
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh  penambahan  sari  buah  naga  super  merah
terhadap  sineresi  dan  daya  ikat  air  pada  stirred yoghurt
ditunjukkan pada Tabel  5.  P1 dengan penambahan sari  buah
naga super merah sebesar 5% memiliki warna merah muda. P2

dengan penambahan sari buah naga super merah sebesar 10%
memiliki warna merah muda dan sedikit keunguan. Sedangkan
pada  P3 dengan  penambahan  sari  buah  naga  super  merah
sebesar  15%  memiliki  warna  merah  muda  yang  dominan
mendekati warna keunguan. Data pada Tabel 5 menunjukkan
bahwa  penambahan  sari  buah  naga  super  merah  memiliki
perbedaan  sangat  nyata  (P<0,01)  terhadap  daya  ikat.
Sedangkan pada sineresis dan mikrostruktur penambahan sari
buah  naga  super  merah  tidak  memberikan  pengaruh  yang
nyata. Data tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5  Rata-rata Nilai Sineresis dan Daya Ikat Air pada 
Stirred Yoghurt dengan Penambahan Sari Buah Naga
Super Merah

Perlakuan
Rata-rata Nilai

Sineresis
(%)

Rata-rata Nilai
Daya Ikat Air

(%)
P0 62,63 ± 3,527a 40,93 ± 1,791b

P1 65,22 ± 1,288a 32,82 ± 1,506a

P2 67,52 ± 1,198b 30,03 ± 1,612a

P3 69,06 ± 2,899b 33,98 ± 4,140a

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada daya ikat air 
menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) dan berpengaruh
nyata (P<0,05) pada sineresis.

4.1 Nilai Sineresis
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Hasil  analisis  ragam menunjukkan bahwa perlakuan
penambahan  konsentrasi  sari  buah  naga  super  merah
memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap sineresis pada
stirred yoghurt.  Data  dan  analisis  ragam dapat  dilihat  pada
Lampiran  5.  Nilai  rata-rata  sineresis  pada  Tabel  5
menunjukkan  peningkatan  seiring  dengan  penambahan
konsentrasi  sari  buah  naga  super  merah  yang  semakin
meningkat.  Nilai  rata-rata  sineresis  terendah  pada  stirred
yoghurt ditunjukkan pada P0 yaitu 62,63 ± 3,527 dan nilai rata-
rata sineresis tertinggi pada  stirred yoghurt ditunjukkan pada
P3 yaitu  69,065 ±  2,899.  Pada  P1 didapatkan  niali  rata-rata
sineresis yaitu 65,22 ± 1,288 dan pada P2 yaitu 67,52 ± 1,198.
Semakin tinggi penambahan sari buah naga super merah pada
perlakuan  semakin  meningkatkan  total  asam  laktat.
Konsentrasi dari buah naga super merah dari 5%, 10% hingga
15% mendukung pertumbuhan sel asam laktat dan diduga sari
buah  naga  super  merah  digunakan  sebagai  media  untuk
pertumbuhan  dari  bakteri  pembentukan  asam  laktat  yang
diduga dapat meningkatkan terjadinya sineresis.

 Manab  (2008)  menyatakan  gel  yoghurt  terbentuk
akibat  adanya  pengasaman oleh asam laktat  sehingga hanya
ada interaksi protein-protein dan karena terjadinya penurunan
pH,  maka  kecenderungan  terjadinya  sineresis  tidak  dapat
dihambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi sineresis yoghurt
antara lain adalah keasaman dan pH serta daya ikat air (Manab
dkk,  2008).  Lee  and Lucey (2004)  menambahkan  sineresis
juga dikarenakan oleh jumlah kandungan bahan padatan yang
rendah  pada  yoghurt.  Kestabilan  yoghurt  dilihat  dari  tidak
terjadinya  kerusakan  yoghurt  berupa  wheying  off atau

sineresis.  Gumpalan  terlihat  memisah  dari  yoghurt  secara
keseluruhan.  Kerusakan  yoghurt  dapat  dicegah  dengan  cara
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meningkatkan  bahan  kering  tanpa  lemak  dan  penambahan
bahan penstabil (Darmajana, 2011).

4.2 Nilai Daya Ikat Air 
Hasil  analisis  ragam menunjukkan bahwa perlakuan

penambahan  konsentrasi  sari  buah  naga  super  merah
memberikan  pengaruh yang  sangat  nyata  (P<0,01)  terhadap
nilai daya ikat air. Nilai data dan analisis ragam dapat dilihat
pada Lampiran 6.  Nilai  rata-rata daya ikat  air  menunjukkan
bahwa rata-rata P0 hingga P2 semakin menurun yang kemudian
meningkat  pada  P3.  P0 menunjukkan nilai  rata-rata  40,93  ±
1,791 yang menurun pada P1 menjadi 32,82 ± 1,506 hingga
30,03 ± 1,612 pada P2.  Kemudian meningkat  pada P3 yaitu
33,98 ± 4,140.  Nilai  rata-rata  terendah daya  ikat  air  stirred
yoghurt ditunjukkan pada P2 yaitu 30,03 ± 1,612 dan nilai rata-
rata tertinggi stirred yoghurt ditunjukkan pada P0 yaitu 40,93 ±
1,791.  Penambahan konsentrasi  sari  buah naga super  merah
pada  perlakuan  P1 hingga  P3 cenderung  stabil.  Buah  naga
mengandung beberapa macam asam-asam fenol  hal  tersebut
memungkinkan  terjadinya  peningkatan  jumlah  total  asam
pemicu  penurunan pH sehinga  daya  ikat  air  juga  menurun.
Hasil  Uji  BNJ  1%  menunjukkan  bahwa  P0 memberikan
perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap P1, P2 dan P3.
Perlakuan P0 memberikan perbedaan pengaruh yang sangata
nyata  pada  P1.  Hasil  nilai  rata-rata  daya  ikat  air  menurun
seiring dengan penambahan konsentrasi sari buah naga super
merah. Penurunan daya ikat air disebabkan karena buah naga
super  merah  memiliki  kandungan  air  yang  cukup  banyak
sehingga diduga dapat menurunkan nilai rata-rata daya ikat air
pada  stirred yoghurt.  Manab  (2008)  menyatakan  bahwa
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kemampuan  daya  ikat  air  yoghurt  banyak  dipengaruhi  oleh
kondisi misel kasein terutama sifat hidrasinya.

Kandugan protein yang cukup rendah sebesar 0,16%
pada  stirred  yoghurt  diduga mampu menyebabkan turunnya
nilai  daya  ikat  air.  Hal  tersebut  didukung  oleh  Zayas  and
Joseph (2010)  yang menyatakan bahwa kemampuan protein
untuk mengikat air banyak berpengaruh pada sifat fungsional
daya  ikat  air  dan  sineresis.  Pengikatan  air  oleh  protein
dipengaruhi  oleh  konsentrasi  protein,  pH,  kekuatan  ionik,
temperatur,  keberadaan  komponen  lain  pada  bahan  pangan
seperti  hidrolifik  polisakarida,  lemak  dan  garam,  perlakuan
panas serta kondisi penyimpanan. Ditambahkan oleh Rohana
(2002)  yang  berpendapat  bahwa  daya  ikat  air  pada  pangan
disefinisikan sebagai kemampuan tiga dimensi protein untuk
mengikat  air  dan  menahan  molekul  air  melalui  proses
absorbsi. 

pH  stirred  yoghurt menunjukkan skala 3. Rendahnya
nilai pH stireed  yoghurt berperan dalam penurunan daya ikat
air.  Menurut  Hegenbert  dalam  Widyastuti  2007)  umunya
produk  fermentasi  akan  mengalami  pelepasan  molekul  air
karena  adanya  denaturasi  protein  oleh  rendahnya  niali  pH
sehingga akan menurunkan daya ikat air. 

4.3 Mikrostruktur Stirred Yoghurt
Pengamatan mikrostruktur yoghurt buah naga adalah

pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan SEM untuk
melihat gambaran secara mikroskopik dari yoghurt buah naga
super  merah.  Hasil  pengamatan  mikrostruktur  yoghurt  buah
naga  super  merah  dapat  dilihat  pada  Gambar  3  dengan
pembesaran 3000x pembesaran obyektif. Pembesaran tersebut
dapat  dilihat  adanya  perbedaan  mikrostruktur  yoghurt  buah

4



naga super merah mulai dari tanpa penambahan sari buah naga
super  merah,  penambahan konsentrasi  sari  buah naga  super
merah  5%,  penambahan  konsentrasi  sari  buah  naga  super
merah 10% dan penambahan konsentrasi sari buah naga super
merah 15%. Hasil  pengamatan mikrostruktur  stirred yoghurt
buah naga super merah dapat dilihat pada dibawah ini.

A B

C D
Gambar 3. Keadaan  Mikrostruktur  Yoghurt Buah Naga Super

Merah dengan Perbesaran 3000x.  (A= P0 tanpa
penambahan  sari  buah  naga  super  merah;  B=  P1

penambahan sari buah naga super merah 5%; C=P2

penambahan sari buah naga super merah 10%; D=P3

penambahan sari buah naga super merah 15%).

Keterangan : :     Merupakan rongga udara pada stirred yoghurt
      sari buah naga super merah

      Merupakan struktur matrik penyebaran protein
      dan globula lemak pada yoghurt
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Mikrostruktur  penting  untuk  mendukung  dalam
pengontrolan kualitas suatu produk. Secara umum kemampuan
mikrostruktur  stirred yoghurt  dengan penambahan sari  buah
naga  super  merah  memperlihatkan  perbedaan  struktur  pada
setiap  masing-masing  perlakuan.  Berdasarkan  hasil
pengamatan pada gambar A hingga gambar D pada masing-
masing  perbesaran  terlihat  perbedaan  yang  ditunjukkan
dengan  adanya  rongga-rongga  udara  pada  setiap  perlakuan.
Gambar A atau P0 tanpa perlakuan penambahan sari buah naga
super  merah  menunjukkan  rongga-rongga  udara  pada  celah
dalam stirred yoghurt. Gambar B atau P1  dengan penambahan
sari buah naga super merah sebanyak 5% terlihat banyak sekali
rongga-rongga udara yang terbentuk jika dibandingkan dengan
gambar  A.  Gambar  B  menunjukkan  rongga  udara  yang
semakin  melebar,  akan  tetapi  tekstur  stirred  yoghurt  mulai
bersatu membentuk seperti  gumpalan atau spons. Gambar C
dengan  penambahan  sari  buah  naga  super  merah  sebanyak
10%, dapat  dilihat  stirred yoghurt  pada gambar sebelumnya
yang membentuk gumpalan mulai merapat secara perlahan dan
terjadi  pengurangan  rongga  udara  didalamnya.  Gambar  D
dengan  penambahan  sari  buah  naga  super  merah  sebanyak
15% menunjukkan kerapatan tekstur dari mikrostruktur stirred
yoghurt yang lebih baik jika dibandingkan dengan gambar A,
B atau C. Pengaruh perbedaan tekstur dari  setiap perlakuan
adalah  pada  konsentrasi  penambahan  sari  buah  naga  super
merah. Wahyuni (2012) menyatakan bahwa 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.
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Matriks  struktur  protein  dan  globula  lemak
ditunjukkan  pada  anak  panah  berwarna  merah.  Protein
menyumbangkan  elemen  structural  untuk  banyak  makanan.
Goristein  et  al (2004)  berpendapat  bahwa  mikrostruktur
merupakan penentu penampilan dan tekstur dari fraksi protein
dan stabilitas produk akhir. Bentuk protein yang sering larut
dan dapat berdiri sendiri untuk membentuk elemen struktural
melalui  interaksi  sub  unit.  Pada  P0  atau  Gambar  A yaitu
perlakuan  tanpa  penambahan  sari  buah  naga  super  merah
memperlihatkan  matriks  protein  tersebar  secara  merata,  hal
tersebut diduga karena belum adanya penambahan sari buah
naga  super  merah.  Penambahan  konsentrasi  sari  buah  naga
super merah yang bertahap pada masing-masing perlakuan P1,
P2 dan  P3  diduga  dapat  menyebabkan  penyebaran  matriks
protein tidak merata karena bertambahnya kandungan air yang
cukup tinggi didalam sari buah naga super merah pada stirred
yoghurt sehingga penyebaran matriks protein tidak maksimal.
Hasil tersebut didukung oleh pendapat dari Impoco, Carrato,
Cacamo,  Tuminello  and Licitra  (2004)  yang  menyatakan
bahwa matriks protein dengan globula lemak secara langsung
tersebar  dalam  jaringan  protein.  Struktur  jaringan  ini
menentukan tekstur  dan  dipengaruhi  oleh  komposisi,  proses
pengolahan,  proteolitis  selama  penyimpanan,  ukuran  dan
distribusi globula lemak.

Matriks  struktur  protein  dan  globula  lemak  pada
setiapmasing-masing perlakuan menunjukkan perbedaan yang
terlihat nyata. P0 perlakuan tanpa penambahan sari buah naga
super  merah  memberikan  gambaran  mikrostruktur  dengan
banyaknya  rongga-rongga udara yang tersebar dalam  stirred
yoghurt.  P1 perlakuan  dengan  penambahan  sari  buah  naga
merah  sebanyak  5%  memberikan  gambaran  mikrostruktur
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dengan rongga udara yang melebar dan tekstur stirred yoghurt
membentuk  gumpalan.  Seiring  dengan  banyaknya
penambahan  konsentrasi  sari  buah  naga  super  merah  pada
stirred yoghurt  maka  akan  memberikan  gambaran
mikrostruktur yang semakin merapat dan menyisakan sedikit
rongga  udara  didalamnya.  Semakin  merapatnya  matriks
struktur  protein  dan  globula  lemak  dengan  penambahan
tersebut  tidak  menjamin  nilai  sineresis  akan  menurun  atau
dapat  dihambat.  Hasil  nilai  sineresis  menunjukkan
peningkatan seiring dengan banyaknya penambahan konsntrasi
sari buah naga super merah. Peningkatan nilai sineresis diduga
karena kandungan asam yang terdapat didalam stirred yoghurt
maupun didalam sari buah naga super merah. Seperti halnya
pendapat  yang  diutarakan  Kalab  dalam Sumardikan  (2007)
yang menyatakan  sineresis dapat disebabkan karena adanya
gangguan  fisik.  Ikatan  hidrogen  antara  molekul  air  dan
molekul protein melemah karena lingkungan yang asam akan
menyebabkan  pori-pori  diantara  molekul  kasein  melonggar
dan  dapat  dilalui  oleh  molekul  air  yang  mulanya  terikat
protein.

Yoghurt  memiliki  tekstur  yang  lembut  dan  kental.
Data  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  P0 yaituyoghurt
tanpa  penambahan  sari  buah  naga  super  merah  memiliki
tekstur yang agak kasar.  P1 hingga P3  memiliki tekstur yang
agak  lembut  hingga  sangat  lembut.  Perbedaan  tekstur  pada
setiap  perlakuan  mulai  dari  agak  kasar,agak  lembut  hingga
sangat  lembut  disebabkan oleh penambahan konsentrasi  sari
buah naga super merah yang semakin bertambah. P0 dengan
tekstur agak kasar memiliki  gambaran mikrostruktur dengan
banyak  sekali  rongga-rongga  udara  didalamnya.  Tekstur  P1

agak lembut memiliki gambaran mikrostruktur yoghurt yang
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mulai  menyatu  membentuk  gumpalan.  P2 dengan  tekstur
lembut memiliki gambaran mikrostruktur yang mulai merapat
secara  perlahan.  P3 dengan  tekstur  sangat  lembut  memiliki
gambaran  mikrostruktur  yang  lebih  baik  dari  perlakuan
sebelumnya. Ditunjukkan dengan matriks struktur protein dan
globula  lemak  yang  merapat  sehingga  menyisakan  sedikit
rongga-rongga  udara  didalamnya.  Tekstur  buah  naga  yang
lembut memberikan tekstur yoghurt yang baik. Hasil tersebut
didukung  oleh  pendapat  Ginting  dan  Pasaribu  (2005)  yang
menyatakan yoghurt yang baik memiliki tekstur yang lembut
seperti bubur, tidak terlalu encer dan tidak terlalu padat. Hasil
tekstur  pada  stirred yoghurt  dengan  penambahan  sari  buah
naga super merah maka semakin lembut tekstur yoghurt dan
matriks struktur protein pada mikrostrukturnya semakin rapat.

4.4 Perlakuan Terbaik
Perhitungan perlakuan terbaik penambahan sari buah

naga super merah pada stirred yoghurt terdapat pada Lampiran
8. Perlakuan terbaik pada setiap variable terdapat pada Tabel
6.  Penentuan  perlakuan  terbaik  digunakan  sebagai
pertimbangan  untuk  mendapatkan  hasil  terbaik  dari  setiap
perbedaan  perlakuan  yang  diberikan  pada  masing-masing
variabel. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian
indeks  efektifitas  berdasarkan  tingkat  pentingnya  variabel
pada  penelitian  dan  dihitung  dengan  cara  membandingkan
masing-masing  perlakuan  dengan  menggunakan  indeks
efektivitas.
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Tabel 6 Perlakuan Terbaik Hasil Penelitian

Perlakuan
Penambahan Sari
Buah Naga Super

Merah
Nh

P0 0% 0,18
P1 5% 0,30
P2 10% 0,40
P3 15% 0,01

Tabel  6  menunjukkan bahwa penambahan sari  buah
naga super merah sebanyak 10% (P2) perlakuan terbaik dari
setiap perlakuan. P2  memberikan nilai rata-rata sineresis yang
baik dengan menunjukkan nilai sineresis yang tidak lebih dari
60-70%. Akan tetapi P2  memberikan nilai terendah pada nilai
daya  ikat  air.  Buah  naga  mengandung  bermacam-macam
asam-asam  fenol.  Asam-asam  fenol  tersebut  diduga  dapat
memicu peningkatan total asam pemicu penurunan pH yang
dapat  menurunkan  nilai  daya  ikat  air.  Seperti  pendapat
Hegenbart  dalam Widyastuti,  dkk  (2007)  yang  menyatakan
bahwa umunya produk fermentasi akan mengalami pelepasan
molekul air karena adanya denaturasi protein oleh rendahnya
nilai pH sehingga akan menurunkan nilai daya ikat air. 
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