0,66 

Total 117,90 116,30 118,40 120,70 473,30 118,33 3,25 

 

FK   = (
       

  
) 

= (
         

  
) 

  =           

 

JK Total = (                             )           

   =                   

        = 331,17 
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JK Perlakuan    = (
                                   

 
)            

  = (
        

 
)           

  =                    

  =         

 

JK Galat =                

  =      

 

ANOVA 

SK db JK KT F 

hitung 

F 5% F 1% 

Perlakuan 4,00 324,78 81,19 190,68 3,06 4,89 

Galat 15,00 6,39 0,43    

Total 19,00      

Kesimpulan : FHitung > F 1% menunjukkan bahwa penambahan buah 

naga super merah memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap nilai a* (Kemerahan) karamel susu 

buah naga. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE  = √
       

 
 

  = √
    

 
 

  =      
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Tabel Duncan 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 4,17 4,37 4,5 4,58 

JNT 1% 1,37 1,43 1,47 1,50 

 

Tabel penotasian 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 17,100 a 

P1 21,425 b 

P2 24,650 c 

P3 26,700 d 

P4 28,450 e 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 

B (Warna Kuning) 

Perla

kuan 

Ulangan 
Total 

Rata 

an 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 25,00 24,70 21,90 25,00 96,60 24,15 1,51 

P1 9,70 15,00 8,70 8,80 42,20 10,55 3,02 

P2 9,70 10,50 10,50 8,20 38,90 9,73 1,09 

P3 10,10 8,00 7,60 8,40 34,10 8,53 1,10 

P4 8,70 7,70 7,50 8,60 32,50 8,13 0,62 

Total 63,20 65,90 56,20 59,00 244,30 61,08 7,304 
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FK   = (
        

  
) 

= (
        

  
) 

  =          

 

JK Total = (                            )          

   =                  

      = 769,146 

 

JK Perlakuan = (
                                  

 
)           

  = (
        

 
)          

  =                 

  =        

 

JK Galat =                

  =       

 

ANOVA 

SK db JK KT F 

hitung 

F 5% F 

1% 

Perlakuan 4,00 727,05 181,77 64,76 3,06 4,89 

Galat 15,00 42,10 2,81    

Total 19,00      

Kesimpulan : FHitung > F 1% menunjukkan bahwa penambahan buah 

naga super merah memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap nilai B* (kekuningan) karamel susu 

buah naga. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

SE  = √
       

 
 

  = √
    

 
 

  =      

 

Tabel Duncan 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 4,17 4,37 4,5 4,58 

JNT 1% 3,50 3,67 3,77 3,84 

 

Tabel penotasian 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 8,13 a 

P3 8,53 a 

P2 9,73 a 

P1 10,55 a 

P0 24,15 b 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 8. Perhitungan analisis statistik nilai organoleptik (tekstur, warna, rasa, aroma) 

 

ORGANOLEPTIK 

TEKSTUR 

Paneli

s 

P0 P1 P2 P3 P4 
Tota

l  
U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 54 

2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 48 

3 1 1 1 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 

4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 2 42 

5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 45 

Total  21 48 54 59 70  

Rata 

rata 
1,05 2,40 2,70 2,95 3,50 

 

SD 0,23 0,83 0,66 0,76 0,61  
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FK   = (
    

     
) 

= (
     

   
) 

  =         

 

JK Total = (               )         

  =            

  = 106,96 

 

JK Perlakuan = (
                   

   
)          

  = (
      

  
)         

  =             

  =       

 

JK Panelis = (
                   

   
)          

  = (
     

  
)         

  =             

  =       

 

JK Galat =          -             -                  

=                    

  =       
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ANOVA 

SK Db JK KT F 

hitung 

F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 4 67,06 16,77 58,59 2,50 3,60 

Panelis 4 13,86 3,47 12,11 1,72 2,50 

Galat 91 26,04 0,29    

Total 99           

Kesimpulan : FHitung > F 1% menunjukkan bahwa penambahan 

buah naga super merah memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap perlakuan dan panelis mutu organoleptik pada 

tekstur karamel susu buah naga. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE  = √
       

 
 

  = √
    

 
 

  =      

 

Tabel Duncan 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 3,76 3,92 4,03 4,12 

JNT 1% 1,01 1,05 1,08 1,11 
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Tabel penotasian 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 1,05 a 

P1 2,40 b 

P2 2,70 bc 

P3 2,95 bc 

P4 3,50 c 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 
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WARNA 

Paneli

s 

P0 P1 P2 P3 P4 
Tota

l  
U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 58 

2 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 68 

3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 2 2 46 

4 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 58 

5 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 65 

Total  23 52 65 76 79  

Rata 

rata 
1,15 2,60 3,25 3,80 3,95 

 

SD 0,37 0,69 0,64 0,70 0,01  



76 
 

FK   = (
    

     
) 

= (
     

   
) 

  =         

 

JK Total = (                )         

  =             

  = 154,75 

 

JK Perlakuan = (
                   

   
)          

  = (
     

  
)         

  =               

  =      0 

 

JK Panelis = (
                   

   
)          

  = (
     

  
)         

  =               

  =     0 

 

JK Galat =          -             -                  

=                     

  =       
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ANOVA 

SK Db JK KT F 

hitung 

F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 4 103,50 25,88 63,90 2,50 3,60 

Panelis 4 14,40 3,6 8,89 1,72 2,5 

Galat 91 36,85 0,41    

Total 99      

Kesimpulan : FHitung > F 1% menunjukkan bahwa penambahan 

buah naga super merah memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap perlakuan dan 

panelis mutu organoleptik pada warna karamel 

susu buah naga. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE  = √
       

 
 

  = √
    

 
 

  =      

 

Tabel Duncan 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 3,76 3,92 4,03 4,12 

JNT 1% 0,96 0,99 1,02 1,04 
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Tabel penotasian 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 1,15 a 

P1 2,60 b 

P2 3,25 bc 

P3 3,80 c 

P4 3,95 c 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 
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RASA 

Paneli

s 

P0 P1 P2 P3 P4 
Tota

l  
U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

1 2 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 54 

2 2 1 3 3 1 1 1 1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 3 5 58 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 75 

4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 64 

5 1 1 1 1 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 66 

Total  41 52 64 72 88  

Rata 

rata 
2,05 2,6 3,2 3,6 4,4 

 

SD 0,95 0,95 0,42 0,89 0,89  
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FK   = (
    

     
) 

= (
      

   
) 

  =          

 

JK Total = (                )          

  =              

  = 132,11 

 

JK Perlakuan = (
                   

   
)           

  = (
     

  
)          

  =                 

  =       

 

JK Panelis = (
                   

   
)           

  = (
     

  
)          

  =                 

  =       

 

JK Galat =          -             -                  

=                    

  =       
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ANOVA 

SK Db JK KT F 

hitung 

F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 4 65,56 16,39 27,84 2,5 3,6 

Panelis 4 12,96 3,24 5,51 1,72 2,5 

Galat 91 53,59 0,59    

Total 99      

Kesimpulan : FHitung > F 1% menunjukkan bahwa penambahan 

buah naga super merah memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap perlakuan dan 

panelis mutu organoleptik pada rasa karamel 

susu buah naga. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE  = √
       

 
 

  = √
    

 
 

  =      

 

Tabel Duncan 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 3,76 3,92 4,03 4,12 

JNT 1% 1,45 1,51 1,54 1,58 
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Tabel penotasian 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 2,05 a 

P1 2,60 ab 

P2 3,20 abc 

P3 3,60 bc 

P4 4,40 c 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 
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AROMA 

Paneli

s 

P0 P1 P2 P3 P4 
Tota

l  
U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

U

1 

U

2 

U

3 

U

4 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 62 

2 3 3 3 4 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 72 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 5 3 67 

4 1 1 1 1 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 43 

5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 

Total  53 57 61 66 78  

Rata 

rata 
2,65 2,85 3,05 3,30 3,90 

 

SD 0,87509 0,81273 0,51042 0,80131 0,91191  
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FK   = (
    

     
) 

= (
     

   
) 

  =         

 

JK Total = (                )         

  =             

  = 78,75 

 

JK Perlakuan = (
                   

   
)          

  = (
     

  
)          

  =                 

  =    0 

 

JK Panelis = (
                   

   
)          

  = (
     

  
)          

  =                 

  =     0 

 

JK Galat =          -             -                  

=                   

  =       
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ANOVA 

SK Db JK KT F 

hitung 

F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 4 18,7 4,68 13,32 2,5 3,6 

Panelis 4 28,1 7,02 20,01 1,72 2,5 

Galat 91 31,95 0,35    

Total 99      

Kesimpulan : FHitung > F 1% menunjukkan bahwa penambahan 

buah naga super merah memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap perlakuan dan 

panelis mutu organoleptik pada aroma karamel 

susu buah naga. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE  = √
       

 
 

  = √
      

 
 

  =      

 

Tabel Duncan 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 3,76 3,92 4,03 4,12 

JNT 1% 1,11 1,16 1,19 1,22 
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Tabel penotasian 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 2,65 a 

P1 2,85 ab 

P2 3,05 ab 

P3 3,3 ab 

P4 3,9 b 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01).
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Lampiran 9. Hasil Perhitungan Penilaian Perlakuan Terbaik 

 

Responden Kekerasan Warna L* a* b* Rasa Aroma 

1 3 2 4 1 

2 2 4 1 3 

3 2 4 1 3 

4 2 1 4 3 

5 3 2 4 1 

Jumlah 12 13 14 11 

Rata-rata 2,4 2,6 2,8 2,2 

Ranking 3 2 1 4 

Keterangan : Data penilaian variabel terpenting berdasarkan responden 
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Data nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing variabel dan perlakuan 

Perlakuan 
Variabel Perlakuan 

Kekerasan Warna Kecerahan Merah Kuning Rasa Aroma 

P0 118,40** 52,250** 52,250** 17,10* 24,15** 2,05* 2,65* 

P1 63,90 39,90 39,90 21,42 10,55 2,60 2,85 

P2 57,25 37,07 37,07 24,65 9,72 3,20 3,05 

P3 34,35 35,05 35,05 26,70 8,52 3,60 3,30 

P4 21,20* 33,65* 33,65* 28,45** 8,12* 4,40** 3,90** 

Terbaik 21,20 52,25 52,25 28,45 24,15 4,40 3,90 

Terjelek 118,4 33,65 33,65 17,1 8,125 2,05 2,65 

Keterangan :  * terkecil  

** terbesar 
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Data Perhitungan Perlakuan Terbaik 

Variabel BV BN 
P0 P1 P2 P3 P4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Kekerasan 0,86 0,14 0,00 0,00 0,56 0,00 0,63 0,09 0,87 0,12 1,00 0,14 

Warna 0,93 0,15 0,00 0,00 0,52 0,07 0,75 0,11 0,95 0,14 1,00 0,15 

Kecerahan 0,93 0,15 1,00 0,15 0,34 0,05 0,19 0,03 0,08 0,02 0,00 0,00 

Merah 0,93 0,15 0,00 0,00 0,38 0,06 0,67 0,10 0,85 0,12 1,00 0,15 

Kuning 0,93 0,15 1,00 0,15 0,16 0,02 0,10 0,02 0,03 0,01 0,00 0,00 

Rasa 1,00 0,16 0,00 0,00 0,24 0,04 0,49 0,08 0,66 0,10 1,00 0,16 

Aroma 0,79 0,13 0,00 0,00 0,16 0,02 0,52 0,07 0,52 0,07 1,00 0,13 

  0,14  0,04  0,03  0,06  0,08  0,10* 

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

costaricencis) 

 


