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ABSTRACT
The dragon fruit reduce cholesterol levels, help diabetes, and neutralize carcinogenic

substances and also helps the digestive process. The objective of this research was to finding out
optimum condition from glucose and ammonium sulphate (NH4)2SO4 concentration to L.plantarum
B2 to growth activity of lactid acid bacterial in red dragon juice. Experimental design that used is
Response Surface Method using Central Composite Design. g. At pre-elementary research got
result at glucose concentration 2% and ammonium sulfate 0.2%.

The results showed that the surface analysis total response of lactic acid bacteria in the
manufacture of probiotic drink red dragon fruit with the addition of glucose concentration and
ammonium sulfate yield equation regression quadratic models actual as follows: Y= (7.85057) +
(0.67978) X1 + (1.65179) X2 – (0.35000) X1 X2– (0.13850) X1

2-(2.96250) X2
2. From the result of

quadratic’s model equation known that optimum condition at glucose concentration of 2.27%
and ammonium sulfate of 0.14%.  From the verification result is obtained then analyzed by total
lactid acid bacteria, antioxidant activity, pH, total dissolve, total sugar, total N, total acid, color.
The verification results is obtained total lactid acid bacteria 8.76 log cfu / ml, total antioxidant
activity 47.81%, pH 3.18, total dissolve 7.85% brix, total acid 0.48%, total sugar 1.55%, total N
0.0446% and color L+26.03, a+8.09, b+ 7.47. optimal solution from probiotic drink from red
dragon fruit with glucose concentration adding 10% representing best treatment by organoleptic
with the values are 5.35 (rather like) for the taste, 5.35 (rather like) for the color, 5.1 (rather like)
for the flavor and 5.3 for appearance (rather like).
Keyword: Red Dragon Fruit, Response Surface Methode, probiotic, L. plantarum B2
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Buah naga merah biasa juga disebut dengan dragon fruit atau thang-loy (Hylocereus

polyrhizus) tergolong buah purba dan termasuk buah pendatang baru yang cukup popular. Buah
ini dapat menurunkan kolesterol dan penyeimbang gula darah serta mengandung vitamin C,
beta karoten, kalsium dan karbohidrat. Buah naga merah juga tinggi serat yang berfungsi
sebagai pengikat zat karsinogen penyebab kanker dan memperlancar proses pencernaan.
Peningkatan permintaan pasar terhadap buah naga merah saat ini cukup tinggi.

Buah naga merah termasuk komoditas buah yang mudah rusak, susut, dan cepat busuk.
Oleh karena itu, seusai panen memerlukan penanganan pasca panen buah naga merah, salah
satunya dengan pengolahan. Dengan pengolahan dapat memperpanjang umur simpan,
diversifikasi pangan dan meningkatkan kualitas maupun nilai ekonomis buah tesebut. Salah satu
bentuk pengolahan komoditas buah adalah minuman fermentasi.

Minuman buah fermentasi dibuat dari sari buah dengan penambahan bakteri asam laktat
(BAL). Beberapa jenis BAL mempunyai kemampuan sebagai probiotik yaitu mikroorganisme
hidup yang memberikan efek menguntungkan bagi kesehatan inangnya saat mikroorganisme
tersebut dikonsumsi dengan cara meningkatkan keseimbangan intestinalnya. Salah satu BAL
adalah L. plantarum. Berdasarkan penelitian Valentine (2006), L. plantarum B2 telah teruji
secara in vitro sebagai probiotik. Oleh karena itu bakteri L. plantarum B2 dipilih sebagai isolat
dalam pembuatan minuman buah fermentasi karena termasuk probiotik serta biasa digunakan
pada pembuatan produk fermentasi buah dan sayur.

Buah naga merah terkenal sebagai salah satu sumber betakaroten. Betakaroten
merupakan provitamin A yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A yang sangat
berguna dalam proses penglihatan, reproduksi, dan proses metabolisme lainnya. Penggunaan
buah naga merah yang tinggi serat, antioksidan yaitu antosianin ini diharapkan menghasilkan
minuman sari buah fermentasi yang mempunyai efek kesehatan tinggi karena adanya kombinasi
antara probiotik dan antioksidan dalam buah naga merah. Minuman probiotik dari buah naga
merah yang difermentasi dengan L.plantarum B2 merupakan minuman kesehatan yang
mencakup unsur probiotik, nutrisi mikro maupun makro, antioksidan serta serat pangan yang
dimungkinkan punya sifat prebiotik. Diharapkan dalam minuman probiotik yang disuplementasi
buah naga merah dimungkinkan juga mengandung antioksidan.

Pada buah naga merah, kandungan nitrogen dan gula sebagai sumber karbon cukup
rendah, dimana kebutuhan glukosa untuk L. Plantarum sebesar 2% dan amonium sulfat 1%,
sedangkan pada filtrat buah naga kandungan glukosa sebesar 0.6% dan amonium sulfat 0.03%.
Sehingga perlu tambahan nutrisi untuk pertumbuhan Lactobacillus plantarum B2. Pemilihan
amonium sulfat sebagai sumber nitrogen karena menurut Brown (1980), amonium sulfat
merupakan garam yang mudah larut dalam air dan akan mudah diserap oleh sel mikroba.
Pemilihan glukosa sebagai sumber karbon adalah karena glukosa merupakan monosakarida
sederhana yang paling mudah dimetabolisme oleh mikroorganisme. Tetapi belum diketahui
penambahan konsentrasi glukosa dan amonium sulfat (NH4)2SO4 sebagai sumber nitrogen dalam
pembuatan minuman probiotik akan berpengaruh terhadap aktivitas pertumbuhan bakteri asam
laktat yang optimum sebagai probiotik. Konsentrasi glukosa dan amonium sulfat pada
konsentrasi tertentu akan menghasilkan pertumbuhan bakteri asam laktat yang optimum, dimana
jika pada konsenstrasi yang lebih rendah akan menghasilkan pertumbuhan yang kurang opimum
dan pada peningkatan konsentrasi akan menurunkan jumlah asam dan jamur akan tumbuh



menyebar. Segingga diperlukan penentuan kondisi optimum untuk menghasilkan total bakteri
asam laktat sebagai parameter utama minuman probiotik.
1.2 Tujuan Penelitian

Mengetahui optimasi konsentrasi glukosa dan konsentrasi Amonium Sulfat (NH4)2SO4
yang tepat bagi isolat L.plantarum B2 terhadap aktivitas pertumbuhan bakteri asam laktat dalam
sari buah naga merah.
1.3 Hipotesa

Diduga konsentrasi glukosa dan konsentrasi Amonium Sulfat (NH4)2SO4 tertentu
berpengaruh terhadap aktivitas pertumbuhan bakteri asam laktat yang optimum untuk
menghasilkan minuman probiotik.
1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan minuman sari buah naga merah
fermentasi yang memiliki aktivitas probiotik dan tinggi antioksidan ysang dapat diaplikasikan
ke dalam bidang pangan maupun kesehatan. Serta untuk diversifikasi pangan dan agar tanaman
buah naga merah lebih banyak dikenal dan dibudidayakan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus)
Klasifikasi buah naga merah adalah sebagai berikut (Britton and Rose, 1963):

Kingdom : Plantae
Sub kingdom : Tracheobionta
Super division : Spermatophyta
Divison : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Order : Caryophyllales
Family : Cactaceae
Subfamily : Cactoideae
Tribe : Hylocereae
Genus : Hylocereus
Species : Hylocereus polyrhizus

Buah naga merah yang sering disebut juga kaktus manis atau kaktus madu terbilang buah
yang baru dikenal di Indonesia. Buah naga merah mulai dikembangkan di tanah air serta
memiliki peluang besar untuk disebarluaskan. Buah naga merah termasuk dalam keluarga
tanaman kaktus dengan karakteristik memiliki duri pada setiap ruas batangnya. Sebagian besar
sumber menyatakan bahwa buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Selatan. Konon disebut buah
naga, karena seluruh batangnya yang menjulur panjang seperti layaknya naga. Dalam
perkembangannya, tanaman ini kemudian dikembangkan di Israel, Thailand dan Australia
(Anonymous, 2009a).

Buah naga merah terkenal sebagai salah satu sumber betakaroten. Betakaroten
merupakan provitamin A yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A yang sangat
berguna dalam proses penglihatan, reproduksi, dan proses metabolisme lainnya. Diperkirakan
setiap 6 mikrogram betakaroten mempunyai aktivitas biologis setara dengan 1 mikrogram
retinol. Kelompok FAO-WHO telah menghitung bahwa hanya separuh dari betakaroten yang
terserap yang akan diubah menjadi vitamin A. Kira-kira hanya 1/6 dari kandungan karoten dalam
bahan makanan yang akhirnya akan dimanfaatkan oleh tubuh. Betakaroten juga merupakan jenis



antioksidan yang dapat berperan penting dalam mengurangi konsentrasi radikal peroksil.
Kemampuan betakaroten bekerja sebagai antioksidan berasal dari kesanggupannya untuk
menstabilkan radikal berinti karbon. Karena betakaroten efektif pada konsentrasi rendah oksigen,
dapat melengkapi sifat antioksidan vitamin E yang efektif pada konsentrasi tinggi oksigen.
Betakaroten dapat menjangkau lebih banyak bagian-bagian tubuh dalam waktu relatif lebih lama
dibandingkan dengan vitamin A, sehingga memberikan perlindungan lebih optimal terhadap
munculnya kanker (Anonymous, 2009b).
Tabel 1. Komposisi Gizi per 100 Gram Daging Buah Naga Merah

Unsur Nutrisi Kandungan
Air (g) 82,5-83,0
Protein (g) 0,16-0,23
Lemak (g) 0,21-0,61
Serat/dietary fiber (g) 0,7-0,9
Betakaroten (mg) 0,005-0,012
Kalsium (mg) 6,3-8,8
Fosfor 30,2-36,1
Besi (mg) 0,55-0,65
Vitamin B1 (mg) 0,28-0,30
Vitamin B2 (mg) 0,043-0,045
Vitamin C (mg) 8-9
Niasin (mg) 1,297-1,300
Abu (g) 0,28
Thiamin (mg) 0,28-0,3
Riboflavin (mg) 0,043-0,044
Sumber: USDA (2005)
3.2 Probiotik

Menurut Fuller (1989) definisi dari probiotik adalah suplemen makanan berupa mikroba hidup
yang menguntungkan bagi hewan inangnya karena meningkatkan keseimbangan mikroflora usus. Salah
satu kegunaan probiotik adalah menurunkan jumlah patogen dan bakteri yang membahayakan.
Mekanisme penurunan jumlah patogen oleh bakteri probiotik seperti dikemukakan oleh Fuller (1989),
yaitu dengan cara memproduksi komponen antibakteri, berkompetisi untuk meperoleh zat nutrisi dan
berkompetisi untuk memperoleh  daerah kolonisasi.

Aktivitas probiotik terbagi atas tiga spektrum yaitu meliputi nutrisi, fisiologi dan efek
antimikroba.  Yang pertama, spek nutrisi antara lain berupa penyediaan enzim untuk membantu
metabolisme komponen makanan (lactase), sintesis beberapa jenis vitamin (K, Folat, piridoksin,
panthotenat, biotin dan riboflavin) dan menghilangkan racun hasil metabolit komponen makanan
di dalam usus.  Kedua, spek fisiologi meliputi menjaga keseimbangan komposisi mikroflora usus
dan menstimulasi sistem kekebalan usus. Terakhir, aspek antimikrobia melupiti kemampuan
untuk memperbaiki ketahanan terhadap bakteri patogen (Naidu dan Clemens, 2000).

Definisi lain dari probiotik adalah suatu produk makanan yang mengandung
mikroorganisme yang dapat memperbaiki flora normal untuk meningkatkan kesehatan atau
mengobati suatu penyakit. Saat ini mikroorganisme yang umum digunakan dan berfungsi sebagai
probiotik antara lain laktobasilus dan bifidobakteria. Beberapa strain dari kedua kelompok
bakteri ini dapat berkompetisi dengan bakteri pathogen pada tempat menempelnya bakteri di
mukosa usus dan diklaim memodulasi sistim imun host. Berbagai penelitian telah dilakukan
untuk mengevaluasi peran probiotik ini untuk mengevaluasi peran probiotik ini untuk



pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit gastrointestinal yang disebakan oleh kuman
pathogen atau akibat terganggunya mikroflora normal. Penelitian yang dilakukan difokuskan
pada penyakit akibat infeksi Helicobacter pylori, diare akibat antibiotic dan diare yang
dicetuskan oleh Clostridium difficile. Beberapa strain probiotik terutama Lactobacilli secara
invitro terbukti menghambat aktivitas kuman H. pylori. Penelitian lain juga membuktikan bahwa
terjadi penurunan aktifitas urease dari kuman H. pylori pada pasien-pasien yang diobati dengan
Lactobacillus johnsonii LA1 (Syam, 2009).
Manfaat probitik bagi kesehatan antara lain (Naidu dan Clemens, 2000):

a. Mengatasi Lactose Intolerance: BAL mengubah laktosa menjadi asam laktat, hal ini membantu
penderita lactose intolerance dalam mencerna laktosa

b. Mencegah kanker usus besar: hasil penelitian dilaboratorium menunjukkan bahwa BAL bersifat
antimutagenik yang disebabkan oleh kemampuan BAL mengikat amina yang berbentuk
heterosiklik, yaitu senyawa karsinogenik yang terbentuk pada daging yang dimasak. Pada studi
terhadap tikus, BAL dapat mencegah pertumbuhan kanker usus besar, walaupun data ini masih
terbatas pada manusia. Kebanyakan dari percobaan yang dilakukan manusia ditemukan bahwa
BAL memilki efek antikarsinogenik dengan menurunkan aktivitas enzim β-glucuronidase (enzim
yang dapat memicu aktifitas senyawa karsinogenik dalam saluran pencernaan).

c. Menurunkan koleterol : studi terhadap hewan telah menunjukkan bahwa BAL dapat menurunkan
level serum kolesterol dengan menghancurkan asam empedu dalam usus, sehingga menghambat
penyerapannya kembali (dimana asam empedu ini terbawa oleh darah sebagai kolesterol)

d. Menurunkan tekanan darah: konsumsi susu fermentasi yang mengandung berbagai macam BAL
dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini disebabkan oleh ACE inhibitor seperti peptida yang
diproduksi selama fermentasi

e. Meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan mencegah infeksi: BAL memilki efek yang
menguntungkan terhadap fungsi kekebalan tubuh. BAL dapat melawan patogen dengan bersaing
untuk tumbuh, selain itu juga terdapat bukti yang menyatakan bahwa BAL meningkatkan sistem
kekebalan tubuh. Probiotik juga dapat menurunkan resiko penyakit infeksi pernapasan, kerusakan
gigi pada anak-anak dan diare akut.

f. Mengurangi peradangan: makanan yang mengandung BAL dapat mengatur respon peradangan
dan hipersensitifitas dikarenkan pengaturan fungsi sitokin.

g. Meningkatkan absorbsi mineral : probiotik lactobacilli diduga dapat membantu malabsorbsi
beberapa mineral penting
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebagai penyebab terjadinya penurunan viabilitas

organisme probiotik dalam produk adalah tingkat keasaman produk, produksi asam selama
penyimpanan atau post acidification, tingkat oksigen dalam produk, penyerapan oksigen melalui
pengemas, sensitivitas terhadap substansi mikroba dan kekurangan nutrisi dalam susu (Shah,
2001). Sedangkan menurut Bezkorovainy (2001), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
viabilitas bakteri probiotik selama melewati saluran pencernaan atas adalah tingkat keasaman
lambung, waktu kontak dengan asam, konsentrasi dan waktu kontak dengan garam empedu serta
level Bile salt Hydrolase.

2.3 Syarat probiotik
Tidak semua bakteri baik dapat dimanfaatkan sebagai agen probiotik. Jenis yang dipilih

harus mempunyai minimal satu dari karakteristik berikut (Haryanto, 2004) :
1. Memiliki aktivitas antimikrobia. Dalam hal ini probiotik dapat berperan sebagai antibiotik alami.

Beberapa jenis bakteri asam laktat mampu membentuk asam-asam organik, hydrogen peroksida
dan bakteriosin. Senyawa-senyawa ini terutama bakteriosin dapat menyebabkan kematian pada
bakteri lain.



2. Resisten terhadap seleksi sistem saluran pencernaan seperti asam lambung, cairan empedu dan
getah pankreas. Apabila bakteri ini tidak memiliki karakteristik ini, maka bakteri tersebut akan
mati sebelum mencapai usus.

3. Memiliki aktivitas antikarsinogenik. Adanya senyawa karsinogenik seperti nitrosamin yang
masuk ke saluran pencernaan, akan dapat dicegah penyerapannya oleh bakteri tersebut dengan
membentuk selaput protein dan vitamin.

4. Mampu berkolonisasi dalam saluran pencernaan. Bakteri probiotik harus memiliki kemampuan
untuk bersimbiosis dengan flora usus, sehingga dapat melakukan proses yang diinginkan dan
tidak cepat terbuang bersama tinja.

5. Mampu meningkatkan kemampuan penyerapan usus. Beberapa penyakit seperti diare pada anak-
anak dapat terjadi karena kurangnya enzim laktase dalam tubuh, sehingga saluran pencernaan
tidak dapat mencerna susu. Bakteri asam laktat dapat menguraikan laktosa dalam susu yang
dikonsumsi menjadi monosakarida glukosa dan galaktosa yang mudah dicerna.
Fuller (1989) menyatakan persyaratan yang harus dimilki probiotik yang baik antara lain

merupakan flora normal usus yang non patogenik, dapat mempertahankan aktivitasnya pada kondisi
lingkungan yang tinggi kesamannya yaitu di lambung, dan pada konsentrasi garam yang tinggi di usus
halus, dapat tumbuh dan melakukan metabolisme dengan sangat cepat dan terdapat dalam jumlah yang
tinggi, membentuk koloni pada bagian tertentu dari saluran pencernaan, dimana kemampuan untuk
menempel pada permukaan epitelium diperlukan, dapat memproduksi secara efisien asam-asam organik
dan kemungkinan mempunyai sifat antimikroba spesifik terhadap bakteri yang membahayakan dan
mudah untuk diproduksi, bertahan hidup pada skala besar dan dapat mempertahankan viabilitas selama
penyimpanan.
2.4 Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat adalah bakteri yang diaplikasikan dalam produk probiotik. Bakteri asam
laktat umumnya diklasifikasikan sebagai homofermentatif dan heterofermentatif. Jika tumbuh pada media
sumber utama glukosa dan laktosa, maka dihasilkan asam laktat sebagai produk utama fermentasi, maka
disebut homofermentatif. Jika menghasilkan asam laktat dan beberapa produk asam volatil disebut
heterofermentatif. Bakteri asam laktat homofermentatif menghasilkan 2 mol asam laktat dan 2 mol ATP
dari 1 mol glukosa (Farnworth, 2003).

Metabolit-metabolit yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat dipengaruhi oleh substrat, pada
umumnya yaitu asam-asam organik, senyawa H2O2, CO2 dan bakteriosin berfungsi sebagai antimikrobia.
Diasetil dan asetildehida merupakan senyawa pembentuk aroma dari susu fermentasi.

Menurut Ngatirah, dkk (2000) kelompok bakteri asam laktat merupakan salah satu kultur
probiotik yang telah lama digunakan, strainnya tidak patogen dan mendapatkan status GRAS (Generally
Recognized As Safe) dari FDA. Earshaw (1996) berpendapat bahwa bakteri asam laktat memilki peranan
penting pada kehidupan manusia karena kemampuannya untuk menghasilkan makanan fermentasi dan
kemampuannya untuk hidup di jalur pencernaan.
2.5 Lactobacillus plantarum

Bakteri Lactobacillus plantarum dikenal sebagai bakteri pembentuk asam laktat. Untuk
pertumbuhannya memerlukan nutrient, beberapa vitamin, asam amino atau peptida tertentu
sebagai sumber N, dapat memfermentasi karbohidrat sebagai sumber energi. L. plantarum juga
tergolong sebagai bakteri fakultatif heterofermentatif. Bakteri ini memecah gula heksosa secara
homofermentatif menghasilkan asam laktat serta memfermentasi pentosa dan glukonat secara
heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan asetat (Fox et al., 2000).

Klasifikasi Lactobacillus plantarum menurut Anonymous (2009c) adalah sebagai berikut:
Kerajaan : Bakteri
Divisi/filum : Firmicutes
Kelas : Bacilli
Ordo : Lactobacillales



Famili : Lactobacillaceae
Genus : Lactobacillus
Spesies : L. plantarum

Lactobacillus plantarum merupakan salah satu bakteri asam laktat dari genus
Lactobacillus yang bersifat probiotik. Lactobacillus plantarum merupakan bakteri Gram positif
dan mampu tumbuh pada suhu 15-45ºC. Lactobacillus plantarum banyak ditemukan pada
sauerkraut, pickles, kimchi, sour dough dan makanan-makanan fermentasi lain dari sayur dan
buah (Anonymous, 2009d).

Pertumbuhan L. plantarum dapat menghambat kontaminasi dari mikrooganisme patogen
dan penghasil racun karena kemampuannya untuk menghasilkan asam laktat dan menurunkan
pH substrat, selain itu BAL dapat menghasilkan hidrogen peroksida yang dapat berfungsi
sebagai antibakteri. L. plantarum juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin
yang berfungsi sebagai zat antibiotik (Fox et al., 2000).

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri berbentuk batang lurus, gram positif dan
sering membentuk pasangan dan rantai dari sel-selnya. Lactobacillus plantarum yang
ditumbuhkan di atas media selektif pada kondisi pH=6 dapat menghasilkan kultur filtrat
antibiotik yang bersifat bakterisidal (Schroeder et al, 1987). Secara umum golongan bakteri ini
tumbuh pada pH 4,0-4,5, bersifat mesofilik dan banyak diteliti terkait dengan kemampuannya
sebagai probiotik pada suhu 20-50°C. karakterisitik dari bakteri ini adalah panjang sel 3-8
mikron dengan lebar 0,7-1 mikron, tidak berspora, tidak mereduksi nitrat dan tidak mencairkan
gelatin, bersifat mikroaerofilik dan sangat jarang tumbuh pada media agar, non motil, dan
katalase negative. Lactobacillus plantarum bersifat homofermentatif dan tahan terhadap kadar
asam yang cukup tinggi (Axelsson, 1998)

L. plantarum mengkonsumsi oksigen tetapi tidak memiliki sitokrom, sehingga oksigen
yang dikonsumsi tersebut dalam metabolism diubah menjadi hidrogen peroksida. Peroksida yang
dihasilkan tersebut digunakan untuk melawan mikroba lain yang terdapat dalam makanan secara
alami. Mikroba ini memiliki enzim superoksida dismutase, sehingga hasil metabolismenya
menghasilkan sejumlah milimolar manganpospat yang melindungi sel dari kerusakan karena
oksigen (Anonymouse, 2009). Untuk pertumbuhannya Lactobacillus plantarum memerlukan
kalsium pantotenat, niasin, tiamin, paridoksal dan paridoksamin, asam folat serta vitamin B12.

2.6 Fermentasi
Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu menurut Steinkraus, 1996:

 Starter
Kuantitas starter yang ditambahkan pada suhu kamar adalah 5-10% (v/v). Wadah ditempatkan
pada container untuk memenuhi suhu yang diinginkan. Namun pada umumnya digunakan
sebanyak 2% (v/v)

 Waktu dan suhu inkubasi
Waktu inkubasi pada umunya 12-16 jam untuk kondisi rumah tangga atau pasar lokal. Pada
laboratorium suhu diatur bervariasi dari 20-22°C hingga 40-45°C dengan durasi waktu 8-16 jam
tergantung pada suhu optimum kultur, keasaman dan starter yang ditambahkan.

 Keasaman dan pH
Kultur yang baik menghasilkan 0,9-1,0% asam laktat setelah 6-12 jam inkubasi. Jumlah starter,
suhu lama inkubasi, dan kualitas bakteri substrat, jumlah asam awal adalah faktor-faktor yang
menentukan rasio dan kuantitas asam yang dihasilkan oleh produk. pH akan turun datri 6,8
menjadi sekitar 4,4 namun pada sayur dan buah pH akhir bisa mencapai sekitar 3,6.

 Pengaruh pemanasan
Perlakuan pemanasan yang efisien sangat penting pada persiapan kualitas minuman fermentasi.
Perebusan adalah perlakuan panas yang dilakukan, meskipun hanya dilakukan beberapa menit,



namun dapat membunuh 99,8% mikrobia pada substrat. Hal ini sangat menunjang pertumbuhan
bakteri pada starter.

Beberapa nutrisi merupakan faktor pembatas pada pertumbuhan mikroba, nutrisi tersebut
adalah air, karbohidrat dan nitrogen. Faktor pembatas tersebut merupakan sejumlah nutisi yang
harus ada dalam medium pertumbuhan dalam jumlah tertentu. Jika faktor pembatas kurang atau
berlebihan dari yang dibutuhkan dalam pertumbuhan mikroba maka akan mengganggu proses
metabolism sel (Said, 1998).

 Air
Air merupakan bagian terbesar dari sel, mencapai kurang lebih 70-80%. Air sangat penting bagi
kehidupan jasad renik atau kehidupan pada umumnya, sebab air ikut ambil bagian dalam semua
proses kimia dari sel. Air menjadi sumber oksigen sel dan merupakan pelarut nutrien sehingga
dapat diserap oleh sel serta dapat menyerap panas yang dihasilkan selama proses metabolisme
berlangsung.

 Karbon
Gula merupakan bahan yang dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan
mikroba. Penggunaan gula tersebut disebabkan karena gula mempunyai daya larut yang tinggi
dalam air. Menurut Harfiyani (2006), gula yang dapat digunakan dalam pembuatan medium
adalah fruktosa, glukosa dan sukrosa. Masing-masing jenis gula tersebut mempunyai sifat fisik
dan kimia yang berbeda misalnya dalam tingkat kemanisan, kelarutan dalam air, energi yang
dihasilkan dan mudah tidaknya difermentasikan oleh mikroba tertentu.

 Nitrogen
Nitrogen dapat diserap dalam bentuk organik atau anorganik. Nitrogen diperlukan dalam jumlah
yang besar, kira-kira 10-15% dari berat kering sel bakteri. Senyawa anorganik yang paling
banyak dan mudah diserap adalah amoniak dan nitrat. Senyawa nitrogen organik yang biasanya
digunakan adalah asam amino dan protein misalnya skim (Rahadiyanto, 2001). Sumber nitrogen
anorganik yang dapat digunakan dalam fermentasi adalah ammonium sulfat dan ekstrak khamir
(Prescott and Dunn, 1959 dalam Rianto, 2004). Amonium sulfat adalah yang paling cocok
digunakan sebagai sumber nitrogen karena selain diperlukan sebagai sumber N dapat
menyediakan sumber sulfat yang juga diperlukan dalam metabolisme sel. Karena penggunaannya
sangat sedikit (sekitar 0,1-0,4%) tidak merubah spesifikasi fisik bahan baku.

2.7 Glukosa
Glukosa adalah monosakarida yang paing banyak terdapat di alam sebagai produk dari proses

fotosintesis. Dalam bentuk bebas terdapat di dalam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, madu, darah, dan
cairan tubuh binatang, sebagai disakarida-disakarida, dan polisakarida-polisakarida di dalam tumbuh-
tumbuhan. Glukosa juga dapat dihasilkan melalui hidrolisis polisakarida atau disakarida, baik dengan
asam maupun enzim (Tjokroadikoesoemo, 1986).

Glukosa mempunyai suatu gugus aldehida pada karbon 1 dan gugus hidroksil pada karbon 4 dan
5 (seperti juga pada karbon 2, 3 dan 6). Dalam larutan air, glukosa dapat bereaksi intramolekuler untuk
menghasilkan hemiasetal siklik, baik hemiasetal cincin lima-anggota (digunakan gugus hidroksil pada
karbon 4) atau hemiasetal cincin enam-anggota (digunakan gugus hidroksil pada karbon 5) dapat
terbentuk (Fessenden and Fessenden, 1999).

Pada umumnya monosakarida merupakan senyawa yang berbentuk senyawa yang berbentuk
kristal putih, larut dalam air dan rasanya manis. Molekul monosakarida mempunyai atom karbon simetris,
yaitu atom karbon yang mengikat gugus yang berlainan pada tiap ikatan kovalennya, sehingga dapat
membentuk 2 senyawa yang merupakan bayangan cermin bagi yang lain, contohnya D-glukosa dan L-
glukosa (Girindra, 1993).

Berikut rumus bangun glukosa menurut cara Haworth:



Gambar 1. Rumus Bangun Glukosa (Fessenden and Fessenden, 1999)
2.8 Amonium sulfat

Sumber nitrogen yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan aktivitas bakteri dapat
berasal dari nitrogen anorganik seperti misalnya amonium sulfat. Sumber nitrogen anorganik sangat
murah dan fungsinya tidak kalah jika dibandingkan dengan sumber nitrogen organik. Bahkan, diantara
sumber nitrogen anorganik ada yang mempunyai sifat-sifat lebih yaitu amonium sulfat. Kelebihan yang
dimaksud adalah murah, mudah larut dalam air dan selektif bagi mikroorganisme lain (Pambayun, 2002).

Amonium sulfat merupakan senyawa yang sederhana jika dibandingkan dengan sumber nitrogen
lain misalnya urea. Senyawa amonium sulfat merupakan bentuk garam yang lebih mudah larut dalam air
sehingga amonium sulfat akan lebih cepat terurai menjadi 2 molekul amonium. Amonia yang terbentuk
akan bereaksi dengan air membentuk gugus amonium. Ion amonium yang terbentuk akan diserap sel,
sehingga jumlah nitrogen yang diserap oleh sel dengan pemberian amonium sulfat sebagai sumber
nitrogen akan memberikan hasil yang lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat (Brown, 1980).

2.9 Antioksidan
Antioksidan adalah substansi yang dapat menunda pada permulaan atau memperlambat

laju oksidasi dari bahan yang dapat teroksidasi. Secara harfiah ratusan komponen baik natural
dan sintesis telah dilaporkan mempunyai sifat sebagai antioksidan. Pada penggunaan antioksidan
dalam bahan pangan biasanya mempunyai batas tertentu yang mana penambahannya harus
terbukti aman (Fennema, 1996).

Menurut Widaya (2003) antioksidan dinyatakan sebagai senyawa yang dapat
memperlambat oksidasi, walaupun dengan konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan
substrat yang dapat dioksidasi.

Mekanisme aktivitas antioksidan pada kelas antioksidan dijelaskan sebagai berikut
(Pokorny, 2001):

1. Antioksidan umum, menginaktivasi radikal bebas lemak. Contoh: senyawa fenol
2. Penstabil hidroperoksida, pencegahan pemecahan hidroperoksida menjadi radikal bebas.

Contoh: senyawa fenol
3. Sinergis, membantu aktivitas antioksidan primer. Contoh: asam sitrat, asam askorbat
4. Pengubah oksigen singlet, mengubah oksigen singlet menjadi triplet
5. Bahan pereduksi hidroperoksida, mereduksi hidroperoksida menjadi non radikal. Contoh:

protein, asam amino
Antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari

antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen. Antioksidan (RH) yang mempunyai fungsi
utama tersebut disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom
hidrogen secara cepat ke radikal lipida (X*, ROO*) atau mengubahnya ke bentuk yang lebih
stabil. Sementara turunan radikal antioksidan (R*) tersebut memiliki keadaan lebih stabil
dibanding radikal lipida (Gordon, 1990).

Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan yaitu memperlambat laju
autooksidasi dengan berbagai mekanisme di luar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi



dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih stabil. Penambahan antioksidan (RH) primer
dengan konsentrasi rendah pada lipida dapat mencegah atau menghambat reaksi autooksidasi
lemak dan minyak. Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi
maupun propagasi (Gambar 2). Radikal-radikal antioksidan (R*) yang terbentuk pada reaksi
tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi dengan molekul
lipida lain membentuk radikal lipida baru (Gordon, 1990).

Inisiasi : X* + RH → RH + R*
Propagasi : R* + O2 → ROO*

ROO* + RH →ROOH + R*
Terminasi : ROO* + ROO* → ROOR + O2

ROO* + R* →ROOR
R* + R* → RR

Gambar 2. Reaksi Penghambatan Antioksidan Primer Terhadap Radikal Lipida (Gordon,1990)

Menurut Pratt dan Hudson (1990), senyawa antioksidan alami pada tumbuhan umumnya
adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam
sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional. Ditambahkan oleh Pratt
(1990), golongan flavonoid yang memilki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol,
isoflavon, katekin, dan kalkon. Sementara turunan asama sinamat meliputi asam kaveat, asam
ferulat, asam klorogenat, dan lain-lain. Senyawa antioksidan alami polifenolik ini adalah
multifungsional dan dapat beraksi sebagai (a) pereduksi, (b) penangkap radikal bebas, (c)
pengkelat logam, (d) peredam terbentuknya singlet oksigen.
2.10 Pengujian aktivitas antioksidan

Pengujian anktivitas antioksidan dengan radikal bebas adalah metode yang cepat,
sederhana dan mudah. Salah satu metodenya yang menggunakan radikal adalah metode DPPH.
Metode DPPH adalah metode yang akurat dan cepat (Prakash, 2001). DPPH digunakan secara
luas untuk menguji kemampuan senyawa yang berperan sebagai pendonor elektron atau hidrogen
dan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan pada sistem makanan. Metode ini juga telah
digunakan beberapa tahun lalu untuk mnegetahui jumlah antioksidan pada sistem biologi
kompleks. Metode DPPH tidak spesifik untuk komponen antioksidan tertentu, tetapi untuk
semua senyawa antioksidan dalam sampel (Molyneux, 2003).

Radikal 2,2 difenil-1-picrilhidrazil (DDPH) adalah radikal bebas stabil yang menerima
sebuah elektron atau hidrogen untuk diubah menjadi molekul diamagnetic. DPPH banyak
digunakan dalam penelitian aktivitas penangkapan radikal pada senyawa alami tumbuhan
(Soares et al ., 1997). Elektron yang tidak berpasangan pada DPPH memiliki kemampuan
penyerapan yang kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan warna ungu. Perubahan warna
dari ungu menjadi kuning seiring dengan menurunnya absorbsivitas molar dari radikal DPPH
karena elektron yang tidak berpasangan menjadi berpasangan dengan adanya pemberian atom
hidrogen dari antioksidan membentuk DPPH-tereduksi. Penurunan warna secara stokiometri
berdasarkan jumlah elektron yang tertangkap. Aktivitas penangkapan radikal bebas ditunjukkan
dengan presentase berkurangnya warna ungu dari DPPH (Prakash, 2001).
2.11 Optimasi dengan Metode Permukaan Respon

Menurut Gazpers (1992), metode permukaan respon atau Respon Surface Methode
(RSM) adalah suatu kumpulan dari teknik-teknik statistika yang berguna untuk menganalisis
permasalahan tentang beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas atau



respon, serta bertujuan untuk mengoptimalkan respon tersebut. Dengan demikian metode
permukaan respon dapat digunakan oleh peneliti untuk:

- Mencari suatu fungsi pendekatan yang cocok untuk meramalkan respon yang akan datang
- Menentukan nilai-nilai dari variabel bebas yang mengoptimalkan respon yang dipelajari

Menurut Gasperz (1992), kelemahan dari penggunaan Metode Permukaan Respon yaitu
timbulnya kesulitan bagi peneliti untuk menetapkan daerah percobaannya karena dapat saja
terjadi bahwa percobaan yang dilakukan tidak berhasil menemukan titik optimum karena
memang titik optimum berada jauh di luar daerah percobaannya.

Pembahasan dalam metode permukaan respon, variabel bebas akan didefinisikan sebagai
x, dimana variabel bebas itu diasumsikan merupakan variable kontinyu dan dapat dikendalikan
oleh peneliti tanpa kesalahan, diasumsikan merupakan variabel acak (random variable). Variabel
bebas bisa terdiri dari X1, X2,….., Xn, dengan Y sebagai varabel tak bebas/ variabel respon yang
diduga sebagian atau seluruhnya merupakan repon dari Y1, Y2, .….Yn (Gasperz, 1992).

Kebanyakan masalah metode permukaan respon menggunakan salah satu metode
polinominal dari fungsi Y=β0 + β1 X1 + β2 X2 + …..βn Xn yang merupakan model polinominal ordo
satu sebagai tahap awal. Bila terdapat lengkungan dalam sistem maka dapat dirumuskan dengan
model polinominal ordo kedua dengan fungsi Y=β0 + β1 X1 + β2 X2 + β1 X1

2
+ β2 X2

2
…..βn Xn

Pada kebanyakan permasalahan metode permukaan respon hubungan matematika
menggambarkan respon percobaan yang dianggap tidak diketahui sehingga langkah pertama
yang harus dilakukan adalah menentukan perkiraan yang sesuai untuk hubungan matematika
tersebut. Jika suatu hubungan matematika diketahui maka hubungan tersebut dapat digunakan
untuk menentukan kondisi operasi paling efisien dari sistem yang dipelajari (Garcia dan Philips,
1995). Penggunaan rancangan komposit pusat akan menghemat bahan percobaan karena
banyaknya data yang diperlukan dalam membangun ordo kedua lebih sedikit, selain itu fungsi
persamaan matematika dari ordo kedua dapat dijadikan sebagai salah satu kelebihan dalam
penggunaan Metode Permukaan Respon karena dapat mempermudah peneliti dalam meramalkan
repon yang akan datang.


Rancangan Komposit Pusat
Suatu rancangan percobaan untuk membangun model polinominal ordo kedua harus memilki

paling sedikit 3 taraf dari setiap faktor yang dicobakan agar parameter model dapat diduga. Rancangan
percobaan itu dipilih berdasarkan pertimbangan:

(1). Ketelitian realatif dalam menduga koefisien parameter model dan
(2). Banyaknya pengamatan yang dibutuhkan.

Rancangan percobaan yang dapat digunakan untuk membangun model ordo kedua adalah
rancangan faktorial 3k. salah satu bentuk rancangan permukaan respon ordo kedua yang
diterapkan secara luas adalah rancangan komposit terpusat (Central Composite Design). Pada
dasarnya rancangan komposit terpusat adalah rancangan faktorial ordo pertama (2k) yang
diperluas melalui permukaan respon ordo kedua. Rancangan komposit pusat didefinisikan
sebagai suatu rancangan percobaan faktorial 2k atau faktorial sebagian (biasanya diberi kode -1
dan +1) ditambah dengan titik sumbu (±1,0,0….0), (0,±1,0..0), (0,0,±1…0), (0,0,…±1) (Gasperz,
1992).

 Penentuan Kondisi Optimum Fermentasi
Kriteria utama ketepatan model adalah berdasarkan uji simpangan dari model, dimana suatu

model, dianggap tepat atau cocok dengan permasalahan apabila uji simpangan dari model bersifat tidak
nyata secara statistik, meskipun kriteria yang lain cukup memuaskan (Gasperz, 1992).



Kondisi optimum akan diperoleh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Syarat perlu

= 0  dan =  0 …………………………………………(1)
2. Syarat cukup

Determinan minor utama D matriks Hessan (H) bersifat definit negatif dimana matriks H
didefinisikan sebagai berikut:

H = ……………………………(2)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan Jurusan Teknologi

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang mulai bulan Juni
2009 sampai Agustus 2009.
3.2 Bahan dan Alat
3.2.1 Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan fermentasi sari buah naga ini adalah buah naga
merah (hylocereus polyrhizus) yang diperoleh dari kota Madiun dan Malang, kultur
Lactobacillus plantarum B2 (Laboratorium Mikrobiologi UNIBRAW, Malang), Media MRSA,
MRSB, glukosa, Amonium Sulfat ((NH4)2SO4), aquades dan alkohol 70%.

Bahan yang digunakan untuk analisa kimia adalah DNS, pepton, aquades, metil red 1%,
NaOH, asam oksalat, buffer pH4, buffer pH 7, larutan glukosa standar, pereaksi anthrone,
CaCO3, etanol 95%, 0,2 mM  larutan 1,1-diphynil-2-picrylhydrazil (DPPH), indicator
phenolptalein0,1%, NaOH 0,1 N, , H2SO4, Na2SO4-HgO, NaOH-Na2S2O3, asam  borat, HCl,
petroleum eter-aseton.
3.2.2 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompor listrik (Maspion), juicer
(maspion), kain saring, timbangan, autoklaf (YXQ602) dan (Hirayama HL 36 AE), “Laminar Air



Flow”, inkubator (Binder), vortex (VM-2000), bunsen, ose, refrigerator, spektrofotometer (Unico
UV-2100), tip, alumunium foil, karet gelang, kapas, kertas bungkus, refraktometer, thermometer,
tabung reaksi, cawan petri, erlenmeyer 100ml, erlenmeyer 250ml, labu ukur 100ml, pipet tetes,
beaker glass 50 ml, pH meter (pH Electrode PE-01), pipet volum 1ml, waterbath 100°C, cuvet,
mikro pipet, colour reader, labu kjeldahl, labu destilasi.
3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dan dirancang dengan Rancangan Komposit Pusat Metode
permukaan Respon yang terdiri dari 2 variabel yaitu konsentrasi glukosa (A) dan konsentrasi
Amonium sulfat ((NH4)2SO4) (B).
3.3.1 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan bertujuan untuk mencari titik yang diduga optimum dan daerah
percobaan penelitian utama. Pada tahap ini diguankan 5 taraf pada masing-masing variabel.
Variabel konsentrasi Glukosa (A) terdiri dari:
A1 = konsentrasi glukosa  0,5%
A2 = konsentrasi glukosa 1%
A3 = konsentrasi glukosa 1,5%
A4 = konsentrasi glukosa 2%
A5 = konsentrasi glukosa 2,5%
Sedangkan variabel konsentrasi Amonium Sulfat ((NH4)2SO4) (B) terdiri dari:
B1: = konsentrasi Amonium Sulfat ((NH4)2SO4) 0,1%
B2 = konsentrasi Amonium Sulfat ((NH4)2SO4) 0,2%
B3 = konsentrasi Amonium Sulfat ((NH4)2SO4) 0,3%
B4 = konsentrasi Amonium Sulfat ((NH4)2SO4) 0,4%
B5 = konsentrasi Amonium Sulfat ((NH4)2SO4) 0,5%

Untuk optimasi variabel A konsentrasi Amonium Sulfat yang digunakan adalah 0,2%
dengan variasi variabel A seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk optimasi
variabel B, konsentrasi glukosa yang digunakan 2% dengan variasi B seperti disebutkan diatas.
3.3.2 Penelitian Utama

Penelitian utama dilakukan dengan penggunaan 3 taraf pada masing-masing variabel
yang telah diduga sebagai taraf optimum dan daerah percobaan dan didapatkan dari penelitian
pendahuluan. Rancangan tersebut merupakan rancangan komposit pusat yang secara lengkap
disajikan dalam tabel. Untuk setiap perlakuan, respon yang didapatkan berupa pertumbuhan
bakteri asam laktat. Pengulangan untuk masing-masing perlakuan sebanyak 2 kali.

Sesuai dengan metode respon permukaan 2 faktor maka pengulangan dilakukan pada titik
tengah (x=0) sebanyak 5 kali. Sebagai acuan dasar dari penetuan titik tengah adalah penelitian
pendahuluan yang telah dilakukan yaitu dengan konsentrasi glukosa 2% (X1=0) dan konsentrasi
ammonium sulfat 0,2% (X2=0) dan.  Nilai α, dipiih k=2 adalah 2k/4 = 22/4= 1,414. Selanjutnya
tahapan untuk menetukan level dari masing-masing faktor dalam percobaan dijelaskan sebagai
berikut:

1. Menentukan rancangan faktorial 22 (pengaruh dari 2 faktor) sebagai percobaan ordo
pertama dan ditetapkan level-level yang akan diteliti sebgai berikut:
a. Faktor konsentrasi glukosa (A) dengan level faktor

 Konsentrasi glukosa 1,5% (kode X1 = -1)
 Konsentrasi Glukosa 2,5% (Kode X1 = 1)

b. Faktor konsentrasi ammonium sulfat (B) dengan level faktor
 Konsentrasi Amonium sulfat 0,1% (kode X2 = -1)



 Konsentrasi Amonium Sulfat 0,3% (kode X2 = 1)
2. Setelah menetapkan level-level faktor yang sesuai dengan rancangan faktorial 22, maka

ditetapkan level-level faktor yang sesuai dengan titik pusat X1=0 dan X2=0. Pada faktor
konsentrasi glukosa diketahui levelnya berturut-turut yaitu 1,5% (X1= -1),2,5% (X1=1)
dan 2% (X1=0) sebagai titik tengahnya dengan jarak antara level faktor adalah 0,5
sehingga hubungan antara variabel X1 dengan variabel asli dapat dinyatakan sebagai
berikut:

X1=A-2 ,A = 0,5 X1+ 2………………………………….(1)
0,5

Pada faktor konsentrasi Amonium Sulfat, hubungan antara variabel X2 dengan variabel
asli dapat diketahui dengan cara yang sama sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut:
X2 = B-0,2 , B = 0,1 X2 + 0,2………………………………..(2)

0,1
3. Menentukan level-level faktor yang bersesuaian dengan nilai –α= -1,414 dan α= 1,414

dengan perhitungan melalui hubungan variabel X1 dan X2 dengan variabel asli dalam
persamaan (1) dan (2),
Dari persamaan (1) dapat diketahui bahwa:

Untuk X1 = -1,414 maka,  A= 0,5 (-1,414) +2 = 1,293
Untuk X1 = 1,414  maka,  A = 0,5 (1,414) + 2 = 2,707

Dari persamaan (2) diketahui bahwa:
Untuk X2 = -1,414 maka, B = 0,1 (-1,414) + 0,2 =0,0586
Untuk X2 = 1,414 maka, B = 0,1 (1,414) + 0,2 =0,3414
Pengkodean dan level asli  variabel bebas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rancangan Komposit Terpusat
No Variabel Kode Variabel Asli

X1 X2 A=
Konsent
rasi
Glukosa
%

B=
Konse
ntrasi
Amon
ium
Sulfat
%

1. -1 -1 1,5 0,1
2. -1 1 1,5 0,3
3. 1 -1 2,5 0,1
4. 1 1 2,5 0,3
5. 0 0 2 0,2
6. 0 0 2 0,2
7. 0 0 2 0,2
8. 0 0 2 0,2
9. 0 0 2 0,2
10. -

1,4
0 1,293 0,2
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11. 1,4

14
0 2,707 0,2

12. 0 -1,414 2 0,0586
13. 0 1,414 2 0,3414

3.3.3 Analisa Statistik
Pengolahan data dengan menggunakan Design-Expert 7.1.3 Trial Version yang diperoleh

dengan download di situs www.statease.com. Data dimasukkan dalam rancangan komposit
terpusat dengan 2 faktor dengan 5 pengulangan pada titik tengah dengan respon jumlah bakteri
asam laktat. Data diolah sesuai dengan prosedur dalam program Design-Expert 7.1.3. Langkah-
langkah dalam melakukan analisa data dengan program Design Expert 7.1.3 antara lain:

1. Memilih metode yang digunakan yaitu permukaan respon (Response Surface) dan pilih
desain model untuk rancangan percobaan yaitu desain komposit pusat (central composit).

2. Menetapkan banyaknya faktor perlakuan
3. Menuliskan nama dan satuan dari masing-masing faktor perlakuan yang dilakukan dalam

penelitian serta masukkan batasan minimal dan maksimal dari maisng-masing faktor
perlakuan.

4. Menetapkan banyaknya respon, dilengkapi dengan nama maupun satuan dari masing-
masing respon.

5. Memasukkan data dari hasil penelitian pada masing-masing kolom respon.
6. Menekan masing-masing analisis dari setiap respon untuk mengetahui hasil perhitungan

analisi ragam (ANOVA).
7. Menekan menu view untuk melihat bentuk ukuran kurva 3 dimensi hubungan antara

faktor perlakuan masing-masing respon.

8. Menekan menu numerical optimation dan memilih solution untuk memilih hasil solusi
optimal dari hasil komputasi menggunakan Design Expert DX7.

3.4 Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dimulai dengan pembuatan produk untuk mendapatkan produk minuman

probiotik sari buah naga yang terbaik dengan perlakuan penambahan glukosa dan amonium
sulfat yang paling optimal. Penentuan hasil terbaik dilakukan dengan menggunakan metode
permukaan respon. Dari perlakuan penambahan yang paling optimal kemudian akan dilakukan
uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, aroma dan kenampakan sebagai penerimaan produk.
3.4.1 Peremajaan kultur agar miring dan pembuatan stok agar miring (Lactobacillus
plantarum B2)
1. Penyiapan 30 ml medium MRS Agar steril
2. Penuangan @7  ml MRS Agar steril dalam 4 tabung reaksi
3. Sterilisasi MRS Agar pada masing-masing tabung reaksi suhu 121°C selama 15 menit
4. Pendinginan dan pemadatan dalam posisi miring semalam
5. Penggoresan biakan Lactobacillus plantarum B2 agar miring pada masing-masing tabung
6. Inkubasi selama 48 jam pada suhu 37ºC dan didapatkan stok kultur agar miring (Lactobacillus

plantarum B2)

www.statease.com
mailto:@7


3.4.2 Pembuatan kultur starter cair (Lactobacillus plantarum B2)
1. Penyiapan @ 10 ml MRS Broth steril pada 2 tabung reaksi
2. Inokulasi stok kultur agar miring (Lactobacillus plantarum B2) pada masing-masing MRS

Broth steril lalu inkubasi sesuai waktu awal stasioner masing-masing isolat suhu 37°C
3. Pemindahan @ 10 ml MRS Broth yang berisi kultur (Lactobacillus plantarum B2) dalam 100

ml erlenmeyer campuran sari buah naga:air (1:8), laktosa, amonium sulfat ((NH4)2SO4) lalu
inkubasi sesuai lama waktu stasioner masing-masing isolat pada suhu 37°C sehingga
didapatkan kultur starter cair siap pakai.

3.4.3 Pembuatan sari buah naga
1. Sortasi buah naga
2. Pencucian buah naga yang telah disortasi hingga bersih
3. Penimbangan buah naga
4. Penghancuran buah naga dengan blender
5. Penyaringan slurry buah naga dengan kain saring
6. Pengenceran filtrat:air (1:5)

3.4.4 Pembuatan minuman fermentasi sari buah naga
1. Sari buah naga diambil sebanyak 200 ml dan dimasukkan dalam wadah
2. Ditimbang dan ditambahkan nutrisi sesuai dengan level perlakuan yaitu Amonium Sulfat

((NH4)2SO4) (0,1%, 0,2%, 0,3%): glukosa (0,5%, 1%, 1,5%)
3. Dilakukan pengadukan sampai homogen
4. Setelah homogen kemudian dilakukan sterilisasi dalam autoklaf pada suhu 100ºC selama 3

menit
5. Setelah disterilisasi kemudian didinginkan dalam ruang aseptis sampai mencapai suhu 37°C

yaitu suhu pertumbuhan optimal L. plantarum B2
6. Setelah mencapai suhu optimal 37ºC maka dilakukan inokulasi starter L. Plantarum B2 secara

aseptis sebanyak @10% (v/v)
7. Inkubasikan dalam inkubator dengan suhu 37ºC selama 24 jam
3.5 Pengujian

 Sari buah naga
1. total asam
2. pH
3. total gula
4. total padatan terlarut
5. total karotenoid
6. total antioksidan
7. warna

 Minuman Fermentasi sari buah naga dari hasil optimasi
1. total bakteri asam laktat
2. total asam
3. pH
4. uji antioksidan
5. warna

mailto:@10%


6. total gula
7. total padatan terlarut
8. total N
9. organolpetik

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Bahan Baku
Analisa yang dilakukan pada pengenceran air 1:5 (v/v) meliputi pH, total gula, total N,

warna, antioksidan. Hasil analisa dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisa Kimiawi Sari Buah Naga Merah

Parameter Sari Buah Naga
merah: Air
1:5 (v/v)

pH 4.85
Antioksidan 43%
Total Gula (%) 0.6%
Total N (%) 0.03%
Warna

- L*
- a*
- b*

23.6
6.17
6.07

Dari hasil analisa tersebut terlihat bahwa pH sari buah naga merah dengan tingkat
pengenceran 1:5 yaitu 4.85. Dengan rendahnya pH ini maka mendukung stabilitas antioksidan
yang terkandung dalam sari buah naga merah. Menurut Eksin (1990) antioksidan lebih stabil
pada kondisi asam. Keasaman sari buah naga merah dipengaruhi oleh kandungan asam yang



menyusunnya terutama asam askorbat rata-rata sebesar 8-9 mg per 100 gram buah naga merah,
serta mangandung asam hidroksisinamat dan ellagic acid (Mahattanatawee, 2006).

Aktivitas antioksidan pada sari buah naga merah didapatkan sebesar 43%.  Menurut hasil
riset Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture (USDA), buah
naga merah memiliki aktivitas antioksidan sebesar 52-55%. Perbedaan aktivitas antioksidan pada
sari buah naga merah dengan buah naga merah tersebut dikarenakan karena sari buah naga merah
pada penelitian ini telah mendapat perlakuan pengenceran 1:5. Sehingga dengan adanya
penambahan air maka semakin sedikit kadar buah naga merah sebagai sumber antioksidan,
sehingga nilai aktivitasnya lebih rendah jika dibandingkan dengan aktivitas buah naga merah.

Analisa warna dari sari buah naga merah didapatkan nilai kecerahan (L*) sebesar 23.6,
nilai kemerahan (a*) sebesar 6.17 dan nilai kekuningan (b*) sebesar 6.07. Nilai L* dinyatakan
sebagai tingkat kecerahan dengan nilai 0 untuk hitam (gelap) dan 100 untuk putih (terang)., axis
a* menunjukkan intensitas merah (+) dan hijau (-), axis b* menyatakan intensitas kuning (+) atau
biru (-) (Gao and Caboon, 1998). Menurut Anonymous (2009f), karotenoid adalah pigmen yang
memberikan warna pada berbagai buah-buahan dan sayuran. Karotenoid terdiri dari empat
varietasnya yaitu β-karoten, likopen, lutein dan zeaxanthin. Menurut Lim (2006) dalam buah
naga merah mengandung karotenoid sebesar 0.005-0.012 mg per 100 gram buah naga merah.
Nilai kemerahan pada hasil analisa sari buah naga merah ini disebabkan karena selain kandungan
karotenoid pada buah naga merah juga karena menurut Mahattanatawee (2006) buah naga merah
mengandung antosianin yang merupakan pigmen berwarna merah dan dapat menangkap radikal
bebas yang jumlahnya pada buah naga merah  masih belum diketahui besarnya. Menurut Charley
(1970), pigmen antosianin adalah pigmen yang berwarna merah dalam media asam yaitu pH 1-4
dan akan berubah jika media bertambah basa.

Total gula pada sari buah naga merah dari hasil analisa didapatkan sebesar 0.6%. Nilai
total gula pada sari buah naga yang cukup rendah, selain karena proses pengenceran juga karena
komponen terbesar yang terkandung dalam buah naga merah adalah asam. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Baxter (2002) bahwa buah naga merah kaya akan vitamin C (asam askorbat) dan
asam buah yang lain.  Total nitrogen (N) pada sari buah naga merah sangat rendah yaitu sebesar
0,03%. Sehingga diperlukan penambahan konsentrasi N, serta sumber gula sebagai sumber C
untuk mendapatkan medium fermentasi yang cocok guna menunjang pertumbuhan dan
perkembangan sel, dimana karbon dan nitrogen merupakan sumber energi utama bagi mikroba
selama fermentasi.

Pemilihan penggunaan glukosa sebagai sumber karbon adalah karena glukosa merupakan
monosakarida yang paling cepat digunakan untuk metabolisme bakteri. Sedangkan alasan
ammonium sulfat sebagai sumber nitrogen adalah senyawa amonium sulfat merupakan bentuk
garam yang lebih mudah larut dalam air sehingga amonium sulfat akan lebih cepat terurai
menjadi 2 molekul ammonium sehingga akan lebih mudah dimanfaatkan oleh mikroba (Wang,
et. al., 1979). Amonia yang terbentuk akan bereaksi dengan air membentuk gugus ammonium
(Brown, 1980). Ion amonium yang terbentuk akan diserap oleh sel, sehingga jumlah nitrogen
yang diserap oleh sel dengan pemberian amonium sulfat sebagai sumber nitrogen akan
memberikan hasil yang lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat.
4.2 Optimasi Respon Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat
4.2.1 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati untuk
melakukan penelitian optimasi respon pertumbuhan bakteri asam laktat menggunakan
metodologi permukaan respon, tujuannya adalah untuk menentukan titik utama pada tiap-tiap



variabel yaitu konsentrasi glukosa dan konsentrasi amonium sulfat yang dioptimasi pada
konsentrasi glukosa 2% (b/v) dan amonium sulfat 0,2% (b/v).

Titik utama yang diperoleh akan digunakan sebagai patokan untuk penentuan titik
optimum yang sebenarnya dari tiap-tiap variabel, yaitu titik yang paling tepat yang akan
menghasilkan pertumbuhan bakteri asam laktat yang paling tinggi.
a. Penentuan Konsentrasi Glukosa

Pada penelitian pendahuluan dilakukan variasi konsentrasi glukosa untuk mendapatkan
respon pertumbuhan bakteri asam laktat yang paling optimum. Hasil penentuan titik utama
konsentrasi asam laktat yang dilakukan pada konsentrasi amonium sulfat 0,2% dapat dilihat pada
tabel 4.
Tabel 4. Data hasil penelitian titik utama variabel konsentrasi glukosa
Konsentrasi glukosa

(%)
Total bakteri asam laktat

(cfu/ml)
0,5 4,3 x 108

1 4,9 x 108

1,5 5,4 x 108

2 5,6 x 108

2,5 4,5 x 108

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total bakteri asam laktat paling tinggi adalah pada
konsentrasi glukosa 2%, sedangkan pada konsentrasi dibawah 2% total bakteri asam laktat tidak
setinggi pada konsentrasi 2%, begitu juga pada konsentrasi setelah 2%. Oleh karena itu, titik
utama pada variabel konsentrasi glukosa adalah 2% karena menghasilkan total bakteri asam
laktat paling tinggi yaitu sebesar 5,6 x 108cfu/ml.

Pada konsentrasi glukosa 2% diperoleh total bakteri asam laktat paling banyak karena
diduga karena kebutuhan Lactobacillus plantarum sebagai bakteri asam laktat dengan jumlah
karbon pada medium sari buah naga merah paling terpenuhi pada konsentrasi glukosa 2%
tersebut. Oleh Lactobacillus plantarum, glukosa sebagai sumber karbon dirombak menjadi asam
laktat dan digunakan untuk berkembang biak. Menurut Nurwantoro (1996), hasil oksidasi dari
senyawa karbon digunakan sebagai sumber energi.
b. Penentuan Konsentrasi Amonium Sulfat

Untuk penentuan konsentrasi amonium sulfat juga dilakukan sama dengan pada
penentuan konsentrasi glukosa, yaitu dilakukan pada variasi konsentrasi amonium sulfat dari 0,1-
0,5%. Hasil penentuan konsentrasi amonium sulfat pada konsentrasi glukosa 2% dapat dilihat
pada tabel 5.
Tabel 5.  Data hasil penetuan titik utama variabel konsentrasi amonium sulfat
Konsentrasi amonium sulfat

(%)
Total bakteri asam laktat

(cfu/ml)
0,1 5,1 x 108

0,2 5,3 x 108

0,3 5,1 x 108

0,4 4,6 x 108

0,5 4,2 x 108

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total bakteri asam laktat paling tinggi adalah
pada konsentrasi amonium sulfat 0,2%. Pada konsentrasi dibawah 0,2% total bakteri asam laktat



jumlahnya dibawah konsentrasi 0,2%, begitu juga pada konsentrasi diatas 0,2% total bakteri
asam laktat tidak setinggi pada konsentrasi 0,2%, karena menurut Starner (1979), apabila
konsentrasi semakin tinggi tidak selalu menyebabkan perombakan nutrisi tersebut, hal ini
berkaitan dengan aktifitas bakteri untuk menggunakan nutrisi yang tersedia. Jika
mikroorganisme mempunyai kemampuan perombakan yang rendah dan berada pada konsentrasi
substrat yang tinggi maka laju perombakan akan diperlambat. Hal ini didukung dengan
pernyataan Hidayat (2009), yang menyatakan bahwa penggunaan ammonium sulfat akan
menghasilkan fermentasi yang optimum pada konsentrasi 0.2% dan peningkatan konsentrasi
akan menurunkan jumlah asam yang dihasilkan dan jamur tumbuh menyebar. Dalam hal ini
kemungkinan L.plantarum tidak menggunakan semua nitrogen sebagai nutrisi pada konsentrasi
diatas 0.2%, sehingga total bakteri asam laktat pada konsentrasi diatas 0.2% tidak setinggi pada
konsentrasi 0.2%. Oleh karena itu, titik utama pada variabel konsentrasi amonium sulfat adalah
0,2%.
4.2.2 Penelitian Utama

Level yang akan menjadi titik pusat percobaan pada penelitian utama adalah level yang
menghasilkan respon tertinggi total bakteri asam laktat untuk masing-masing variabel yang
dioptimasi. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa  untuk optimasi rasio
konsentrasi glukosa (%) (v/v) respon tertinggi dengan nilai 5,6 x 108 cfu/ml diperoleh  dari level
konsentrasi glukosa 2% (v/v). sedangkan untuk optimasi konsentrasi amonium sulfat (%) (v/v),
respon tertinggi diperoleh dari level konsentrasi amonium sulfat 0,2% dengan nilai respon
sebesar 5,3 x 108 cfu/ml. Kombinasi level variabel yang menghasilkan respon teringgi inilah
yang kemudian digunakan sebagai titik pusat untuk penelitian utama dengan variabel kode (0,0).

Kemudian dilakukan perluasan dengan mengkombinasikan titik sebelum dan sesudah
kondisi optimum yaitu konsentrasi glukosa 1,5% (b/v) (kode -1) dan 2,5% (b/v) (kode 1) dan
untuk konsentrasi amonium sulfat 0,1% (b/v) (kode -1) dan 0,3 (b/v) (kode 1).  Titik-titik
tersebut kemudian digunakan untuk menyusun rancangan percobaan pada penelitian utama.
Optimasi pembuatan minuman probiotik sari buah naga merah ini dilakukan ulangan sebanyak 2
kali ulangan. Rancangan komposit pusat dan respon dari optimasi proses pembuatan minuman
probiotik sari buah naga merah dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Hasil Rancangan komposit pusat pembuatan minuman probiotik sari buah naga merah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa total bakteri asam laktat tertinggi diperoleh
sebesar 8.75 log cfu/ml dari penambahan glukosa konsentrasi 2% dan ammonium sulfat 0.2%
dan total bakteri asam laktat terendah sebesar 8.61 log cfu/ml dari penambahan glukosa sebesar
1.2% dan ammonium sulfat 0.2%. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisia
menggunakan program Software Design Expert 7.1.6.

4.3 Analisis Metodologi Pemukaan Respon
4.3.1 Analisis Pemilihan Model

Analisis pemilihan model ini dilakukan berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model
(Sequental Model Sum of Squares), pengujian ketidaktepatan model (Lack of Fit Test) dan
ringkasan model secara statistik (Model Summary Statistics). Model yang mungkin terpilih dari
metode permukaan respon adalah linear, 2FI (interaksi antar variabel), kuadratik dan kubik.

Model terpilih berdasarkan Sequental Model Sum of Squares adalah model yang diterima
bernilai nyata (P<5%) dimana syarat yang ditambahkan bernilai signifikan dan model tersebut



berstatus not aliased. Berdasarkan tabel 7, maka model terpilih untuk menjelaskan repon total
bakteri asam laktat adalah model kuadratik. Model kudratik ini mempunyai nilai P sebesar
0,0024 yang menunjukkan bahwa peluang kesalahan <5% atau dengan kata lain model terpilih
berpengaruh nyata untuk menjelaskan respon yang dimaksud. Disamping itu model kuadratik
tersebut mempunyai status suggested (disarankan).
Tabel 7. Hasil pemilihan model berdasarkan  urutan jumlah kuadrat

Sum
ber
Kera
gam
an

Jumlah
Kuadrat

Dera
jat
beba
s

Kuadra
t
Tengah

F-
hitung

P-
valu
e
Pro
b>F

Keter
anga
n

FK
Line
ar
2F1
Kua
drati
k
Kubi
k

981.36
0.011
1.225E-003
0.013
6.753E-004

1
2
1
2
2

981.36
5.287E
-003
1.225E
-003
6.401E
-003
3.376E
-004

3.15
0.71
16.19
0.81

0.0
870
0.4
219
0.0
024
0.4
970

Suggested

Aliased

Proses pemilihan model yang kedua adalah berdasarkan pengujian ketidaktepatan model
(lack of fit test). Model akan dianggap tepat apabila nilai dari P adalah >0.05 (P>5%) yang
berarti ketidaktepatan model berpengaruh tidak nyata. Perhitungan ketidaktepatan model
disajikan pada tabel.
Tabel 8. Pengujian ketidaktepatan model
Sumb
er
keraga
man

Jumlah
kuadrat

De
raj
at
beb
as

Kuadrat
total

F hitung P-value
Prob>F

Keterangan

Linear 0.015 6 2.552E-003 6.90 0.0413
2FI 0.014 5 2.818E-003 7.62 0.0358
Kuadr
atik

1.299 x
10-3

3 4.293E-004 1.16 0.4281 Suggested

Kubik 6.125 x
10-4

1 6.125E-004 1.66 0.2676 Aliased

Galat 1.48 x 10-3 4 3.700E-004

Tabel 8 menunjukkan bahwa model yang memiliki nilai P>5% adalah model kuadratik
dan kubik yang berarti ketidaktepatan kedua model tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap
respon. Model kuadratik berstatus Suggested atau disarankan untuk digunakan sehingga model
yang dipilih berdasarkan pengujian ketidaktepatan model adalah model kuadratik.

Proses pemilihan model selanjutnya adalah ringkasan model secara statistik dilihat dari
nilai R2 dan standar deviasinya. Montgomery (2001), menyatakan bahwa desain terbaik
difokuskan pada maksimalisasi nilai adjusted R2 dan predicted R2. Hasil analisis parameter-
parameter tersebut dapat dilihat pada tabel 9.
Tabel 9. Ringkasan model secara statistik
Sumber keragaman Standar deviasi PRESS keterangan



Linear 0.041 0.027
2FI 0.042 0.029
Kuadratik 0.020 0.011 Suggested
Kubik 0.020 0.042 Aliased

Dari tabel tersebut diketahui bahwa desain model terbaik yang disarankan adalah model
kuadratik. Pemilihan model difokuskan pada nilai PRESS (prediction error sum of squares) dan
standar devisasi yang paling kecil (Draper and Smith, 1998). Standar deviasi menunjukkan
tingkat keragaman, sedangkan PRESS menunjukkan prediksi kesalahan jumlah kuadrat. Dari
pengolahan data dengan design Expert 7.1.6 maka dipih model kuadratik.

Dari ketiga pemilihan model maka dapat ditentukan untuk menjelaskan hubungan antara
variabel A (konsentrasi glukosa) dan variabel B (konsentrasi ammonium sulfat) terhadap respon
Y (total bakteri asam laktat) adalah model kuadratik.

Selanjutnya dilakukan analisis ragam terhadap model kuadratik tersebut, hasil analisis
ragam (ANOVA) dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10. Hasil ANOVA model kuadratik
Sumber
Keragaman

Jumlah
Kuadrat

D
b

Kuadrat Total P>val
ue

Keterangan

Model 0.025 5 4.920E-003 0.0023 Significant

Konsentrasi
glukosa (A)

6.224E-003 1 6.224E-003 0.0054 Significant

Konsentrasi
ammonium
sulfat (B)

4.351E-003 1 4.351E-003 0.0128 Significant

AB 1.225E-003 1 1.225E-003 0.1218
A2 8.340E-003 1 8.340E-003 0.0025 Significant
B2 6.105E-003 1 6.105E-003 0.0057 Significant
Sisa 2.768E-003 7 3.954E-004
Lack of Fit 1.288E-003 3 4.293E-004 0.4281 Not

significant
Galat 1.480E-003 4 3.700E-004

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa model significant atau berpengaruh nyata terhadap
respon begitu pula dengan konsentrasi glukosa (A2) dan amonium sulfat (B2) sedangkan
ketidaktepatan pengujian tidak berpengaruh nyata terhadap respon. Nilai Lack of Fit atau ketidak
tepatan pengujian yang tidak signifikan yakni sebesar 0.4281 menunujukkan bahwa model sesuai
(fit) dengan keseluruhan nilai rancangan. Dari pengolahan data tersebut dapat diperoleh
persamaan regresi.

Model persamaan kuadratik dari hasil penelitian adalah:
Y = (7.85057) + (0.67978) X1 + (1.65179) X2 – (0.35000) X1 X2– (0.13850) X1

2-(2.96250) X2
2

Dimana:
Y = total bakteri asam laktat
X1 = konsentrasi glukosa
X2 = konsentrasi ammonium sulfat

Persamaan diatas dapat digunakan untuk mengetahui respon prediksi total bakteri asam
laktat yang akan didapatkan jika nilai variabel yang diperlakukan berbeda (Tabel 11 )
Tabel 11. Total bakteri asam laktat hasil prediksi dan penelitian pada pembuatan minuman

probiotik sari buah naga merah
no Konsentrasi glukosa Konsentrasi Total Bakteri Asam Laktat (BAL)



% ammonium sulfat
%

Log cfu/ml
penelitian prediksi

1 1,5 0,1 8.66 8.642

2 1,5 0,3 8.63 8.63
3 2,5 0,1 8.75 8.728
4 2,5 0,3 8.65 8.651
5 2 0,2 8.7 8.728
6 2 0,2 8.73 8.728
7 2 0,2 8.72 8.728
8 2 0,2 8.75 8.732
9 2 0,2 8.74 8.728
10 1,293 0,2 8.61 8.619
11 2,707 0,2 8.69 8.698
12 2 0,0586 8.68 8.702
13 2 0,3414 8.64 8.636

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa respon total bakteri asam laktat (BAL) dari hasil
penelitian dengan prediksi perhitungan persamaan kuadratik terdapat hanya sedikit perbedaan.
Selisih nilai respon tersebut dikarenakan kondisi proses fermentasi yang dipengaruhi oleh
beberapa faktor lain selain variabel yang tidak dapat diprediksi melalui program.

Persamaan kuadratik tersebut juga menunjukkan adanya hubungan penambahan
konsentrasi glukosa dan konsentrasi ammonium sulfat terhadap respon total bakteri asama laktat
yang dapat dilihat pada kurva tiga dimensi sebagai berikut:

Gambar 7. Grafik 3D yang menunjukkan respon glukosa-amonium sulfat terhadap total bakteri
asam laktat

Kurva 3 dimensi tersebut menunjukkan adanya hubungan antar penambahan konsentrasi
glukosa dan ammonium sulfat terhadap total bakteri asam laktat (BAL) yaitu Lactobacillus
plantarum. Dalam kurva respon permukaan dan kontur plot menunjukkan bahwa total BAL akan
semakin tinggi pada daerah dengan warna yang semakin merah, dan sebaliknya akan semakin
rendah pada daerah dengan warna yang semakin biru. Pada kurva tersebut dapat dilihat bahwa
peningkatan total BAL hanya terjadi sampai titik tertentu dan setelah mencapai titik tersebut
respon akan menurun. Namun masih belum dapat diketahui titik yang paling optimum dari grafik
tersebut, karena pada pusat permukaan masih gabungan respon dari lima titik utama.

Selain dengan melihat posisi respon dari grafik tiga dimensi juga dapat dilihat dengan
kontur plot yang merupakan irisan melintang dari grafik tiga dimensi yaitu pada gambar
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Dari gambar kontur plot dapat dilihat bahwa nilai maksimum terdapat pada bagian
tengah, tepatnya pada titik yang berwarna merah yang menunjukkan konsentrasi glukosa 2% dan
ammonium sulfat 0.2%. Garis melingkar menunjukkan respon, semakin jauh dari lingkaran pusat
merah maka nilai responnya akan semakin kecil. Meskipun respon maksimum terdapat pada
daerah center point namun perlu dilakukan penentuan kondisi optimum untuk mendapatkan nilai
koefisien variabel yang menghasilkan respon paling optimum dan diharapkan nilainya berada
tepat ditengah daerah berwarna merah.

4.4 Optimasi Respon Total Bakteri Asam Laktat (BAL)
Perhitungan optimasi dilakukan untuk mengoptimalkan repon total bakteri asam laktat

(BAL) dalam batas penambahan konsentrasi glukosa dan ammonium sulfat. Batasan-batasan
tersebut dapat dilihat pada Tabel12.
Tabel 12. Batasan optimasi Total Bakteri Asam Laktat (BAL) minuman probiotik sari buah naga

merah
Nama Tujuan Batas Bawah Batas Atas
Konsentrasi glukosa Dalam batas 1.5 2.5
Konsentrasi
Amonium Sulfat

Dalam batas 0.1 0.3

Total BAL Maksimasi 8.61 8.75

Perhitungan diperoleh dengan program Software Design Expert 7.1.6 dengan analisa data
sesuai dengan rancangan komposit pusat dan persamaan regresi, sehingga dapat diperoleh titik
optimum untuk konsentrasi glukosa 2.27% dan konsentrasi ammonium sulfat 0.14% dengan
prediksi respon total bakteri asam laktat (BAL) yang dihasilkan adalah sebesar 8.742 log cfu/ml.

4.5 Verifikasi Kondisi Optimum
Setelah diperoleh hasil solusi optimal kemudian dilakukan verifikasi untuk membuktikan

hasil verifikasi sama dengan solusi optimal hasil perhitungan. Tujuan dari verifikasi ini sendiri
adalah untuk mengecek apakah hasil prediksi optimasi perhitungan sesuai dengan penelitian.
Hasil verifikasi pada kondisi optimum menghasilkan total BAL sebesar 8.76 log cfu/ml, nilai
tersebut tidak berbeda jauh dengan total BAL hasil prediksi perhitungan yaitu sebesar 8.742 log
cfu/ml. Adanya selisih perbedaan hasil total BAL aktual dengan prediksi perhitungan diduga
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Gambar 8.  Kontur respon glukosa-amonium sulfat terhadap total bakteri asam laktat



disebabkan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri selama
pembuatan minuman probiotik sari buah naga merah selain faktor yang dijadikan variabel yaitu
diantaranya jumlah starter, waktu dan suhu fermentasi, keasaman, Aw, konsentrasi gas
lingkungan.

4.6 Analisa Fisik, Kimia dan Mikrobiologi Kondisi Optimum Hasil Verifikasi
Analisa yang dilakukan pada medium sari buah naga merah hasil optimasi sebelum dan

sesudah fermentasi meliputi total bakteri asam laktat, uji derajat keasaman (pH), total padatan
terlarut (TPT), % total gula, % total N, warna, % aktivitas antioksidan, % total asam. Hasil
analisa minuman probiotik sari buah naga merah sebelum dan sesudah fermentasi dapat dilihat
pada tabel 13 dibawah ini.

a. Total Bakteri Asam Laktat (BAL)
Hasil analisa total bakteri asam laktat sebelum optimasi didapatkan nilai 8.61 log sampai

8.75 log cfu/ml. Rerata analisa total L.plantarum minuman probiotik sari buah naga merah hasil
verifikasi kondisi optimum didapatkan hasil sebesar 8.76 cfu/ml.

Dari penelitian diketahui bahwa total bakteri asam laktat yang dihasilkan pada kondisi
optimum nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum optimasi. Dimana hasil
verifikasi kondisi optimum ditunjukkan pada konsentrasi glukosa 2.27% dan ammonium sulfat
0.14%. gambar menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah total bakteri asam laktat yaitu
Lactobacilus plantarum seiring dengan meningkatnya konsentrasi glukosa dan ammonium sulfat,
namun hanya sampai pada konsentrasi glukosa 2.27% dan ammonium sulfat 0.14%. Hal ini
disebabkan  karena mikroba memiliki kebutuhan tertentu terhadap nutrisi. Dalam hal ini,
L.plantarum dalam sari buah naga merah memiliki kebutuhan glukosa dan ammonium sulfat
hanya pada batas konsentrasi glukosa 2.27% dan amnoium sulfat  0.14%. Untuk konsentrasi
dibawahnya menghasilkan respon yang rendah, disebkan karena rendahnya jumlah substrat yang
tersedia bagi L.plantarum selama fermentasi sehingga pertumbuhan L.plantarum juga tidak
optimal. Pada konsentrasi diatasnya, justru akan menghambat pertumbuhan L.plantarum. Sesuai
dengan pernyataan Tano (2000), yang menyatakan bahwa apabila bakteri tumbuh pada larutan
osmotik gula tinggi maka substrat tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh sel dan akan
menghambat pertumbuhan bakteri. Anindita (2002) menyatakan bahwa konsentrasi gula yang
tinggi akan menghasilkan tekanan osmosis yang besar sehingga terjadi perbedaan tekanan
osmosis antara cairan di dalam dan di luar sel bakteri yang besar. Hal tersebut meyebabkan
plasmolisis, akibatnya pertumbuhan bakteri terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
nutrisi merupakan faktor penting bagi metabolisme L.plantarum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah total bakteri L.plantarum pada hasil optimasi
adalah  8.76 log cfu/ml atau 5.76 x108 cfu/ml. jumlah ini sudah memenuhi kisaran standar
minuman probiotik, yaitu 107 cfu/ml atau 7 log cfu/ml (Wildman, 2001). Penetapan standar
minimal ini agar efek probiotik dapat dipertahankan, karena bakteri probiotik merupakan
komponen utama dalam produk probiotik sehingga agar bakteri probiotik mampu berkompetisi
dengan bakteri patogen dalam saluran pencernaan maka produk probiotik harus mengandung
bakteri probiotik minimal 107 cfu/ml (Vinderolla et al., 2000).Peningkatan jumlah total (BAL)
pada medium sari buah naga menunjukkan
bahwa L.plantarum dapat tumbuh dengan baik dan memanfaatkan nutrisi yang ada pada medium
sari buah naga merah.



Peningkatan jumlah bakteri L.plantarum pada minuman probiotik sari  buah naga merah
diduga karena dalam medium sari buah naga merah tersedia nutrisi yang lengkap untuk
mendukung pertumbuhan L.plantarum. Menurut USDA (2005) dalam 100 gram buah naga
merah mengandung 23 gram, 70 gram serat, vitamin B1 0,3 mg, vitamin B2 0,045 mg serta
niasin 1,3 mg. keberadaan nutrisi yang lengkap ini dapat mendukung pertumbuhan L.plantarum,
dimana beberapa golongan dari vitamin B merupakan komponen utama koenzim yang dapat
membantu mengaktifkan enzim-enzim yang terdapat pada sel mikroba sehingga mempercepat
pertumbuhan mikroba (Fox, 2000).

b. Warna
Hasil analisa warna minuman probiotik sari buah naga merah, parameter yang dibaca

adalah L*, a* dan b*. Hasil analisa warna L* (kecerahan) minuman probitik sari buah naga
merah hasil optimasi sebelum fermentasi (jam ke-0) adalah +24.97 setelah fermentasi nilainya
sebesar +26.03. Semakin besar nilai L* berarti makin cerah dan sebaliknya makin kecil nilai L*
maka cenderung menurun tingkat kecerahan minuman probiotik sari buah naga merah.

Dari lampiran diketahui bahwa tingkat kecerahan minuman probiotik sari buah naga
merah semakin meningkat. Peningkatan kecerahan tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi
aktivitas dalam minuman probiotik sari buah naga merah selama fermentasi oleh bakteri asam
laktat sehingga mempengaruhi tingkat kecerahan minuman probiotik sari buah naga merah.
Tingkat kecerahan tersebut terkait dengan perubahan warna antosianin akibat pengaruh pH.
Dimana sebelum fermentasi pH medium sari buah naga merah lebih tinggi dibandingkan setelah
fermentasi, sehingga sebelum fermentasi antosianin pada pH yang kurang asam yaitu 4.90 akan
berwarna ungu kebiruan (tingkat kecerahan rendah). Dan setelah fermentasi pH medium sari
buah naga merah menjadi sangat rendah yaitu 3.19, dimana pada pH tersebut pigmen antosianin
berwarna kemerahan sehingga menyebabkan tingkat kecerahan meningkat. Peningkatan
kecerahan setelah fermentasi ini juga dapat disebabkan karena adanya kerusakan pigmen dalam
buah naga merah. Warna buah naga merah dipengaruhi oleh kandungan pigmen antosianin dan
karotenoid dalam buah naga merah. Dari analisa total asam diketahui bahwa setelah proses
fermentasi terjadi peningkatan total asam dan terjadi penurunan pH sehingga kerusakan pigmen
karoten yang juga merupakan pigmen yang ada pada buah naga merah semakin besar. Hal ini
sesuai dengan pendapat Anonymous (2009g) bahwa pigmen karotenoid bersifat kurang stabil
terhadap asam.

Warna a* (merah) medium sari buah naga merah sebelum fermentasi adalah 6.89 dan
setelah fermentasi warna a* (merah) minuman probiotik sari buah naga merah menjadi 8.09
(lampiran). Faktor yang paling mempengaruhi tingkat kestabilan intensitas perubahan warna
antosianin pada proses fermentasi adalah perubahan pH. Sebelum fermentasi warna antosianin
dalam medium sari buah naga merah lebih berwarna ungu dimana intensitas warna merah sangat
rendah. Setelah proses fermentasi menyebabkan penurunan pH, sehingga pada kondisi tersebut
pigmen antosianin akan berwarna menjadi merah dimana intensitas warna merah meningkat.
Menurut Charley (1970), antosianin adalah senyawa bersifat amfoter, yaitu memiliki
kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Dalm media basa,
antosianin akan berwarna ungu kebiru-biruan dan apabila media bertambah asam maka
antosianin berubah menjadi merah.

Warna b* minuman probiotik sari buah naga merah sebelum fermentasi adalah +8.43 dan
setelah mengalami fermentasi nilainya adalah sebesar +7.47. Yang menyebabkan warna kuning
pada minuman probiotik sari buah naga merah adalah karoten. Penurunan waran b* (kuning)
pada minuman probiotik sari buah naga merah ini diduga karena adanya kenaikan keasaman.



Asam ini yang menyebabkan kerusakan pigmen karoten. Eskin (1979) menambahkan bahwa
pada pH rendah karoten akan mengalami isomerasi dari bentuk trans ke bentuk cis yang
berwarna lebih pucat. Sehingga setelah proses fermentasi, dimana keasaman semakin meningkat,
maka intensitas warna kuning minuman probiotik sari buah naga merah yang mengindikasikan
kandungan karoten akan semakin menurun.

c. Total asam
Jumlah total asam akhir fermentasi pada produk hasil verifikasi mengalami peningkatan

jika dibandingkan sebelum fermentasi. Rerata total asam pada jam ke-0 berkisar antara  0,21%
(lampiran) dan setelah mengalami proses fermentasi terjadi peningkatan total asam nilainya
menjadi sebesar 0,48% (lampiran).

Dari lampiran dengan peningkatan total L.plantarum maka akan linier dengan
peningkatan jumlah total asam, karena adanya asam organik yang dihasilkan selama
metabolisme mikroba, yaitu asam laktat. Menurut Surono (2004), berbagai monosakarida
dimetabolisme oleh bakteri asam laktat menjadi glucose-6-phosphate atau fructose-6-phosphate
dan kemudian terjadi metabolisme melalui jalur Embden Meyerhoff Parnas (EMP) yang pada
akhirnya dihasilkan asam laktat. Terakumulasinya asam laktat selama proses fermentasi ini
menyebabkan tingkat keasaman minuman probiotik sari buah naga merah meningkat.

Dari data hasil percobaan juga dapat diketahui bahwa selama proses fermentasi terjadi
penurunan kadar gula dengan bertambahnya total asam. Hal ini dikarenakan asam laktat
merupakan metabolit hasil pemecahan gula-gula sederhana oleh bakteri asam laktat. Menurut
Helferich dan Westhoff (1988), bakteri asam laktat umumnya menggunakan gula-gula
sederhana sebagai sumber energi dan karbon dalam menghasilkan asam laktat.

Pada konsentrasi glukosa 2.27% dan ammonium sulfat 0.14% tersebut merupakan
kondisi paling optimum bagi bakteri asam laktat dalam medium sari buah naga merah. Menurut
Paramita (2007), pada konsentrasi glukosa yang optimum aktivitas bakteri asam laktat juga
optimum dalam menghasilkan asam-asam organik, karena dapat memanfaatkan sumber gula
yang tersedia. Sedangkan pengaruh ammonium sulfat terhadap total asam adalah dengan
semakin besar konsentrasi ammonium sulfat maka total asam akan semakin rendah. Hal ini
disebabkan karena ammonium sulfat yang memiliki rumus kimia ((NH4)2SO4) memilki ion NH4

+

yang bersifat asam sehingga akan menurunkan derajat keasaman sehingga bersifat asam.
Sehingga volume NaOH yang dibutuhkan untuk menetralisir asam yang ada dalam medium
menjadi tinggi dan total asam yang terukur menjadi tinggi.

d. pH
Rerata derajat keasaman (pH) pada minuman probiotik sari buah naga merah sebelum

fermentasi adalah 4.90 dan setelah fermentasi nilainya sebesar 3.18 (lampiran). Jumlah asam
organik yang tinggi selama fermentasi dapat menyebabkan terjadinya penurunan derajat
keasaman. Singleton (1988) dalam Anafia (1977) menyatakan bahwa penurunan pH merupakan
salah satu akibat proses fermentasi yang terjadi karena adanya akumulasi asam laktat sebagai
produk utama dari aktivitas bakteri asam laktat.

Jika dilihat dari hasil analisa total asam, maka penurunan nilai pH akan berbanding
terbalik dengan nilai total asam. Dimana semakin tinggi total asam yang dihasilkan maka nilai
pH semakin rendah. Analisa pH bergantung pada jumlah atom H+ yang terdisosiasi, atom H+
yang terdisosiasi dari total asam banyak sehingga antar pH dan total asam tingkat korelasinya
tinggi.

e. Total Padatan Terlarut (TPT)



Dari data hasil penelitian (lampiran) menunjukkan bahwa nilai total padatan terlarut
minuman probiotik sari buah naga merah sebelum fermentasi adalah 6.6%brix dan setelah
fermentasi nilainya sebesar 7.85%brix. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai total padatan
terlarut minuman probiotik sari buah naga merah semakin meningkat setelah fermentasi. Hal
tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas bakteri asam laktat. Menurut Jacobs (1968) dalam
Anindita (2002), total padatan terlarut dipengaruhi oleh komponen terdispersi dalam bahan,
antara lain asam organik (asam laktat) dan gula-gula reduksi yang merupakan hasil perombakan
glukosa dalam bahan. Setelah proses fermentasi maka nutrisi yang dirombak oleh L.plantarum
akan semakin banyak sehingga asam laktat yang dihasilkan akan terakumulasi dan menyebabkan
meningkatnya nilai total padatan terlarut. Sesuai dengan pernyataan Risnawatie (2004) bahwa
semakin lama waktu fermentasi total  padatan terlarut yang terukur makin tinggi karena nutrisi
yang dirombak akan semakin besar dan jumlah komponen asam-asam organik yang terbentuk
akan makin banyak dimana sisa gula dan asam laktat yang terbentuk terhitung sebagai total
padatan terlarut.

f. Total Gula
Total gula pada minuman probiotik sari buah naga merah sebelum fermentasi adalah

2.56%  dan setelah fermentasi nilainya sebesar 1.55%. Nilai total gula pada minuman probiotik
sari buah naga merah setelah fermentasi ini mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan
karena penggunaan glukosa sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel
serta pembentukan metabolit oleh L.plamtarum selama proses fermentasi. Menurut Oberman
dan Libudzisz dalam Wood (1998), glukosa oleh bakteri asam laktat akan dipecah oleh bakteri
dan kemudian memasuki jalur Embden Meyerhof Parnas yang menghasilkan energi untuk
pertumbuhannya dan asam laktat sebagai hasil akhirnya. Pemecahan glukosa akan semakin
meningkat dengan bertambahnya sel bakteri. Penurunan total gula semakin meningkat dengan
banyaknya jumlah bakteri asam laktat, semakin banyak peningkatan total BAL probiotik
L.plantarum, maka semakin banyak pula gula yang dimanfaatkan untuk metabolisme sel. Hal ini
didukung dengan pernyataan Oberman (1985) dalam Wood (1998) yang menyatakan bahwa
peningkatan jumlah bakteri menyebabkan peningkatan kebutuhan senyawa yang dirombak
menjadi asam laktat.

g. Total Nitrogen (N)
Rerata kadar N-total minuman probiotik sari buah naga merah sebelum fermentasi adalah

0.0576% dan setelah proses fermentasi nilainya sebesar 0.0446%.  Penurunan kadar nitrogen
setelah fermentasi disebabkan karena adanya penggunaan nitrogen oleh L.plantarum untuk
pertumbuhannya. N-total yang terukur pada analisa ini berasal dari ammonium sulfat yang
diberikan sebagai penambahan sumber N, juga nitrogen yang terkandung dalam buah naga
merah itu sendiri. Jika dibandingkan dengan data analisa total BAL, maka dengan peningkatan
jumlah BAL selama fermentasi akan diikuti dengan penurunan nilai N-total. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Fardiaz (1992) yang menyatakan bahwa kultur bakteri akan memetabolisme
nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel. Semakin tinggi total BAL
(L.plantarum) maka penggunaan N total sebagai substrat juga semakin besar.

h. Antioksidan
Prinsip analisa dari analisa antioksidan menggunakan metode DPPH ini adalah adanya

donor hidrogen dari senyawa antioksidan pada radikal bebas (DPPH) akan menyebabkan
radikal bebas menjadi lebih stabil sehingga mengurangi absorbansi warna pada saat ditera
dengan spektrofotometer. Hal ini sesuai dengan pernyataan Xu dan Hu (2004) dalam



Rahmawati (2006) bahwa antioksidan bereaksi dengan DPPH dengan mendonorkan H+ kepada
radikal DPPH sehingga membentuk DPPH-H. Semakin tinggi absorbansi maka semakin rendah
aktivitas antioksidan pada sampel tersebut.

Dari hasil pengujian didapatkan peningkatan aktivitas antioksidan pada sari buah naga
merah hasil verifikasi adalah sebesar 19.87%. yaitu sebelum fermentasi nilainya sebesar 43.12%
dan setelah fermentasi nilainya menjadi sebesar 4.69% Adanya peningkatan aktivitas
antioksidan pada minuman probiotik sari buah ini selain disebabkan karena pH medium yang
rendah setelah proses fermentasi juga karena kandungan asam-asam organik yang dihasilkan
oleh L.plantarum selama fermentasi. Asam-asam organik ini dapat menimbulkan efek
sinergisme bagi senyawa-senyawa antioksidan dimana selain bertindak sebagai antioksidan
sinergis, keadaan asam yang ditimbulkan dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dari
antioksidan primer pada buah naga merah tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari
Rahmawati (2006), asam-asam organik dapat menimbulkan efek sinergisme bagi senyawa
antioksidan primer. Dimana selain bertindak sebagai antioksidan  sinergis, keadaan asam yang
ditimbulkan dapat meningkatkan aktivitas antioksidan primer. Asam-asam organik yang
terdapat pada medium sari buah naga merah selain didapat dari hasil fermentasi, juga ada dalam
bahan baku secara alami antara lain asam askorbat, antosianin dan betakaroten. Dimana asam
askorbat dapat mengikat  oksigen sehingga merupakan salah satu senyawa antioksidan. Menurut
Madhavi et al., (1996) mengungkapkan bahwa antioksidan sinergis dapat bertindak sebagai
donor hidrogen pada radikal, sehingga meregenerasi antioksidan primer. Antioksidan sinergis
juga menyediakan suasana asam yang dapat meningkatkan kestabilan antioksidan primer. Asam
askorbat bersifat sebagai oxygen scavenger sehingga mampu mengikat oksigen (Madhavi et al,
1996).

Selain itu di dalam buah naga merah diduga masih terdapat senyawa antioksidan lain
dalam medium minuman probiotik sari buah naga merah yang aktivitasnya meningkat setelah
fermentasi. Buah naga merah juga mengandung  fitoalbumin yaitu pada biji buah naga merah
yang merupakan salah satu antioksidan alami. Menurut Anonymous (2009h), fitoalbumin
merupakan fighter antioxidant yang dapat memepertahankan kerja dari kelenjar timus yang
merupakan tempat pembuatan sel-sel imun dan berfungsi memotong kerusakan akibat radikal
bebas dengan membersihkan segala bentuk reaksi oksidasi sehingga system pertahanan tubuh
tetap kuat. Keberadaan fitoalbumin ini juga diduga menyebabkan aktivitas antioksidan pada
minuman probiotik sari buah naga merah cukup tinggi karena fitoalbumin merupakan senyawa
antioksidan yang cukup stabil.

4.7 Hasil Uji Organoleptik
Uji organoleptik dilakukan terhadap produk hasil solusi optimal, yaitu dengan

penambahan konsentrasi glukosa 2.27% dan konsentrasi ammonium sulfat 0.14%. Produk ini
memiliki rasa asam yang khas. Sebagai perbandingan terhadap produk hasil solusi optimal, maka
dilakukan penambahan glukosa terhadap produk tersebut, sehingga diperoleh 3 perlakuan, yaitu
perlakuan A (Produk Hasil Optimasi), perlakuan B (penambahan konsentrasi glukosa 10%) dan
perlakuan C (penambahan konsentrasi glukosa 20%).

Penambahan konsentrasi glukosa diberikan karena kondisi awal dari produk hasil
optimasi yang dihasilkan kurang terasa manis dan hanya terasa asam sehingga diduga kurang
disukai konsumen. Rasa asam pada produk optimasi ini disebabkan karena proses fermentasi dari



L.plantarum yang menghasilkan asam laktat. Uji organoleptik ini dilakukan pada konsumen
sebanyak 20 panelis.

a. Rasa
Tingkat penerimaan panelis pada rasa untuk minuman probiotik sari buah naga merah

berkisar antara 4.25-5.35 (mulai dari netral hingga agak menyukai). Hasil penilaian panelis
terhadap rasa minuman probiotik sari buah naga merah dengan perlakuan penambahan
konsentrasi glukosa dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 9. Hasil penilaian panelis terhadap rasa minuman probiotik sari buah naga merah
dengan perlakuan penambahan konsentrasi glukosa

Hasil analisa ragam terhadap rasa minuman probiotik sari buah naga merah menunjukkan
bahwa interaksi antar perlakuan penambahan konsentrasi glukosa memberikan pengaruh yang
nyata pada tingkat kesukaan panelis terhadap rasa minuman probiotik sari buah naga merah (α =
0.05). Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa minuman probiotik sari buah naga merah
dapat dilihat pada tabel 14.
Tabel 14. Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Rasa Minuman Probiotik Sari Buah Naga
Merah akibat Perlakuan Penambahan Konsentrasi Glukosa
Penambahan Konsentrasi

Glukosa
%

Rerata Nilai Kesukaan
Panelis Terhadap Rasa

BNT 5%

0 4.25 a 1.826
10 5.35 a
20 4.95 a
Keterangan: angka yang didampingi huruf sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada BNT
(α=0.05)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa kecenderungan kesukaan panelis yang paling
rendah (netral) terdapat pada pelakuan penambahan konsentrasi glukosa 0% atau pada kondisi
hasil optimasi. Sedangkan pada perlakuan konsentrasi glukosa 10% dan 20% panelis lebih
cenderung agak menyukai. Dimana kesukaan panelis terhadap rasa minuman probiotik sari buah
naga merah tertinggi pada perlakuan penambahan konsentrasi glukosa 10%. Hal ini disebabkan
karena pada produk hasil optimasi tanpa penambahan konsentrasi glukosa, minuman probiotik
sari buah naga merah hanya terasa asam sehingga panelis kurang menyukai rasa asam ini
dibandingkan dengan perlakuan penambahan glukosa 10% dan 20%. Sedangkan untuk perlakuan
penambahan konsentrasi glukosa 20% nilai kesukaan panelis lebih rendah dibandingkan pada
konsentrasi 10% karena pada penambahan konsentrasi glukosa 20%, tingkat penambahan
konsentrasi glukosa semakin tinggi dan rasa manis menjadi lebih dominan sehingga rasa asam
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menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan perlakuan penambahan konsentrasi glukosa 10% lebih
disukai karena tidak terlalu asam dan tidak terlalu manis.

b. Warna
Rerata nilai kesukaan panelis terhadap warna minuman probiotik sari buah naga merah

akibat perlakuan penambahan konsentrasi glukosa berkisar antara 5.30-5.45 (agak menyukai).
Hasil analisa ragam terhadap warna minuman probiotik sari buah naga merah menunjukkan
bahwa antar perlakuan penambahan konsentrasi glukosa tidak memberikan pengaruh yang nyata
pada tingkat kesukaan panelis terhadap warna. Hasil penilaian panelis terhadap warna minuman
probiotik sari buah naga merah dengan perlakuan penambahan konsentrasi glukosa dapat dilihat
pada Gambar 11.

Gambar 10. Hasil penilaian panelis terhadap warna minuman probiotik sari buah naga
merah dengan perlakuan penambahan konsentrasi glukosa

Berdasarkan gambar 10 dapat diketahui bahwa nilai kesukaan panelis terhadap warna
paling rendah adalah pada penambahan konsentrasi glukosa 20% dan paling tinggi adalah pada
penambahan konsentrasi glukosa 0%. Namun interaksi antar perlakuan tidak memberikan
pengaruh nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan konsentrasi glukosa
atau tanpa penambahan konsentrasi glukosa pada produk akhir optimasi, tingkat penilaian
panelis terhadap warna adalah agak menyukai.

c. Aroma
Rerata nilai kesukaan panelis terhadap aroma nimuman probiotik sari buah naga merah

akibat pelakuan penambahan konsentrasi glukosa berkisar antara 3.85-4.1 (netral hingga agak
menyukai). Hasil penilaian panelis terhadap aroma minuman probiotik sari buah naga merah
dengan perlakuan penambahan konsentrasi glukosa dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Hasil penilaian panelis terhadap aroma minuman probiotik sari buah naga
merah dengan perlakuan penambahan konsentrasi glukosa
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Hasil analisa ragam terhadap aroma minuman probiotik sari buah naga merah
menunjukkan bahwa interaksi antar perlakuan penambahan konsentrasi glukosa memberikan
pengaruh yang nyata pada tingkat kesukaan panelis terhadap aroma minuman probiotik sari buah
naga merah (α = 0.05). Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap aroma minuman probiotik sari
buah naga merah dapat dilihat pada tabel 15.
Tabel 15. Rerata Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Aroma Minuman Probiotik Sari Buah Naga
Merah akibat Perlakuan Penambahan Konsentrasi Glukosa

Penambahan Konsentrasi Glukosa
%

Rerata Nilai Kesukaan Panelis
Terhadap Aroma

BNT 5%

0 3.85 a 1.51
10 5.1 a
20 4.4 a

Keterangan: angka yang didampingi huruf sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada BNT
(α=0.05)

Berdasarkan gambar diketahui bahwa pada perlakuan penambahan konsentrasi glukosa
10% penilaian panelis terhadap aroma lebih disukai daripada perlakuan penambahan konsentrasi
glukosa 0% dan 20%. Hal ini karena pada produk akhir optimasi tanpa penambahan konsentrasi
glukosa aroma asam masih sangat kuat sehingga tidak begitu disukai panelis, sedangkan
perlakuan penambahan konsentrasi glukosa 20% aroma asam sangat berkurang sehingga juga
kurang disukai panelis jika dibandingkan dengan perlakuan penambahan konsentrasi glukosa
10%. Pada perlakuan penambahan konsentrasi glukosa 10% panelis menyukai aroma asam yang
tidak terlalu menyengat sehingga memiliki tingkat kesukaan panelis paling tinggi.

d. Kenampakan
Nilai kesukaan panelis terhadap kenampakan minuman probiotik sari buah naga merah

berkisar antara 5.05-5.35 (agak menyukai). Hasil analisa ragam terhadap kenampakan minuman
probiotik sari buah naga merah menunjukkan bahwa antar perlakuan penambahan konsentrasi
glukosa tidak memberikan pengaruh yang nyata pada tingkat kesukaan panelis terhadap
kenampakan (α = 0.05). Adapun hasil penilaian panelis terhadap aroma minuman probiotik sari
buah naga merah dengan perlakuan penambahan konsentrasi glukosa dapat dilihat pada Gambar
12.

Gambar 12. Hasil penilaian panelis terhadap aroma minuman probiotik sari buah naga
merah dengan perlakuan penambahan konsentrasi glukosa

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa penilaian panelis terhadap
kenampakan minuman probiotik sari buah naga merah paling tinggi adalah pada perlakuan
penambahan konsentrasi glukosa 0% yaitu produk hasil optimasi dan terendah pada perlakuan
penambahan konsentrasi glukosa 20%.
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Kenampakan suatu bahan pangan sangat mempengaruhi tingkat penerimman konsumen
pada produk minuman. Kesukaan terhadap kenampakan yang dimaksud adalah homogenitas
koagulum, kekentalan, kehalusan dan kelembutan granula yang dimati panelis (Ananditia, 2002).
Selama prose fermentasi akan terbentuk gumpalan sehingga terbentuk struktur semi pada
(Tamine dan Deeth, 1980 dalam Setyaningsih, 1992)

Speer (1998) menyatakan bahwa protein akan menglamai koagulasi karena adanya
pengaruh asam. Selama fermentasi, kultur menghasilkan asam-asam organik sebagai produk dari
metabolisme. Akumulasi asam-asam organik memepengaruhi kestabilan protein pada substrat,
membuatnya terkoagulasi dan mengendap karena gravitasi. Hal tersebut berpengaruh pada
viskositas dan berdampak pada kenampakan produk.

Panelis lebih menyukai kenampakan minuman probiotik sari buah naga merah hasil
optimasi tanpa penambahan konsentrasi glukosa karena kenampakannya lebih jernih tidak ada
banyak endapan. Sedangkan pada perlakuan penambahan konsentrasi glukosa 10% dan 205,
adanya penambahan glukosa menyebabkan minuman probiotik sari buah naga merah menjadi
lebih keruh. Sehingga panelis lebih menyukai kenampakan minuman probiotik hasil optimasi
dengan perlakuan tanpa penambahan konsentrasi glukosa.

4.8 Pemilihan Perlakuan Terbaik
Penentuan perlakuan terbaik hasil organoleptik pada minuman probiotik sari buah naga

merah dilakukan dengan indeks efektivitas (De Garmo et al., 1984). Perhitungan dilakukan
dengan menggunakan metode pembobotan yang ditentukan oleh panelis (lampiran). Perlakuan
dengan nilai produk tertinggi merupakan perlakuan terbaik. Perhitungan untuk pemilihan
perlakuan dilakukan untuk parameter organoleptik. Pemilihan perlakuan terbaik untuk penelitian
ini dipilih dari penilaian berdasarkan parameter organoleptik karena parameter organoleptik lebih
menentukan seberapa jauh produk dapat diterima oleh konsumen.  Parameter organoleptik
meliputi rasa, aroma, warna dan kenampakan. Hasil penjumlahan nilai efektifitas perlakuan
terbaik minuman probiotik sari buah naga merah dapat dilihat pada tabel 16.
Tabel 16. Hasil Nilai Produk Perlakuan terbaik Minuman probiotik Sari Buah Naga Merah

Perlakuann Penambahan Konsentrasi
Glukosa

%

Nilai Produk Sifat Organoleptik

0 0.405
10 0.824 *
20 0.334
Keterangan: * perlakuan terbaik

Pada tabel terlihat bahwa perlakuan terbaik untuk parameter organoleptik adalah
penambahan konsentrasi glukosa 10%. Menurut Bennion (1980) parameter utama yang dilihat
dari suatu produk adalah parameter organoleptik sebelum parameter fisik dan kimia. Perlakuan
terbaik yang terpilih berdasarkan organoleptik dengan penambahan konsentrasi glukosa 10%
memiliki nilai kesukaan terhadap rasa 5.35 (agak menyukai), warna 5.35 (agak menyukai),
aroma 5.1 (agak menyukai), kenampakan 5.3 (agak menyukai).



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Konsentrasi glukosa dan konsentrasi Amonium Sulfat (NH4)2SO4 tertentu berpengaruh

terhadap aktivitas pertumbuhan bakteri asam laktat yang optimum untuk menghasilkan minuman
probiotik. Analisis permukaan respon total bakteri asam laktat pada pembuatan minuman
probiotik sari buah naga merah dengan penambahan konsentrasi glukosa dan ammonium sulfat
menghasilkan persamaan model regresi kuadratik aktual sebgai berikut: Y= (7.85057) +
(0.67978) X1 + (1.65179) X2 – (0.35000) X1 X2– (0.13850) X1

2-(2.96250) X2
2 .

Dari hasil perhitungan persamaan regresi model diketahui bahwa kondisi optimum berada
pada kosentrasi glukosa 2.27% dan ammonium sulfat 0.14%. Verifikasi kondisi optimum
pembuatan minuman probiotik sari buah naga merah menghasilkan total bakteri asam laktat
sebesar 8.76 log cfu/ml, total aktivitas antioksidan 47.81%, pH 3.18, total padatan terlarut 7.85%
brix, total asam 0.48%, total gula 1.55%, total N 0.0446% dan warna L+26.03, a+8.09, b+7.47.
Sedangkan minuman probiotik sari buah naga merah dengan hasil optimasi dengan penambahan
konsentrasi glukosa 10% merupakan perlakuan terbaik secara organoleptik dengan memiliki nilai
kesukaan terhadap rasa 5.35 (agak menyukai), warna 5.35 (agak menyukai), aroma 5.1 (agak
menyukai), kenampakan 5.3 (agak menyukai).

Jumlah total bakteri asam laktat minuman probiotik sari buah naga sudah memenuhi kisaran
standar minuman probiotik, yaitu 107 cfu/ml. Model dapat dikatakan fit dengan hasil penelitian
karena perolehan nilai antara prediksi dan hasil penelitian tidak berbeda jauh
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menghasilkan minuman probiotik sari buah naga
merah dengan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri asam laktat sebaiknya digunakan
perlakuan konsentrasi glukosa 2.27% dan ammonium sulfat 0.14%. Sedangkan untuk
nmenghasilkan minuman probiotik sari buah naga merah yang berkualitas secara organoleptik
sebaiknya digunakan penambahan konsentrasi glukosa 10% dari produk hasil optimasi.

Penelitian selanjutnya yang disarankan adalah perlu dilakukan penelitian tentang
kandungan antioksidan yang terdapat pada buah naga merah, perlu dilakukan uji umur simpan
terhadap produk minuman probiotik sari buah naga merah serta perubahan kimiawi dan
mikrobiologis minuman probiotik sari buah naga merah selama penyimpanan.
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sLampiran. Perlakuan Terbaik
PARAMETER ORGANOLEPTIK
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Nilai Efektifitas Parameter Organoleptik
Parameter Warna Aroma Kenampakan Rasa
Perlakuan A1 5.45 3.85 5.35 4.25

A2 5.35 5.1 5.3 5.35
A3 5.30 4.4 5.05 4.95

Ntb (nilai terbaik) 5.45 5.1 5.35 5.35
Ntj (nilai terjelek) 5.30 3.85 5.05 4.25
NE A1 1 0 1 0

A2 0.33 1 0.83 1
A3 0 0.44 0 0.64

Nilai Produk Untuk Pemilihan Perlakuan Terbaik Parameter Organoleptik
Parameter Bobot A1 A2 A3

NE NP NE NP NE NP
Warna 0.215 1 0.215 0.33 0.071 0 0
Aroma 0.23 0 0 1 0.23 0.44 0.101
Rasa 0.365 0 0 1 0.365 0.64 0.233
Kenampakan 0.19 1 0.19 0.83 0.158 0 0
Total 1 0.405 0.824 0.334
Perl.Terbaik 0.824



Tabel organoleptik warna
panelis A1 A2 A3 jumlah rerata
1 6 4 5 15 5
2 6 6 5 17 5.67
3 6 6 5 17 5.67
4 6 6 4 16 5.33
5 4 6 7 17 5.67
6 5 5 4 14 4.67
7 5 7 6 18 6
8 5 5 5 15 5
9 5 6 6 17 5.67
10 6 5 4 15 5
11 5 5 3 13 4.33
12 6 6 6 18 6
13 6 6 6 18 6
14 6 4 6 16 5.33
15 5 5 6 16 5.33
16 4 4 7 15 5
17 6 6 5 17 5.67
18 3 3 4 10 3.33
19 7 7 7 21 7
20 7 5 5 17 5.67
Yj 109 107 106 322 107.33
∑jY

2
ij 613 593 586

(Y.j)2 11881 11449 11236 34566
Rerata 5.45 5.35 5.30

Skala kesukaan X Frekuensi ∑f (∑f)
X

(∑f)X2

A1 A2 A3
Sangat menyukai 3 2 2 3 7 21 63
Menyukai 2 9 8 6 23 46 92
Agak menyukai 1 6 6 6 18 18 18
Netral 0 2 3 4 9 0 0
Kurang menyukai -1 1 1 1 3 -3 3
Tidak meyukai -2 0 0 0 0 0 0
Sangat tidak meyukai -3 0 0 0 0 0 0
Total jumlah f 20 20 20 60
Jumlah fx 29 27 26 82
Jumlah fx2 841 729 676 176
Rata-rata jumlah
fx/jumlah f

1.45 1.35 1.3



Sumber
variasi

db JK KT F hitung T tabel Notasi
5% 1%

Total 59 63.93 1.083 0.104 3.16 5.01 tn
Perlakuan 2 0.233 0.1165
Galat 57 63.7 1.118

perlakuan Rata-rata
skala arti

A1 5.45 Agak meyukai
A2 5.35 Agak meyukai
A3 5.30 Agak meyukai

Tabel Organoleptik Rasa
Panelis A1 A2 A3 jumlah rerata
1 5 6 4 15 5
2 3 3 5 11 3.67
3 4 6 5 15 5
4 5 3 5 13 4.33
5 4 5 6 15 5
6 3 6 4 13 4.33
7 4 4 5 13 4.33
8 4 3 4 11 3.67
9 5 6 6 17 5.67
10 3 7 4 14 4.67
11 5 3 4 12 4
12 5 6 6 17 5.67
13 5 6 5 16 5.33
14 4 7 5 16 5.33
15 4 7 6 17 5.67



16 6 6 7 19 6.33
17 3 5 4 12 4
18 4 5 5 14 4.67
19 5 6 3 14 4.67
20 4 7 6 17 5.67
Yj 85 107 99 291 97.01
∑jY

2
ij 375 611 509

(Y.j)2 7225 11449 9801 28475
Rerata 4.25 5.35 4.95

Skala kesukaan X Frekuensi ∑f (∑f)
X

(∑f)X2

A1 A2 A3
Sangat menyukai 3 0 4 1 5 15 45
Menyukai 2 1 8 5 14 28 56
Agak menyukai 1 7 3 7 17 17 17
Netral 0 8 1 6 15 0 0
Kurang menyukai -1 4 4 1 9 -9 9
Tidak meyukai -2 0 0 0 0 0 0
Sangat tidak meyukai -3 0 0 0 0 0 0
Total jumlah f 20 20 20 60
Jumlah fx 5 27 19 51
Jumlah fx2 25 729 361 127
Rata-rata jumlah
fx/jumlah f

0.25 1.35 0.95

Sumber
variasi

db JK KT F hitung T tabel Notasi
5% 1%

Total 59 83.65 1.418 4.96 3.16 5.01 *
Perlakuan 2 12.4 6.2
Galat 57 71.25 1.25

perlakuan Rata-rata
skala Arti

A1 4.25 Netral
A2 5.35 Agak menyukai
A3 4.95 Agak menyukai

UJI BNT UJI ORGANOLEPTIK RASA
rerata 4.25 4.95 5.35 KTG BNT 0.05
4.25 0.000 tn tn
4.95 0.000 tn
5.35 0.000 1.25 1.826



Notasi a a a
Perlakuan A1 A3 A2

Tabel Organoleptik Aroma
Panelis A1 A2 A3 jumlah rerata
1 3 6 4 13 4.33
2 3 6 4 13 4.33
3 4 6 5 15 5
4 5 5 3 13 4.33
5 4 4 4 12 4
6 5 6 4 15 5
7 4 4 5 13 4.33
8 3 5 5 13 4.33
9 3 5 3 11 3.67
10 4 7 6 17 5.67
11 4 6 5 15 5
12 4 3 5 12 4
13 5 5 4 14 4.67
14 3 6 6 15 5
15 5 4 3 12 4
16 3 6 5 14 4.67
17 3 5 5 13 4.33
18 4 5 4 13 4.33
19 5 4 3 12 4
20 3 4 5 12 4
Yj 77 102 88 267 88.99
∑jY

2
ij 309 540 404

(Y.j)2 5929 10404 7744 24077
Rerata 3.85 5.1 4.4

Skala kesukaan X Frekuensi ∑f (∑f)
X

(∑f)X2

A1 A2 A3
Sangat menyukai 3 0 1 0 1 3 9
Menyukai 2 0 7 2 9 18 36
Agak menyukai 1 5 6 8 19 19 19



Netral 0 7 5 6 18 0 0
Kurang menyukai -1 8 1 4 13 -13 13
Tidak meyukai -2 0 0 0 0 0 0
Sangat tidak meyukai -3 0 0 0 0 0 0
Total jumlah f 20 20 20 60
Jumlah fx -3 22 8 27
Jumlah fx2 9 484 64 77
Rata-rata jumlah
fx/jumlah f

-0.15 1.1 0.4

Sumber
variasi

db JK KT F hitung T tabel Notasi
5% 1%

Total 59 64.85 1.09 9.13 3.16 5.01 *
Perlakuan 2 15.7 7.85
Galat 57 49.15 0.86

perlakuan Rata-rata
skala Arti

A1 3.85 netral
A2 5.1 Agak meyukai
A3 4.4 netral

UJI BNT UJI ORGANOLEPTIK AROMA
rerata 3.85 4.4 5.1 KTG BNT 0.05
3.85 0.000 tn tn
4.4 0.000 tn
5.1 0.000 0.86 1.51
Notasi a a a
Perlakuan A1 A3 A2

Tabel organoleptik kenampakan
Panelis A1 A2 A3 jumlah rerata



1 6 5 4 15 5
2 6 5 5 16 5.33
3 5 5 5 15 5
4 5 6 5 16 5.33
5 6 5 6 17 5.67
6 7 7 7 21 7
7 6 6 5 17 5.67
8 5 6 5 16 5.33
9 5 5 6 16 5.33
10 6 5 6 17 5.67
11 5 4 6 15 5
12 5 5 3 13 4.33
13 4 5 4 13 4,33
14 5 4 5 14 4.67
15 5 6 4 15 5
16 6 6 5 17 5.67
17 4 5 5 14 4.67
18 5 6 5 16 5.33
19 6 5 4 15 5
20 5 5 6 16 5.33
Yj 107 106 101 314 100.33
∑jY

2
ij 583 572 527

(Y.j)2 11449 11236 10201 32886
Rerata 5.35 5.3 5.05

Skala kesukaan X Frekuensi ∑f (∑f)
X

(∑f)X2

A1 A2 A3
Sangat menyukai 3 1 1 1 3 9 27
Menyukai 2 7 6 5 18 36 72
Agak menyukai 1 10 11 9 30 30 30
Netral 0 2 2 4 8 0 0
Kurang menyukai -1 0 0 1 1 -1 1
Tidak meyukai -2 0 0 0 0 0 0
Sangat tidak meyukai -3 0 0 0 0 0 0
Total jumlah f 20 20 20 60
Jumlah fx 27 26 21 74
Jumlah fx2 729 676 441 130
Rata-rata jumlah
fx/jumlah f

1.35 1.3 1.05

Sumber
variasi

db JK KT F hitung T tabel Notasi
5% 1%

Total 59 38.73 0.66 0.78 3.16 5.01 tn



Perlakuan 2 1.03 0.515
Galat 57 37.7 0.66

perlakuan Rata-rata
skala Arti

A1 5.35 Agak menyukai
A2 5.3 Agak menyukai
A3 5.05 Agak menyukai



Lampiran

A. Prosedur Analisa Pengukuran Aktivitas Antioksidan Penangkap Radikal Bebas (Tang

et al., 2002 dalam Tranggono dkk, 2005)

a. Sampel sebanyak 0,2 gram ditambahkan 10 ml etanol 95%

b. Sampel dalam etanol 95% dihancurkan dan divortex untuk melarutkan sampel dengan

etanol 95%

c. Larutan tersebut disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit untuk

memisahkan ekstrak antioksidan dengan endapan

d. Sebanyak 0,2 mM  larutan 1,1-diphynil-2-picrylhydrazil (DPPH) dalam etanol

dipersiapkan, kemudian 1 ml dari larutan ini ditambahkan denagn 4 ml ekstrak

antioksidan (tingkat berkurangnya warna dari larutan menunjukkan efisiensi penangkap

radikal bebas)

e. Didiamkan 10 menit, kemudian diukur absorbansinya pada λ=517 nm

f. Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai presentase berkurangnya warna DPPH

dengan menggunakan persamaan:

g. Aktifitas penangkap radikal bebas = 100 x (1-A/B)

Keterangan: A = absorbansi sampel

B = absorbansi kontrol

B. Pengukuran pH dengan pH meter (Apriyanto dkk, 1989).

1. Sampel yang telah dihomogenkan diambil kurang lebih 20 ml ditempatkan pada beaker

glass 50 ml.

2. pH meter dikalibrasi dengan menggunakan buffer pH 4 dan pH 7 lalu dibersihkan dengan

aquades.

3. Dilakukan pengukuran pH sampel.

4. Setiap kali mengukur pH sampel yang lain, sebelumnya pH meter dibersihkan dengan

aquades terlebih dahulu.

C. Pengukuran Total Asam (Ranggana, 1979)



a. 10 g sampel diambil ke dalam labu ukur 100 ml.

b. Ditambahkan aquades sampai tanda batas lalu dihomogenkan dan disaring.

c. Filtrat diambil 50 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer.

d. Kemudian ditambahkan indicator phenolptalein (pp yogurt 0,1% sebanyak 2-3 tetes).

e. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah muda.

Perhitungan:

Total Asam (%) = V NaOH x N NaOH x fp x BM asam laktat x 100%

W

Keterangan:

Fp = Faktor pengenceran (100/10)

V = Volume larutan NaOH (ml)

N = Normalitas larutan NaOH

W = berat cuplikan (mg)

Standarisasi Larutan 0,1 N NaOH

a. Timbang 0,1 gram asam oksalat dengan BM=126

b. Masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml

c. Tambahkan aquades sebanyak 25 ml

d. Tambahkan larutan indicator pp sebanyak 2-3 tetes

e. Titrasi dengan larutan NaOH sampai terbentuk warna merah jambu

f. Ulangi sebanyak 3 kali ulangan

Perhitungan:

NNaOH = gramasam oksalat x 2

0,126 x mlNaOH

D. Pengukuran Total Gula Metode DNS

Penetapan sampel:

a. Filrat sampel diambil 1 ml kemudian diencerkan sampai 100 ml, larutan diambil 1 ml dan

dimasukkan ke dalam tabung reaksi.

b. Tahapan selanjutnya sama dengan tahapan pada pengenceran kurva standar

c. Total gula dalam sampel ditentukan dengan persamaan Y= ax+b



Rumus :

Total gula = x (konsentrasi) x P (pengenceran) x 100%

gram x 1000

Pembuatan kurva standar

a. Larutan glukosa standar 0,1 mg/ml dibuat dengan melarutkan 50 mg glukosa dalam 50 ml

aquades

b. Larutan glukosa standar = 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 dimasukkan  dalam tabung

reaksi ditambahkan aquades sampai volume total 10 ml

c. 1 ml DNS ditambahkan dengan cepat ke dalam masing-masing tabung reaksi.

d. Masing-masing tabung reaksi ditutup dan dikocok, lalu dipanaskan dalam air mendidih

selama 12 menit.

e. Didinginkan dengan cepat engan air mengalir

f. Pindahkan ke dalam kuvet, baca absorbansinya pada 630 nm

g. Kurva hubungan antara absorbansi dengan glukosa dibuat

E. Pengukuran Total Padatan Terlarut (Apriyanto dkk, 1989)

a. Sampel diambil dengan menggunakan pipet tetes

b. Diletakkan pada prisma refraktometer

c. Nilai hasil pengukuran ditentukan dengan melihat skala yang tertera pada refraktometer

F. Pengukuran Warna (Yuwono dan Susanto, 1998)

y = 1.668x - 0.103
R² = 0.987
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a. Tempatkan sampel dalam wadah plastik bening

b. Tempelkan colour reader pada permukaan sampel

c. Atur tombol pembacaan pada L*, a*, b*, lalu tekan tombol target

d. Catat hasil pembacaan

G. Analisa Total Bakteri Asam Laktat (Lay, 1994)

a. Tandailah tabung reaksi I, II, dan yang berisi larutan pengencer steril dan tandai pula

masing-masing cawan petri dengan nilai pengencerannya.

b. Kocok suspensi/biakan yang akan dihitung jumlah bakterinya dan diambil 1 ml contoh,

kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 yang berisi 9 ml larutan pengencer

c. Kosok tabung reaksi I sehingga bakteri tersebar dan terlepas dari rantainya

d. Pindahkan 1 ml dari tabung reaksi 1 ke tabung reaksi II yang berisi 9 ml larutan

pengencer, kemudian dikocok. Dari tabung reaksi II dipindahkan 1 ml ke cawan petri

bertanda 10-2

e. Pindahkan 1 ml dari tabung reaksi II ke tabung reaksi III, kemudian kocok. Dari tabung

reaksi III dipindahkan 1 ml ke cawan petri yang bertanda 10-3 dan seterusnya sampai

pengenceran 10-9

f. Tuangkan medium steril bersuhu 40°C ke dalam setiap cawan petri, kemudian goyang

secara perlahan-lahan sehingga biakan tercampur dengan baik

g. Setelah medium membeku, baliklah cawan petri dan masukkan ke dalam incubator

selama 24 jam pada suhu 37°C

h. Perhitungan jumlah koloni dengan menggunakan Quebec Colony Counter

i. Dilakukan duplo setiap kali pengenceran

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Standar Plate Count (SPC), Fardiaz (1992)

a. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30-300

b. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan koloni yang

besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung sebagai 1 koloni

c. Satu deretan koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung sebagai 1 koloni

Perhitungan :

Koloni per ml atau per gram = jumlah koloni per cawan x 1/faktor pengenceran



H. Penentuan N-Total Cara Semi Mikro Kjeldahl

a. Ambil 10 ml sampel atau larutan protein dan masukan ke dalam labu takar 100 ml dan

encerkan dengan aquades sampai tanda.

b. Ambil 10 ml dari larutan ini dan masukkan ke dalam labu kjehldahl 500 ml dan

tambahkan 10 ml H2SO4 (93-98% bebas N). Tambahkan 5 gr campuran Na2SO4-HgO

(20:1) untuk katalisator

c. Didihkan sampai jernih dan lanjutkan pendidihan 30 menit lagi. Setelah dingin cucilah

dinding labu kjeldahl dengan aquades dan didihkan lagi selama 30 menit

d. Setelah dingin tambahkan 140 ml aquades dan tambahkan 35 ml larutan NaOH-Na2S2O3

dan beberapa butiran zinc

e. Lakukan destilasi, destilat ditampung sebanyak 100 ml dalam Erlenmeyer yang berisi 25

ml larutan jenuh asam  borat dan beberapa tetes indicator metal merah/metilen blue

f. Titrasilah larutan yang diperoleh dengan 0,02 M HCl

g. Hitung total N atau % protein dalam contoh

Pehitungan jumlah total N:

Jumlah N total = ml HCl x N HCl x 14,008 x f mg/ml

ml larutan contoh

I. Uji Organoleptik

Uji organoleptik adalah uji kesukaan atau “hedonic test”. Dalam pelaksanaannya, panelis

diminta untuk memberikan skor terhadap tingkat kesukaan rasa, warna dan aroma sampel

yang sesuai dengan kesukaan. Cara pelaksanaannya sebagai berikut:

 Sebelum pelaksanaan ujian dimulai, panelis diberi sedikit informasi tentang produk yang

akan diuji.

 Selanjutnya kepada panelis disajikan sampel produk yang ditempatkan dalam wadah

beserta perlengkapannya yang lain seperti air putih, sendok, tissue dan organoleptik.

 Adapun contoh lembar uji organoleptik dapat dilihat dalam lampiran 11. Hasil uji

dinyatakan dengan angka sebagai berikut.

7 = sangat menyukai

6 = menyukai



5 = agak menyukai

4 = netral atu biasa

3 = agak tidak menyukai

2 = tidak menyukai

1 = sangat tidak menyukai

J. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984)

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode indeks efektifitas

dengan prosedur pembobotan, sebagai berikut:

a. Mengelompokkan parameter

Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah dengan parameter

organoleptik

b. Memberikan bobot 0-1 pada setiap parameter pada masing-masing kelompok.

Bobot yang diberikan sesua dengan tingkat kepentingan setiap parameter dalam

mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen yang diwakili oleh panelis.

Pembobotan=

c. Menghitung nilai efektifitas (NE) dengan rumus:

NE  =

Keterangan: NE = Nilai Efektifitas

Np = Nilai perlakuan

Ntj = Nilai terjelek

Ntb = Nilai terbaik

d. Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai terendah

sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk

parameter dengan nilai semakin kecil semakin baik, maka niali tertinggi sebagai

nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik.

e. Menhitung nilai Produk

Niali produk diperleh dari perkalian Nilai Efektifitas dengan bobot nilai.

f. Menjumlahkan Nilai Produk dari semua parameter pada tiap kelompok

Kelompok yang memiliki Nilai Produk tertinggi adalah perlakuan terbaik pada

kelompok parameter



g. Kelompok terbaik dipilih dengan perlakuan yang memiliki Nilai Produk tertinggi

untuk parameter organoleptik.

K. Lembar Kuisioner Uji Organoleptik

LEMBAR KUISIONER UJI ORGANOLEPTIK

Minuman Probiotik Sari Buah Naga

(Hedonic Scale Scoring)

Nama :
Tanggal :
Pengujian : Rasa, Aroma, Warna dan Kenampakan

Anda diminta untuk menguji sifat sensoris produk yang ada di hadapan Anda dari segi
rasa, aroma, warna dan kenampakannya. Anda dimohon untuk memberikan penilaian seberapa
jauh Anda menyukai produk ini, dengan memberikan angka penilaian yang sesuai.
Kode rasa Aroma warna kenampakan
865
765
Keteranga penilaian:

1 = sangat tidak menyukai 5 = agak menyukai
2 = tidak menyukai 6 = menyukai
3 = Agak menyukai 7 = sangat menyukai
4 = netral

Saran:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Terimakasih




