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RINGKASAN

Dewasa ini perkembangan minuman fermentasi probiotik telah mendapat
respon positif dari masyarakat. Salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan
masyarakat terhadap minuman fermentasi adalah dengan memperbaiki nilai
organoleptik. Oleh karena itu perlu dilakukan diversifkasi dalam hal bahan baku
dengan memakai buah naga merah untuk menghasilkan beragam minuman
fermentasi probiotik yang disukai konsumen serta memberikan nilai fungsional
yang tinggi pula. Buah naga merah dipilih karena memiliki komposisi yang dapat
mendukung pertumbuhan bakteri starter (Lactobacilus plantarum B2) dan juga
kaya akan manfaat terhadap kesehatan misalnya menurunkan kolesterol, tekanan
darah, dan resiko penyakit jantung

Tujuan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan proses pembuatan
minuman probiotik sari buah naga merah dengan variabel penambahan
konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi serta respon yang diamati adalah total
bakteri asam laktat. Rancangan penelitian yang digunakan dalam metode respon
permukaan adalah rancangan komposit terpusat (central composite design)
dengan menggunakan 2 faktor perlakuan yaitu konsentrasi sukrosa dan lama
fermentasi. Sesuai dengan metode respon permukaan 2 faktor maka pengulangan
dilakukan pada titik tengah (X = 0) sebanyak lima kali. Sebagai acuan dasar dari
penetuan titik tengah adalah penelitian pendahuluan yang telah dilakukan yaitu
dengan konsentrasi sukrosa 2 % (X1 = 0) dan lama fermentasi 24 jam (X2 = 0) dan
nilai α, dipiih k = 2 adalah 2k/4 = 22/4 = 1.414. Pengolahan data dengan
menggunakan Design-Expert 7.1.6 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 7.1.6.

Model yang terbentuk dari penelitian ini adalah model kuadratik.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsentrasi sukrosa
2.22% dan lama fermentasi 20.20 jam adalah solusi optimal dimana dicapai nilai
total bakteri asam laktat tertinggi yaitu 8.72 log cfu/ml. Produk hasil optimasi
memiliki total bakteri asam laktat 8.72 log cfu/ml, pH 3.82, total asam 0.45%,
total gula 1.47%, L 26.9 a*, 11.7, b* 7.2 dan TPT sebesar 7.4 0Brix. Tiga produk
diujikan pada panelis, yaitu produk A (produk optimal), B (10% sukrosa), dan C
(15%) sukrosa. Menurut penilaian organoleptik, produk dengan penambahan
konsentrasi sukrosa 10% adalah perlakuan terbaik.

Kata kunci: buah naga merah, Lactobacilus plantarum B2, fermentasi,
probiotik.
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Sarita Nur Kholilah. 0511010069. Processing Optimization of Probiotic
Drink from Red Dragon Fruit (Hylocereus polyrhizus) (Study on Sucrose
Concentration and Fermentation Time).
Supervisor :  Dr. Ir. Joni Kusnadi, M. Si

SUMMARY

Nowdays the improvement of probiotic drink got positive response from
the people. One of the effort to increase consumer acceptance for probiotic drink
is by improving organoleptic value. So, the diversification of raw material is
important to do by using red dragon fruit to produce various probiotic drink that
accepted by consumer and also give the high functional advantages. The Red
Dragon Fruit was choosen due to its composition can support the grow of  starter
bacteria (Lactobacilus plantarum B2) and also has health benefits related to
colesterol reduction, blood pressure, and heart attack risk.

The purpose of this research was to optimize probiotic drink process from
red dragon fruit which was observed from sucrose concentration and fermentation
time variabels whereas the response was LAB total. The design of research in
response surface method is central composite design by using 2 factors, the first
factor is sucrose concentration and the second is fermentation time. Based on
response surface method, the 5 replications was done in the central point (X=0).
As a basic foundation of the central point decision is preliminary research by
using 2% of sucrose concentration and 24 hours fermentation time with , k=2,
2k/4 = 22/4 = 1.414. the data was analysed by Design Expert 7.1.6 Trial Version
software was downloaded from www.stease.com. The data was entered into 2
factors central composite design with 5 replications in central point, response to
be observed was LAB total. The data was analysed by the procedure in Design
Expert 7.1.6.

This research was resulted quadratic model. The result showed, that
sucrose concentration was optimum at 2.22% and fermentation time was optimum
at 20.20 hours. The characteristics of that product are: LAB total 8.72 log cfu/ml,
pH 3.82, acid tota 0.45%, sugar total 1.47%, L* colour 26.9, a* 11.7, b* 7.2 dan
total dissolved solid 7.4 %Brix. Three product was tested to the consumers,
product A (product from optimal solution), B (10% sucrose) and C (15%
sucrose).The best treatment based on organoleptic scoring is the product with 10%
sucrose concentration.

Keywords: red dragon fruit, Lactobacilus plantarum B2, fermentation,
probiotic.

www.stease.com
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Probiotik merupakan suplemen berupa mikrobial hidup yang mempunyai

efek yang menguntungkan terhadap tubuh manusia dan hewan dengan cara

menyeimbangkan mikrobia dalam pencernaan (Gibson dan Fuller,1999).

Probiotik mempunyai fungsi antara lain mencegah bakteri patogen, merangsang

kekebalan tubuh, mensintesis vitamin, membantu pencernaan, memproduksi

bahan metabolit untuk enterotosit, mempertahankan keseimbangan ekosistem, dan

metabolisme obat-obatan. Salah satu bakteri yang digunakan sebagai probiotik

adalah Lactobacillus plantarum B2.

Dewasa ini perkembangan minuman fermentasi probiotik telah mendapat

respon positif dari masyarakat. Saat ini produk probiotik biasanya dipasarkan

dalam bentuk minuman fermentasi dan yoghurt. Namun, adanya kandungan

kolesterol yang tinggi berlawanan terhadap manfaat probiotik itu sendiri. Akhir-

akhir ini telah diteliti bahwa minuman jus dan sari buah dapat menyediakan

medium yang baik untuk pertumbuhan probiotik (Matilla et al, 2002).

Buah naga merupakan jenis buah yang sekarang ini mulai banyak diminati

masyarakat. Dibalik rasanya yang manis menyegarkan, buah naga kaya akan

manfaat. Banyak orang percaya buah ini dapat menurunkan kolesterol dan

penyeimbang gula darah. Memang belum ada penelitian pasti tentang manfaat



buah ini. Namun, mengingat asalnya dari jenis buah kaktus, buah naga dipercaya

mengandung vitamin C, beta karoten, kalsium dan karbohidrat. Selain itu buah

naga tinggi serat sebagai pengikat zat karsinogen penyebab kanker dan

memperlancar proses pencernaan (Anonymous, 2009a).

Buah naga merupakan sumber vitamin dan mineral yang cukup baik.

Kadar vitamin B1-nya mencapai 0.3 mg per 100 gram daging buah. Buah ini juga

kaya akan betakaroten. Betakaroten merupakan provitamin A yang akan diubah

menjadi vitamin. Banyak orang percaya buah ini dapat menurunkan kolesterol dan

penyeimbang gula darah. Buah naga juga tinggi serat sebagai pengikat zat

karsinogen penyebab kanker dan memperlancar proses pencernaan (Genie, 2008).

Syarat perumbuhan bakteri probiotik adalah tersedianya sumber nutrisi

baik organik maupun anorganik, dimana organik diantaranya adalah seperti

karbohidrat, vitamin, dan mineral (Defigueiredo and Splittstoesser, 1976). Melihat

kandungan buah naga di atas, maka buah naga dapat dijadikan sebagai media

fermentasi bagi Lactobacillus plantarum B2.

Akan tetapi, berdasarkan analisa bahan baku yang dilakukan pada sari

buah naga merah, nilai total gulanya hanya 0,6%, sedangkan kebutuhan karbon

dari Lactobacillus plantarum B2 adalah sekitar 2%. Sehingga diperlukan

penambahan sukrosa yang dapat berfungsi sebagai sumber karbon dan dapat

memenuhi syarat pertumbuhan Lactobacillus plantarum B2. Lactobacillus

plantarum B2 merupakan bakteri asam laktat yang dapat memanfaatkan berbagai

macam gula, salah satunya sukrosa sebagaimana dikemukakan oleh Maulina



(2007) yang menyatakan Lactobacillus plantarum B2 memiliki enzim invertase

(sukrase) yang berperan menghidrolisis sukrosa.

Dalam setiap proses pembuatan produk, lama waktu proses harus

dipertimbangkan. Dimana diharapkan dengan waktu proses yang sesingkat

mungkin dapat dihasilkan produk dengan karakteristik akhir yang diharapkan.

Sehingga dalam penelitian ini, lama fermentasi menjadi salah satu faktor

perlakuan selain konsentrasi sukrosa. Lama fermentasi yang optimal juga dapat

meningkatkan keefisienan proses pembuatan produk.

Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan

proses pembuatan minuman probiotik sari buah naga merah dengan variabel

konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi dimana respon yang diamati adalah total

bakteri asam laktat. Respon yang diamati adalah total bakteri asam laktat

dikarenakan jumlah bakteri asam laktat merupakan indikasi bahwa suatu produk

dapat digolongkan sebagai probiotik, yaitu dengan jumlah minimal 7 log cfu/ml

pada produk minuman probiotik.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam pembuatan minuman fermentasi probiotik sari buah

naga adalah belum diketahuinya titik optimal dari variabel konsentrasi sukrosa

serta lama fermentasi yang tepat untuk menghasilkan minuman probiotik untuk

mencapai respon total bakteri asam laktat yang maksimal.

1.3 Tujuan Penelitian



Mengoptimalkan penambahan konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi

untuk menghasilkan minuman probiotik dengan total bakteri asam laktat yang

maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memperkaya dan menganekaragamkan produk (diversifikasi) pangan

khususnya yang dihasilkan dari buah naga merah

2. Mempelajari pengaruh perlakuan terhadap terhadap sifat fisik, kimia,

mikrobiologis, dan organoleptik minuman fermentasi probiotik sari buah

naga merah

3. Mengetahui konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi yang optimal untuk

menghasilkan minuman probiotik dengan total bakteri asam laktat yang

maksimal.

1.5 Hipotesa

Diduga konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi yang optimal dapat

menghasilkan total bakteri asam laktat yang maksimal pada produk minuman

probiotik sari buah naga merah.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus)

Buah naga, atau dragon fruit adalah sejenis pokok kaktus yang dikenal

sebagai nightblooming catus. Berasal dari Amerika Latin, Chile, Argentina, Peru

dan Mexico, tanaman ini semakin hari semakin popular di beberapa negara di

Asia termasuk Malaysia (Anonymous, 2009a). Buah ini terbagi dalam tiga jenis

yaitu varietas putih (Hylocereus undatus), varietas merah (Hylocereus polyrhizus),

dan varietas kuning (Hylocereus megalanthus) (Amat, 2009).

Tanaman akan tumbuh subur jika media tanam porous (tidak becek), kaya

akan unsur hara, berpasir, cukup sinar matahari dan bersuhu antara 38-40 0C. Jika

perawatan cukup baik, tanaman akan mulai berbuah pada umur 11- 17 bulan. Kota

Malang berada 400-700 dpl, sangat cocok untuk budidaya buah naga merah.

Walaupun memiliki udara yang cukup sejuk, namun mendapatkan sinar matahari

yang cukup merupakan modal untuk pertumbuhan buah naga merah . Buah naga

dapat berkembang dengan kondisi tanah dan ketinggian lokasi apapun, namun

tumbuhan ini cukup rakus akan unsur hara, sehingga apabila tanah mengandung

pupuk yang bagus, maka pertumbuhannya pun akan pesat sekali. Dalam waktu 1

tahun, tanaman bisa mencapai ketinggian 3 meter lebih. Berdasarkan beberapa

sumber, buah naga belum banyak dibudidayakan di Indonesia, sementara ini data



yang diperoleh baru daerah : Mojokerto, Jember, Malang, Pasuruan, Bayuwangi,

dan Kulon Progo. Dengan luas areal masing-masing tidak lebih dari 3 ha

(Anonymous, 2008).

Tabel 1. Kandungan Dalam 100 Gram Buah Naga Merah
Kadar air 82,5 - 83 g
Protein 0,159 - 0,229 g
Lemak 0,21 - 0,61 g
Serat kasar 0,7 - 0,9 g
Karoten 0,005 -0,012 mg
Kalsium 6,3 - 8,8 mg
Fosfor 30,2 - 36,1 mg
Besi 0,55 - 0,65 mg
Vitamin B1 0,28 - 0,043 mg
Vitamin B2 0,043 - 0,045 mg
Vitamin B3 0,297 - 0,43 mg
Vitamin C 8 - 9 mg
Tiamin 0,28 - 0,30 mg
Riboflavin 0,043 - 0,044 mg
Niasin 1,297 - 1,300 mg
Abu 0,28 g
Lain-lain 0,54 - 0,68 g

Sumber: Amat, 2009.

2.2 Minuman Fermentasi Probiotik

Produk fermentasi adalah substrat makanan yang ditumbuhi oleh

mikroorganisme yang bersifat edible yang mempunyai enzim, khususnya amilase,

protease, lipase, yang menghidrolisis polisakarida, protein, dan lemak menjadi

produk non-toxic dengan flavor, aroma dan tekstur yang menarik untuk

dikonsumsi manusia (Steinkraus, 1997).

Probiotikasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk

memproduksi produk pangan fungsioal fermentasi. Penambahan probiotik ke



dalam makanan memberikan beberapa keuntungan kesehatan termasuk penurunan

level serum, peningkatan fungsi gastrointestinal, meningkatkan sistem kekebalan

dan menurunkan resiko kanker kolon (Berner and Odonnel, 1998).

Saat ini produk probiotik biasanya dipasarkan dalam bentuk minuman

fermentasi dan yoghurt. Namun, adanya kandungan kolesterol yang tinggi

berlawanan terhadap manfaat probiotik itu sendiri. Akhir-akhir ini telah diteliti

bahwa minuman jus dan sari buah dapat menyediakan medium yang baik untuk

pertumbuhan probiotik (Matilla et al, 2002).

2.3 Bakteri Probiotik

Probiotik pertama kali dicetuskan oleh Lilly dan Stilwell pada tahun 1965,

untuk menyatakan efek stimulasi pertumbuhan dari suatu mikroorganisme

terhadap organisme lain. Definisi probiotik berkembang sebagai suplementasi

pakan yang berisi mikroba hidup yang digunakan untuk memperbaiki mikroflora

dalam pencernaan. Saat ini banyak probiotik diartikan sebagai konsumsi mikroba

hidup sebagai aditif makanan untuk kesehatan (Hoover, 1993).

Probiotik merupakan suplemen makanan berupa mikroba hidup yang

berpengaruh baik pada inang dengan meningkatkan keseimbangan mikrobial,

bertahan selama perjalanan memlalui lambung dan usus dua belas jari. Baik

spesies Bifidobacterium dan Lactobacillus mampu melintasi esophagus, lambung,

dan usus dua belas jari dalam keadaan normal (Lambert and Hull, 1996).

Syarat suatu mikroorganisme menjadi probiotik yang memberi efek

kesehatan adalah berasal dari manusia (“human origin”), stabil terhadap asam



maupun cairan empedu, dapat menempel pada sel intestin manusia, dapat

berkolonisasi di saluran pecernaan manusia, memproduksi senyawa antimikroba,

dapat melawan bakteri patogenik dan kariogenik, telah teruji secara klinis aman

dikonsumsi, serta tetap hidup selama pengolahan dan penyimpanan. Selain itu

konsumsi harus dilaksanakan secara teratur sebanyak 100-150 ml produk (berisi

106/ml bakteri hidup) setiap dua atau tiga kali seminggu (Prangdimurti, 2001).

Rosenberg (1999) mangungkapkan bahwa ada beberapa metode probiotik

mencegah kolonisasi dan invasi oleh organisme lain:

 Berkompetisi dalam memanfaatkan zat gizi dan inang dalam usus. Zat gizi yang

masuk dalam tubuh akan dimanfaatkan oleh bakteri probiotik sebelum

dimanfaatkan oleh bakteri patogen untuk menghasilkan toksin.

 Membantu mengatur pH (menghambat bakteri patogen) pada permukaan epitel

usus. Dengan dihasikannya asam laktat maka kondisi usus akan mengalami

penurunan pH atau kenaikan keasaman sehingga dengan kondisi asam maka

pertumbuhan bakteri patogen akan terhambat.

 Menghasilkan Hidrogen Peroksida yang bekerja antagonis dengan bakteri

patogen dan yeast.

 Menghasilkan “antimicrobial microcins”. Dengan dihasilkannya antimikrobial

maka minuman fermentasi bakteri asam laktat mempunyai kemampuan untuk

membunuh bakteri patogen.

 Mensintesa zat gizi yang merupakan sumber energi bagi sel epitel. Di dalam

usus bakteri asam laktat mampu mensintesa zat gizi seperti: asam folat, niasin,

riboflavin, biotin, dan vitamin K. Asam lemak rantai pendek yang dihasilkan



seperti butirat dan propionat merupakan sumber energi bagi sel epitel. Selain itu

probiotik juga mensekresikan enzim laktase yang mampu merubah laktosa

menjadi glukosa dan galaktosa pada susu sehingga tingkat kecernaannya lebih

tinggi bagi orang yang alergi terhadap laktosa “lactose intolerance”.

 Bertindak sebagai suatu stimulator sistem kekebalan. Probiotik yang dikonsumsi

mampu menaikkan respon antigenik terhadap bakteri patogen. Imunoglubin

IgAsebagai zat anti radang  pada usus terbukti disekresikan lebih besar pada

orang yang mengkonsumsi bakteri asam laktat (probiotik)

2.4 Bakteri Asam Laktat

Menurut Tamime dan Robinson (1989), bakteri asam laktat adalah jenis

mikroba yang mampu memproduksi asam laktat serta komponen “flavor” yang

spesifik melalui fermentasi karbohidrat dan laktosa. Dalam fermentasi, kultur

bakteri asam laktat dapat didefinisikan sebagai biakan mikroorganisme yang

diinginkan dan bebas kontaminan, mampu berkembang biak pada kondisi yang

diberikan, serta menghasilkan perubahan-perubahan yang menguntungkan

(Axelsson, 1998).

Bakteri asam laktat terdiri dari setidaknya 6 genus yang merupakan

perluasan dari  4 genus (dalam Bergey’s Manual edisi ke 9). Genus-genus awal

Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, dan Streptococcus telah diperluas

meliputi Carnobacterium, Enterococcus, Lactococcus, dan Vagococcus.

Carnobacterium mempunyai strain yang diklasifikasikan sebagai lactobacilli dan 3

genus lain yang terdiri dari strain-strain diklasifikasikan sebagai Streptococci (Jay,



1992). Dari segi morfologi, anggota famili ini adalah termasuk gram positif, tidak

membentuk spora, atau terjadi cocci baik secara tunggal maupun pasangan atau

rantai dan biasanya berbentuk tetra (Defigueiredo and Splittstoesser, 1976).

Berdasarkan hasil aktivitasnya, bakteri asam laktat terbagi dalam dua

kelompok yaitu homofermentatif yang hanya menghasilkan satu jenis produk

yaitu asam laktat. Kelompok yang kedua adalah heterofermentatif dimana selain

menghasilkan asam laktat juga produk lain. Lactobacillus termasuk dalam kedua

kelompok tersebut baik homofermentatif maupun heterofermetatif tergantung

pada spesiesnya (Jay, 1992).

Bakteri asam laktat dalam pertumbuhannya membutuhkan nutrisi yang

cukup kompleks baik organik maupun anorganik dimana organik diantaranya

adalah seperti asam amino, purin, pirimidin, dan vitamin. Selain nutrisi yang

cukup untuk mendukung pertumbuhan dan aktifitasnya diperlukan  juga kondisi

suhu dan oksigen dimana setiap spesies dari bakteri asam laktat ini berbeda-beda

kondisi optimumnya. Begitu juga dengan kondisi pH pertumbuhan juga bervariasi

walaupun secara umum berkisar antara 4-9,6 (Defigueiredo and Splittstoesser,

1976).

2.5 Lactobacillus plantarum

Sel Lactobacillus plantarum berbentuk batang dengan ujung bundar

ukurannya 0,9-1,2 x 3,0-8,0 µm, ditemukan tunggal, berpasangan atau

membentuk rantai pendek. Beberapa strain dapat memiliki kemampuan mereduksi

nitrat. Dalam keadaan kekurangan glukosa, bakteri ini dapat mengaktifkan enzim



pseudokatalase. Dinding selnya terdiri dari ribitol dan asam teikoat gliserol.

Pertumbuhan bakteri ini memerlukan kalsium pantotenat dan niasin, sedangkan

tiamin, piridoksal atau piridoksamin, asam folat, vitamin B12, timidin, ata

deoksiribosa tidak dibutuhkan untuk pertumbuhannya (Orla-Jensen dalam

Hammes dan Vogel, 1986).

Menurut Buchanan dan Gibson (1975), bakteri Lactobacillus plantarum

dikenal sebagai bakteri pembentuk asam laktat. Mikroorganisme ini adalah gram

positif, tumbuh pada suhu 15 0C tetapi tidak pada 45 0C. Selnya berbentuk batang

pendek, non motil, mikroaerofil, gram positif, katalase negatif.

Taksonomi Lactobacillus plantarum (Anonymous, 2007):

Kerajaan : Bakteri
Divisi/filum : Firmicutes
Kelas : Bacilli
Ordo : Lactobacillales
Famili : Lactobacillaceae
Genus : Lactobacillus
Spesies : Lactobacillus plantarum

Bakteri Lactobacillus plantarum dikenal sebagai bakteri pembentuk

asam laktat. Untuk pertumbuhannya memerlukan nutrien, beberapa vitamin, asam

amino/peptida tertentu sebagai sumber N, dapat memfermentasi karbohidrat

sebagai sumber energi. Golongan bakteri ini tumbuh pada pH 4-4,5 dan pada suhu

20-50 0C (Buchanan dan Gibson, 1975).

Berdasarkan penelitian Valentine (2006), isolat Lactobacillus plantarum

B2 merupakan isolat yang tahan terhadap garam empedu. Kemampuan bertahan

dalam konsentrasi garam empedu ini berkaitan dengan kemampuan isolat

menghasilkan Bile Salt Hydrolase (BSH). Menurut Smeth et al (1995) dalam



Evanikastri (2003), beberapa Lactobacillus mempunyai enzim Bile Salt Hydrolase

(BSH) dengan aktivitas menghidrolisa garam empedu, sehingga mampu

mengubah sifat fisika kimia yang dimiliki oleh garam empedu menjadi tidak

toksik bagi bakteri asam laktat.

Gambar 1. Lactobacillus plantarum (Anonymous, 2009b).

Valentine (2006) mengemukakan bahwa persen ketahanan terhadap

garam empedu yang dimiliki isolat Lactobacillus plantarum B2 sedikit lebih

rendah dibandingkan isolat probiotik, namun secara keseluruhan isolat

Lactobacillus plantarum B2 memiliki kemampuan probiotik hampir sama dengan

isolat probiotik, oleh karena itu isolat Lactobacillus plantarum B2 berpotensi

sebagai kandidat probiotik.

2.6 Sukrosa

Sukrosa merupakan disakarida dengan rumus molekul C12H22O11 memiliki

berat molekul 342,3 yang terdiri glukosa dan fruktosa. Bila ditambahkan dengan



air panas akan terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa (gula invert) kadar

gulanya akan turun dan daya osmosisnya akan naik (Sudarmadji dkk, 1989).

Sukrosa adalah gula yang umumnya terdapat pada tanaman yang tahan

beku, yakni tanaman yang dapat meningkatkan kadar sukrosanya sebagai respon

atas suhu rendah. Sukrosa mencegah pencampuran membran karena pendinginan

gula tersebut sesuai dengan membran sel dan berikatan dengan gugus pospholipid

(Girindra, 1986).

Sukrosa juga memiliki peranan penting dalam teknologi pengolahan salah

satunya yaitu sebagai substrat bagi mikroorganisme dalam proses fermentasi

(Kitts, 2004). Penambahan sukrosa  berfungsi memberi rasa berisi pada minuman

karena memberikan kekentalan. Hasil penelitian Anandita (2002), dalam

pembuatan Yogurt, sukrosa sebanyak 4-11% dapat ditambahkan sebelum dan

sesudah fermentasi. Pongsawatmanit dan Suklampoo (1991) menambahkan,

penggunaan sukrosa sebesar 5% atau lebih akan mengurangi pertumbuhan

mikroba dan produksi asam laktat secara drastis.

Sukrosa merupakan salah satu jenis gula sebagai sumber energi dan

karbon yang disintesis bakteri menjadi asam laktat selama proses fermentasi

berlangsung. Semakin banyak gula yang ditambahkan akan semakin banyak yang

dirombak menjadi asam laktat, akibatnya jumlah sukrosa akan berkurang. Namun,

sampai pada konsentrasi tertentu penambahan sukrosa tidak lagi memacu

pertumbuhan dan sintesa sel bakteri melainkan berperan sebagai inhibitor yang

menghambat aktivitas bakteri (Anindita, 2002).



Konsentrasi sukrosa yang tinggi akan menghasilkan tekanan osmosis yang

besar sehingga terjadi perbedaan tekanan osmosis antara cairan di dalam sel dan

di luar sel bakteri yang cukup besar. Air dari dalam sel bakteri akan terdorong

untuk pindah keluar. Bakteri akan kehilangan cairan (plasmolisis) sehingga

metabolismenya terhambat, akibatnya pertumbuhan bakteri akan terhambat.

Keadaan ini bisa juga menyebabkan kematian sel (Anindita, 2002).

2.7 (NH4)2HPO4

Diamonium hydrogen phosphat memiliki berat molekul 132,06 gram,

densitas 1.33, tidak berwarna, kilauan seperti kaca, lapisan putih, dengan

komposisi terdiri dari phosporus, hydrogen, nitrogen, dan oksigen, memiliki

rumus empiris (NH4)2HPO4 (Anonymous, 2007).

Diamonium hydrogen phosphat adalah yang paling cocok digunakan

sebagai sumber nitrogen karena mudah didapat dan harganya murah. Selain itu

juga bisa digunakan amonium sulfat (Prescott and Dunn,1959).

Unsur  nitrogen dalam suatu medium diperlukan untuk menunjang

pertumbuhan sel bakteri dan hanya dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Pemanfaatan

unsur nitrogen sampai batas tertentu akan meningkatkan aktivitas bakteri untuk

pertumbuhan. Nitrogen diperlukan dalam jumlah besar, kira-kira 10-15% dari

berat kering sel bakteri (Said, 1998).

Penggunaan amonium fosfat sangat sedikit, yaitu sekitar 0,1-0,4% tidak

merubah spesifikasi fisik bahan baku (Said, 1998). Amonium Fosfat pada

konsentrasi 0,4% menyebabkan terganggunya metabolisme bakteri asam laktat,



selain itu laju pertumbuhan sel terhambat karena adanya aktivitas bakteriostatik

(Ratnayantie, 2008). Konsentrasi amonium fosfat sebesar 0,5% memiliki aktivitas

penghambatan bakteri (Ristikawati, 2006).

2.8 Perubahan Selama Fermentasi

Fermentasi adalah suatu aktivitas mikroba baik aerob maupun anaerob

untuk mendapatkan energi dimana terjadi perubahan atau transformasi kimiawi

substrat oraganik (Rahman, 1989). Secara kimiawi, perubahan bahan pangan

selam fermentasi disebabkan oleh enzim. Enzim dapat dihasilkan oleh mikroba

atau sudah terdapat dalam bahan pangan. Secara biokimia fermentasi diartikan

sebagai pembentukan energi melalui senyawa organik sedangkan aplikasinya

dalam dunia industri, fermentasi diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah

bahan dasar menjadi suatu produk oleh massa sel mikroba. Di dalam pengertian

ini termasuk juga proses anabolisme pembentukan komponen sel secara aerob

(Wibowo, 1990).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu kultur secara garis

besar terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah faktor intrinsik yang terdiri

dari beberapa hal yaitu nutrisi, faktor pertumbuhan dan inhibitor, aktivitas air, pH

atau derajat keasaman, potensial redoks, dan oksigen. Faktor yang kedua adalah

faktor ekstrinsik yang meliputi temperatur (Ray, 1996).

Selama fermentasi berlangsung, akan terbentuk asam yang menyebabkan

rasa dan aroma yang khas, serta komponen-komponen cita rasa lain seperti

karbonil, asetaldehide, aseton dan diasetil. Beberapa produk metabolisme dari



bakteri asam laktat mempunyai efek anti mikroba, meliputi asam organik, asam-

asam lemak, hidrogen peroksida dan diasetil (Helferich dan Westhoff, 1980).

2.9 Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology)

Metode permukaan respon (Response Surface Methodology) merupakan

suatu kumpulan desain statistik dan teknik optimasi numerik yang biasanya

digunakan untuk optimasi proses indutri (Garsia and Philip, 1995).

Metode permukaan respon adalah suatu kumpulan dari teknik-teknik

statistika dan matematika yang berguna untuk menganalisis permasalahan tentang

variabel bebas yang mempengaruhi variabel tidak bebas dari respon, serta

bertujuan mengoptimumkan respon. Dengan demikian metodologi permukaan

respon dapat digunakan oleh peneliti untuk mencari suatu fungsi pendekatan yang

cocok untuk meramalkan respon yang akan datang dan menentukan nila-nilai

variabel bebas yang mengoptimumkan respon yang telah dipelajari (Gaspersz,

1992).

Metode permukaan respon bertujuan membantu peneliti dalam improvisasi

untuk mendapatkan hasil optimum secara cepat dan efisien. Metode ini dapat

memberikan kemudahan dalam menentukan kondisi proses optimum baik pada

sistem maupun jangka yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil proses yang

sangat memuaskan. Pada dasarnya analisis permukaan respon serupa dengan

analisis regresi, perbedaannya adalah dalam analisis respon diperluas untuk

menentukan titik optimum (Montgomery et al, 2001).



Pada metodologi permukaan respon, variabel bebas didefinisikan sebagai

X1, X2, ..., Xk dan respon didefinisikan sebagai variabel tak bebas Y (Montgomery

et al, 2006). Pada kebanyakan permasalahan metode ini, hubungan matematika

menggambarkan respon percobaan dan variabel-variabel bebas tidak diketahui,

sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan perkiraan yang

sesuai untuk hubungan matematika tersebut (Garsia and Philip, 1995).

Seringkali dalam kebanyakan masalah percobaan, tidak diketahui secara

pasti dimana lokasi maksimum yang diharapkan berada. Dengan demikian dapat

terjadi bahwa dugaan awal tentang kondisi optimum dari sistem akan berbeda jauh

dari kondisi optimum yang aktual. Untuk membantu kondisi tersebut dapat

digunakan prosedur dakian tercuram untuk mencari daerah respon yang

maksimum dan mendapatkan titik-titik optimum (Gaspersz, 1992).

Setelah ditentukan lengkungan sebagai daerah optimum, maka diperlukan

rancangan permukaan respon ordo kedua yaitu rancangan komposit pusat untuk

mengumpulkan data percoban (Gaspersz, 1992). Data percobaan menggunakan

rancangan komposit pusat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Percobaan Menggunakan Rancangan Komposit Pusat

Perlakuan Variabel kode
X1 X2

1 -1 -1
2 -1 1
3 1 -1
4 1 1
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 -1.414 0



11 1.414 0
12 0 -1.414
13 0 1.414

Sumber: Montgomery et al (2001).

Untuk menentukan titik X1 dan X2 yang memaksimalkan fungsi respon

dapat dilakukan dengan menerapkan konsep optimasi prinsip kalkulus klasik dan

analisis kanokik (Gaspersz, 1992).



III. METODOLOGI 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 sampai Agustus 2009.

3.2 Bahan

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian antara lain buah naga

merah (Hylocereus Polyrhizus), kultur Lactobacillus plantarum B2 (Laboratorium

Mikrobiologi UNIBRAW, Malang), media MRSB, MRSA, Diamonium Hidrogen

Phosphat, sukrosa, aquades, alkhohol 70 %.

Bahan yang digunakan untuk analisa fisik, kimia, dan mikrobiologi  antara

lain pepton, aquades, buffer pH 4, buffer pH 7, larutan glukosa standar, indikator

phenolptalein, NaOH 0,1 N, asam oksalat, MRSA, HCL 2 M, dan reagen alkaline

3,5 - dinitrosalicilioc acid (DNS).

3.3 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompor listrik

(Maspion), juicer, kain saring, timbangan (Mettler Toledo Denver M-310),

autoklaf (YXQ602) dan (Ilirayama HL 36 AE), inkubator (Binder), vortex (VM-



2000), bunsen, ose, refrigerator, spektrofotometer (Unico UV-2100), tip,

mikropipet (Apppendorf), alumunium foil, karet gelang, kapas, kertas bungkus,

refraktometer, thermometer, tabung reaksi, cawan petri, erlenmeyer 100 ml,

erlenmeyer 250 ml, labu ukur 100 ml, pipet tetes, beaker glass 50 ml, pH meter,

pipet volume 1ml, waterbath 1000C, cuvet, dan colour reader.

3.4 Rancangan Percobaan

Rancangan penelitian yang digunakan dalam metode respon permukaan

adalah rancangan komposit terpusat (central composit design) dengan

menggunakan 2 faktor perlakuan yaitu konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi.

Sesuai dengan metode respon permukaan 2 faktor maka pengulangan dilakukan

pada titik tengah (X = 0) sebanyak lima kali. Sebagai acuan dasar dari penetuan

titik tengah adalah penelitian pendahuluan yang telah dilakukan yaitu dengan

konsentrasi sukrosa 2 % (X1 = 0) dan lama fermentasi 24 jam (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 sebagai berikut:

a. Faktor konsentrasi sukrosa (A) dengan level faktor

 Konsentrasi sukrosa 1,5 % (kode X1 = -1)

 Konsentrasi sukrosa 2,5 % (Kode X1 = 1)

b. Faktor lama fermentasi (B) dengan level faktor

 Lama fermentasi 12 jam (kode X2 = -1)



 Lama fermentasi 36 jam (kode X2 = 1)

2. Setelah mentapkan 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 sukrosa 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 5, sehingga hubungan antara variabel

X1 dengan variabel asli dapat dinyatakan sebagai berikut:

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

Pada faktor lama fermentasi, hubungan antara variabel X2 dengan variabel asli

dapat diketahui dengan cara yang sama sehingga dapat dinyatakan sebagai

berikut:

X2=B-24 , B = 12 X2+ 24…………………………………………….......(2)
12

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 = 12 (-1,414) + 24 = 7,032

Untuk X2 = 1,414 maka, B = 12 (1,414) + 24 = 40,968

Pengkodean dan level asli variabel bebas ditunjukkan pada Tabel 3.



Tabel 3.  Rancangan Komposit Terpusat

No

Variabel Kode Variabel Asli Respon

X1 X2
A= konsentrasi

sukrosa (%)

B= Lama
Fermentasi

(jam)

Total Bakteri
Asam Laktat

1. -1 -1 1,5 12
2. -1 1 1,5 36
3. 1 -1 2,5 12
4. 1 1 2,5 36
5. 0 0 2 24
6. 0 0 2 24
7. 0 0 2 24
8. 0 0 2 24
9. 0 0 2 24
10. -1.414 0 1,293 24
11. 1.414 0 2,707 24
12. 0 -1.414 2 7,032
13. 0 1.414 2 40,968

Analisa Statistik

Pengolahan data dengan menggunakan Design-Expert 7.1.6 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 7.1.6. Langkah-langkah dalam melakukan

analisa data dengan program Design Expert 7.1.6 antara lain:

1. Memilih metode yang digunakan yaitu permukaan respon (Response Surface)

dan pilih desain model untuk rancangan percobaan yaitu desain komposit

pusat (central composite)

2. Menetapkan banyaknya faktor perlakuan

www.statease.com


3. Menuliskan nama dan satuan dari masing-masing faktor perlakuan yang

dilakukan dalam penelitian serta masukkan batasan minimal dan maksimal

dari masing-masing faktor perlakuan

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

masing-masing respon

5. Memasukkan data dari hasil penelitian pada msing-masing kolom respon

6. Menekan masing-masing analisis dari setiap respon untuk mengetahui hasil

perhitungan analisis 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.

3.5 Pelaksanaan Penelitian

3.5.1 Pembuatan Stok Kultur Agar Miring Lactobacillus plantarum B2

 Disiapkan 25 ml medium MRSA steril

 Dituangkan  5 ml MRSA steril dalam 5 tabung reaksi

 Didinginkan biakan Lactobacillus plantarum B2 agar miring pada masing-

masing tabung

 Diinkubasi  selama 24 jam pada suhu 370C dan didapatkan stok kultur agar

miring Lactobacillus plantarum B2.



3.5.2 Pembuatan Kultur Starter Cair

 Disiapkan 10 ml MRSB steril

 Diinokulasi stok kultur agar miring Lactobacillus plantarum B2 pada MRSB

steril lalu diinkubasi selama 12 jam pada suhu 370C

 10 ml MRSB yang berisi kultur dipindahkan dalam 100 ml campuran sari

buah naga:air (1:5), 2% glukosa, 0,2% Diamonium Hidrogen Phosphat

(NH4)2HPO4 lalu diinkubasi selama 12 jam pada suhu 370C sehingga

didapatkan kultur starter cair siap pakai.

3.5.3 Tahap Pembuatan Sari Buah Naga Merah

 Disortasi buah naga

 Dicuci buah naga yang telah disortasi hingga bersih

 Diambil isi buah naga sesuai kebutuhan

 Dihancurkan  buah naga dengan juicer

 Dilakukan pengenceran filtrat:air (1:5).

3.5.4 Tahap Pembuatan Minuman Probiotik Sari Buah Naga Merah

 Sari buah naga diambil sebanyak 100 ml

 Ditimbang dan ditambahkan nutrisi sesuai dengan level perlakuan yaitu

konsentrasi sukrosa (sesuai rancangan penelitian)

 Dilakukan pengadukan secara homogen

 Setelah sterilisasi kemudian didinginkan dalam ruang aseptis sampai mencapai

suhu 370C yaitu suhu pertumbuhan optimum Lactobacillus plantarum B2



 Setelah mencapai suhu 370C maka dilakukan inokulasi starter Lactobacillus

plantarum B2 sebanyak 2% (v/v) lalu diinkubasi pada suhu 370C dengan level

perlakuan lama fermentasi.

3.6 Pengujian

Pengujian yang dilakukan pada sari buah naga merah dengan

pengenceran air:buah naga adalah 5:1 antara lain total asam, pH, total gula, total

padatan terlarut, warna, dan total N. Sedangkan pada minuman probiotik sari buah

naga merah dari kondisi proses optimum dilakukan pengujian meliputi total

bakteri asam laktat, total asam, pH, warna, total gula dan total padatan terlarut,

serta uji organoleptik (rasa, aroma, warna, dan kenampakan) dengan uji hedonik.



Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Sari Buah Naga

Sortasi

Penghancuran dengan juicer

Filtrat

Air+buah naga = 5:1

Pengenceran

Sari buah naga

Analisa:
- pH
- Total Gula
- Total N
- Warna
- TPT

Buah naga

25 ml MRSA steril

Dituang 5 ml dalam 5 tabung reaksi

Pendinginan dan pemadatan dalam posisi miring

Penggoresan

Biakan L. Plantarum B2

Diinkubasi suhu 370C selama 24 jam

Stok Kultur Agar Miring

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Stok Kultur Agar
Miring



Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Starter Cair Siap Pakai

Isolat dari agar
miring

Dipindahkan 2 ose ke dalam 10 ml medium MRS
Broth

Diinkubasi suhu 37 0C 12 jam

10 ml Kultur starter
cair

Pemindahan dalam 90 ml sari buah naga (1:5) + 0,2%
(NH4)2HPO4 + 2% glukosa steril

100 ml starter cair siap pakai

Diinkubasi suhu 37°C , 12 jam
jam



Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Minuman Probiotik Sari Buah Naga

(NH4)2HPO4 0,2 %
dan konsentrasi
sukrosa sesuai
rancangan penelitian

Sari buah naga

Diambil 100 ml

Pemasukan ke dalam wadah
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Sterilisasi 1000C, 3 menit

Pendinginan sampai suhu 370C
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rancangan penelitian

Analisa:
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- Total asam
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- Total BAL

Analisa:
- pH
- Total Gula
- Total asam
- Warna
- Total padatan

terlarut
- Total BAL
- Organoleptik

Sari Buah Naga Probiotik
dari kondisi optimum



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Bahan Baku

Analisa bahan baku dilakukan pada sari buah naga yang telah diencerkan

dengan perbandingan sari buah naga:air sebesar 1:5. Analisa bahan baku ini

bertujuan memperkirakan kandungan yang ada pada sari buah naga merah yang

dipakai dalam penelitian. Analisa yang dilakukan meliputi pH, total gula, total N,

warna dan total padatan terlarut. Hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisa Sari Buah Naga
Parameter Sari Buah Naga: Air

1:5 (v/v)
pH 4,85
TPT 3% Brix
Total Gula (%) 0,6%
Total N (%) 0,03%
Warna

- L*
- a*
- b*

23,6
6,17
6,07

Menurut hasil analisa bahan baku pada Tabel 4, nilail pH dari sari buah

naga adalah sebesar 4,85. dengan kisaran nilai pH tersebut, diperkirakan dapat

mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat. Sebagaimana dikemukakan oleh

Defigueiredo and Splittstoesser (1976), bakteri asam laktat dalam

pertumbuhannya membutuhkan nutrisi yang cukup kompleks baik organik

maupun anorganik diman organik diantaranya adalah seperti asam amino, purin,

pirimidin, dan vitamin. Selain nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan

dan aktifitasnya diperlukan  juga kondisi suhu dan oksigen dimana setiap spesies

dari bakteri asam laktat ini berbeda-beda kondisi optimumnya. Begitu juga dengan



kondisi pH pertumbuhan juga bervariasi walaupun secara umum berkisar antara 4-

9,6.

Nilai total gula sari buah naga merah tergolong rendah, yakni sekitar 0,6%,

oleh karena itu, penambahan konsentrasi sukrosa menjadi salah satu kajian yang

digunakan dalam pembuatan minuman probiotik sari buah naga merah ini selain

lama fermentasi. Sukrosa juga memiliki peranan penting dalam teknologi

pengolahan salah satunya yaitu sebagai substrat bagi mikroorganisme dalam

proses fermentasi (Kitts, 2004).

Nilai total N yang juga rendah dapat diatasi dengan penambahan sumber N

dari luar yaitu (NH4)2HPO4. Dari keseluruhan komposisi pada sari buah naga

merah, dapat dipastikan bahwa buah naga merah ini dapat berfungsi sebagai

medium pertumbuhan dari bakteri asam laktat. Dengan terpenuhinya kebutuhan

nutrisi dan kondisi lingkungan pertumbuhannya, sari buah naga merah dapat

dijadikan minuman probiotik yang menyehatkan.

4.2 Penelitian Pendahuluan

Sebelum penelitian utama dilakukan, terlebih dahulu dilakukan penelitian

pendahuluan untuk menentukan perkiraan titik optimum masing-masing faktor

yang akan digunakan dalam penelitian, yakni konsentrasi penambahan sukrosa

2% (b/v) dan lama fermentasi 24 jam. Titik-titik optimum harus ditentukan agar

dapat ditentukan daerah optimum yang memiliki respon (jumlah bakteri asam

laktat) yang maksimal.



4.2.1 Penentuan Konsentrasi Sukrosa

Pada penelitian pendahuluan dilakukan variasi penambahan sukrosa yang

konsentrasinya kurang dan lebih dari kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan

Lactobacillus plantarum B2. Dari hasil penelitian pendahuluan, didapatkan

konsentrasi sukrosa 2% merupakan konsentrasi yang paling optimal yang dapat

menunjang pertumbuhan Lactobacillus plantarum B2. Data total bakteri asam

laktat akibat pengaruh penambahan sukrosa dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 5. Data Total Bakteri Asam Laktat Akibat Pengaruh Penambahan Sukrosa

Konsentrasi sukrosa
(%)

Total bakteri asam laktat
(log cfu/ml)

0,5 8,52
1 8,60

1,5 8,63
2 8,68

2,5 8,57

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa total bakteri asam laktat terus

meningkat pada penambahan konsentrasi sukrosa 0,5-2 % (b/v), dan pada

konsentrasi 2% dicapai total bakteri yang paling maksimal, sedangkan pada

konsentrasi 2,5% nilai total bakteri asam laktat menurun. Hal ini menunjukkan

bahwa konsentrasi sebanyak 2% adalah konsentrasi yang paling optimal dalam

mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat

Sukrosa merupakan salah satu jenis gula sebagai sumber energi dan

karbon yang disintesis bakteri menjadi asam laktat selama proses fermentasi

berlangsung. Semakin banyak gula yang ditambahkan akan semakin banyak yang

dirombak menjadi asam laktat, akibatnya jumlah sukrosa akan berkurang. Namun,

sampai pada konsentrasi tertentu penambahan sukrosa tidak lagi memacu



pertumbuhan dan sintesa sel bakteri malainkan berperan sebagai inhibitor yang

menghambat aktivitas bakteri (Anindita, 2002).

4.2.2 Penentuan Lama Fermentasi

Seperti pada penentuan konsentrasi sukrosa, pada penelitian

pendahuluan juga dilakukan variasi lama fermentasi untuk menentukan lama

fermentasi yang paling optimum terhadap pertumbuhan bakteri asam laktat. Data

total bakteri asam laktat akibat pengaruh variasi lama fermentasi dapat dilihat

pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Total Bakteri Asam Laktat Akibat Pengaruh Variasi Lama
Fermentasi

Lama Fermentasi (jam) Total bakteri asam laktat (log cfu/ml)
0 7,59
12 8,67
24 8,69
36 8,54

Dari data hasil penelitian pendahuluan di atas, total bakteri asam laktat

tertinggi diperoleh pada lama fermentasi selama 24 jam. Oleh karena itulah lama

fermentasi 24 jam dijadikan titik optimum dalam penelitian ini.diperkirakan pada

lama fermentasi sebelum 24 jam, dicapai fase log, dimana dicapai pertumbuhan

bakteri asam laktat yang maksimal, dan setelah fermentasi melewati 24 jam,

dicapai fase stasioner yang mengakibatkan pertumbuhan bakteri asam laktat

menurun karena nutrisi mulai berkurang dan terbentuknya metabolit yang bisa

mengakibatkan kematian sel. Namun perkiraan fase log sendiri belum dapat

ditentukan secara pasti, sehingga digunakan optimasi dengan metode respon

permukaan untuk lebih mengetahui titik optimalnya.



4.3 Penelitian Utama

Untuk menentukan titik optimum yang diinginkan dalam analisis

permukaan respon dengan rancangan komposit pusat, diperlukan pula daerah

percobaan yang berada di sekitar titik pusat. Perlakuan yang diberikan adalah

kombinasi dari kondisi maksimum yang telah diperoleh pada penelitian

pendahuluan yaitu konsentrasi sukrosa 2% dan lama fermentasi 24 jam yang

dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Kemudian dilakukan perluasan perlakuan

dengan mengkombinasikan masing – masing titik sebelum dan sesudah kondisi

maksimum untuk konsentrasi sukrosa yaitu 1,5% (kode -1) dan 2,5% (kode +1).

Sedangkan untuk lama fermentasi diperluas dengan titik – titik sebelum dan

sesudah lama fermentasi maksimum yaitu 12 jam (kode -1) dan 36 jam (kode

+1). Untuk menghindari adanya bias dalam menentukan persamaan ini maka

perlakuan diperluas lagi dengan mengkombinasikan masing – masing kondisi

maksimum dengan titik α dan –α. Dimana α dirumuskan α = 2k/4 (k = banyaknya

variabel yang dicobakan).

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan menunjukkan

bahwa perlakuan pada titik pusat, yaitu perlakuan konsentrasi sukrosa 2% dan

lama fermentasi 24 jam menghasilkan respon total bakteri asam laktat dengan

nilai yang lebih tinggi dibanding dengan respon pada perlakuan lain. Rancangan

komposit pusat penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7.



Tabel 7. Data Respon Total Bakteri Asam Laktat pada Berbagai Konsentrasi
Sukrosa dan Lama Fermetasi

No

Variabel Kode Variabel Asli Respon

X1 X2
A= konsentrasi

sukrosa (%)

B= Lama
Fermentasi

(jam)

Total Bakteri
Asam Laktat
(log cfu/ml)

1. -1 -1 1,5 12 8,48
2. -1 1 1,5 36 8,38
3. 1 -1 2,5 12 8,60
4. 1 1 2,5 36 8,46
5. 0 0 2 24 8,67
6. 0 0 2 24 8,68
7. 0 0 2 24 8,69
8. 0 0 2 24 8,68
9. 0 0 2 24 8,58
10. -1,414 0 1,293 24 8,37
11. 1,414 0 2,707 24 8,63
12. 0 -1,414 2 7,032 8,55
13. 0 1,414 2 40,968 8,42

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor penambahan sukrosa dan lama

fermentasi berpengaruh terhadap total bakteri asam laktat. Dimana total bakteri

asam laktat tertinggi diperoleh pada konsentrasi sukrosa 2% dan lama fermentasi

24 jam sedangkan nilai total bakteri asam laktat terendah diperoleh pada

konsentrasi sukrosa 1,29% dan lama fermentasi 24 jam. Data respon total BAL

yang diperoleh digunakan dalam analisis statistika untuk mengoptimasi variabel

proses yaitu konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi. Prediksi model persamaan

yang sesuai diperoleh dengan bantuan program Design Expert DX 7.1.6.

4.4 Analisis Permukaan Respon

4.4.1 Evaluasi Model Respon

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 untuk menggambarkan fenomena

pengaruh konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi terhadap total bakteri asam

laktat adalah linear, 2FI (interaksi antar variabel), kuadratik dan kubik.

Tabel 8. Sequental Model Sum of Squares

Sumber
keragaman

Jumlah
kuadrat

Derajat
bebas

Kuadrat
tengah

F
hitung

p-value
Prob > F keterangan

FK 1,7764E+18 1 1,77637E+18
Linear 3,3497E+16 2 1,67487E+16 2,14781628 0,1675
2FI 5,499E+14 1 5,49902E+14 0,06391722 0,8061
Kuadratik 6,6922E+16 2 3,34612E+16 22,2910305 0,0009 Suggested
Kubik 2,3652E+15 2 1,18259E+15 0,72618082 0,5286 Aliased
Sisa 8,1426E+15 5 1,62851E+15
Total 1,8878E+18 13 1,45219E+17

Pemilihan model berdasarkan Sequential Model Sum of Squares diawali

dari model linier. Model linier yang memiliki bentuk persamaan respon Y =  b0 +

b1X1 + b2X2 mempunyai nilai P sebesar 0,1675 (16,75%) yang menunjukkan

bahwa peluang kesalahan model lebih dari 5% (nilai P pada program diset <5%)

atau berarti bahwa model tersebut sangat tidak nyata (tidak signifikan) terhadap

respon.

Model selanjutnya yang diamati adalah 2FI (interaksi antara 2 variabel),

yang memiliki bentuk persamaan respon Y =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X1X2. Model

2FI memiliki nilai P sebesar 0,8061 (80,61%) yang menunjukkan bahwa peluang

kesalahan dari model lebih dari 5% (nilai P pada program diset <5%), berarti

bahwa pengaruh model 2FI tidak nyata (tidak signifikan) terhadap respon.



Pengamatan model selanjutnya adalah bentuk kuadratik, yang memiliki

bentuk persamaan respon Y =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X1
2 + b4X2

2 +  b5X1X2. Model

kuadratik memiliki nilai P sebesar 0,0009 (0,09%) yang menunjukkan bahwa

peluang kesalahan model kurang dari 5%, atau berarti model kuadratik memiliki

pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap respon.

Model kubik memiliki nilai P sebesar 0,5286 (52,86%) yang menunjukkan

peluang kesalahan model lebih dari 5%, dapat diartikan bahwa model kubik

memiliki pengaruh yang tidak nyata terhadap respon. Model kubik dinyatakan

aliased (tidak disarankan) oleh program, diduga model tersebut terlalu kompleks

sehingga tidak mungkin digunakan. Montgomery (2001) menyatakan bahwa

dalam rancangan komposit pusat dengan 2 variabel tidak cukup untuk mendukung

model kubik secara sempurna. Dari semua model yang ada, model kuadratik

memiliki peluang kesalahan yang lebih kecil daripada model – model yang

lainnya (linier, 2FI, kubik) dan dinyatakan Suggested (disarankan) oleh program.

Sehingga model yang terpilih berdasarkan uraian jumlah kuadrat adalah model

kuadratik.

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 (tidak signifikan). Perhitungan ketidaktepatan model dapat dilihat pada

Tabel 9.



Tabel 9. Lack of fit test
Source Sum of

Squares
df Mean

Square
F

Value
p-value

Prob > F
Keterangan

Linear 7,0186E+16 6 1,16977E+16 6,00336073 0,0523
2FI 6,9636E+16 5 1,39272E+16 7,14758978 0,0400
Quadratic 2,7137E+15 3 9,04556E+14 0,46422727 0,7227 Suggested
Cubic 3,4848E+14 1 3,4848E+14 0,17884343 0,6941 Aliased
Pure
Error 7,7941E+15 4 1,94852E+15

Dari hasil perhitungan ketidaktepatan model dengan program Design

Expert 7.1.6, model linear memiliki nilai P sebesar 5,23%  dan 2FI memiliki nilai

P sebesar 4% yang keduanya masuk dalam nilai P < 0,05 (P<5%). Hal tersebut

mengindikasikan kedua model tersebut berbeda nyata (signifikan), atau dengan

kata lain kedua model tersebut tidak tepat. Model kuadratik memiliki nilai P

72,27% dan model kubik memiliki nilai P sebesar 69,41%. Kedua model tersebut

tidak berbeda nyata pada nilai P>5%, sehingga dapat diartikan kedua model

tersebut memiliki model yang tepat. Program memilih model kuadratik sebagai

model terpilih (suggested) karena memiliki nilai P yang lebih besar daripada

model kubik. Selain itu model kubik dianggap terlalu kompleks dan tidak berbeda

nyata pada uji Sequential Model Sum of Squares, sehingga dapat diabaikan.

Proses pemilihan model selanjutnya adalah ringkasan model secara

statistik dilihat dari nilai R2 dan standar deviasinya. Jika kedua uji (Sequential

sum of square dan lack of fit) menunjukkan kemungkinan 2 atau lebih model yang

sama, maka penentuan pemilihan model dapat dilihat dari standart deviasi dan

nilai R2. Montgomery (2001),  menyatakan bahwa desain terbaik difokuskan pada

maksimalisasi nilai adjusted R2 dan predicted R2.



Tabel 10. Hasil Analisis Model Summary Statistic

Source
Std.
Dev.

R-
Squared

Adjusted
R-Squared

Predicted
R-Squared PRESS

Linear 88306336,5 0,3004857 0,16058279 -0,0925049 1,22E+17
2FI 92754268 0,3054185 0,073891355 -0,6007168 1,78E+17
Quadratic 38744120,9 0,9057411 0,838413246 0,71765195 3,15E+16 Suggested
Cubic 40354826,2 0,9269578 0,824698716 0,69069114 3,45E+16 Aliased

Pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa desain model terbaik yang

disarankan adalah model kuadratik. Hal ini dikarenakan jenis model tersebut

memiliki nilai adjusted R2 dan predicted R2 maksimal. Standart deviasi pada

model kuadratik lebih kecil dibandingkan dengan model linier dan model 2FI,

sedangkan nilai R2 nya lebih besar dibandingkan dengan kedua model tersebut.

Pemilihan model juga difokuskan pada nilai PRESS (prediction error sum of

squares) yang paling kecil (Draper and Smith, 1998). Dari beberapa kriteria

tersebut maka program Design Expert 7.1.6 memilih model kuadratik sebagai

model terpilih (suggested) pada analisis model summary of statistic dan tidak

menyarankan (aliased) model kubik.

Dari ketiga pemilihan model maka dapat ditentukan untuk menjelaskan

hubungan antara variabel A (konsentrasi sukrosa) dan variabel B (lama

fermentasi) terhadap respon Y (total bakteri asam laktat) adalah model kuadratik.

4.4.2 Hasil Analisis Ragam pada Respon Total Bakteri Asam Laktat

Analisis ragam untuk model kuadratik terhadap respon total bakteri asam

laktat yang dipengaruhi oleh faktor penambahan konsentrasi sukrosa dan lama



fermentasi dapat dilihat pada Tabel 11 dengan nilai P model yang nyata adalah P

< 0,05.

Tabel 11. Hasil analisis ragam (ANOVA) untuk respon permukaan model
kuadratik

Sumber
Keragaman

Jumlah
Kuadrat

DB
Kuadrat
Tengah

F Hitung
Nilai P

Prob > F
Keterangan

Model 0,156255065 5 0,031251013 17,610658 0,0008 significant
A-sukrosa 0,040284776 1 0,040284776 22,7013895 0.0020 significant
B-lama

fermentasi 0,022455866 1 0,022455866 12,6543921 0.0093 significant

AB 0,0004 1 0,0004 0,22540912 0.6494
not

significant
A^2 0,048067935 1 0,048067935 27,0873766 0.0012 significant
B^2 0,057133152 1 0,057133152 32,1958332 0.0008 significant

Residual 0,012421858 7 0,001774551

Lack of Fit 0,004221858 3 0,001407286 0,68648096 0.6057
not

significant
Pure Error 0,0082 4 0,00205
Cor Total 0,168676923 12

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa model significant atau berpengaruh

nyata terhadap respon begitu pula dengan konsentrasi sukrosa (A2) dan lama

fermentasi (B2) sedangkan ketidaktepatan pengujian tidak berpengaruh nyata

terhadap respon. Nilai Lack of Fit atau ketidaktepatan pengujian yang tidak

signifikan yakni sebesar 0,6057 menunujukkan bahwa model sesuai (fit) dengan

keseluruhan nilai rancangan.

Hasil analisis ragam yang diperoleh untuk respon total bakteri asam laktat

menghasilkan persamaan model regresi kuadratik menggunakan variabel kode (X1

dan X2) maka persamaannya disebut persamaan kode, yaitu :

Y = 8,66 + 0,070961941X1 - 0,05298097X2 - 0,01X1X2 - 0,083125X1
2 -

0,090625X2
2



Apabila menggunakan variabel aktual maka bentuk persamaannya disebut

persamaan aktual, yaitu :

Y = (6,709614) + (1,511924)A + (0,029127)B - (0,00167)AB - (0,3325)A
2
-

(0,00063)B2

Persamaan tersebut merupakan persamaan aktual yang diperlukan untuk

mengetahui respon total bakteri asam laktat yang akan didapatkan jika nilai

variabel yang diperlakukan berbeda. Pada persamaan diatas, masing – masing

koefisien A2 dan B2 bertanda negatif yang menandakan adanya titik stationer

maksimum dari permukaan respon yang didapatkan. Tanda minus (-) dari

koefisien variabel kuadrat (A2 dan B2) menunjukkan bahwa pola kuadratik yang

diperoleh adalah maksimum (grafik terbuka ke bawah).

Persamaan kuadratik tersebut juga menunjukkan adanya hubungan

penambahan konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi terhadap respon total

bakteri asam laktat yang dapat dilihat pada kurva tiga dimensi sebagai berikut:
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Gambar 6. Kurva Permukaan Respon 3 Dimensi Hubungan antara Konsentrasi

Sukrosa dan Lama Fermentasi terhadap Respon Total Bakteri Asam Laktat.

Kurva 3 dimensi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara

konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi terhadap total bakteri asam laktat

(Lactobacillus plantarum B2). Dalam kurva respon permukaan menunjukkan

bahwa total bakteri asam laktat akan semakin tinggi pada daerah dengan warna

yang semakin merah, dan sebaliknya akan semakin rendah pada daerah dengan

warna yang semakin biru. Kondisi optimal diperoleh pada daerah dengan warna

merah, dimana pada daerah pusat dan setelahnya memiliki daerah dengan warna

yang stabil.

Grafik tiga dimensi tersebut juga dapat disajikan dalam bentuk kontur plot

setelah dilakukan irisan melintang pada grafik tersebut.
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Gambar 7. Kontur Plot Hubungan antara Konsentrasi Sukrosa dan Lama

Fermentasi terhadap Respon Total Bakteri Asam Laktat

Kontur plot pada gambar menunjukkan adanya peningkatan total BAL

seiring dengan semakin dekatnya taraf variabel proses pada titik pusat percobaan

yaitu pada konsentrasi sukrosa 2% dan lama fermentasi 24 jam. Semakin

menjauhi titik maksimal, respon total BAL akan semakin menurun. Faktor yang

mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut adalah kebutuhan sukrosa sebagai

sumber karbon serta waktu yang dibutuhkan oleh Lactobacillus plantarum B2

untuk melakukan pertumbuhan. Pada Gambar 6 dan 7 menunjukkan respon yang

terbentuk adalah kuadratik baik pada hasil analisis pengaruh konsentrasi sukrosa

maupun lama fermentasi terhadap respon total BAL.

Peningkatan total BAL sampai pada titik pusat percobaan diduga

disebabkan oleh peningkatan konsentrasi sukrosa yang ditambahkan. Total BAL



tertinggi ditunjukkan pada penambahan sukrosa 2%. Pada konsentrasi ini

diperkirakan kebutuhan karbon Lactobacillus plantarum B2 sudah tercukupi

dengan baik sehingga total BAL yang tumbuh pun semakin tinggi. Namun dari

data percobaan yang diperoleh, pada konsentrasi sukrosa kurang dari 2%

menunjukkan respon total BAL yang lebih rendah dibandingkan pada konsentrasi

sukrosa 2%. Hal tersebut diduga akibat kurangnya nutrisi bagi pertumbuhan

Lactobacillus plantarum B2 sehingga pertumbuhannya kurang optimal.

Demikian pula pada konsentrasi sukrosa lebih dari 2%, respon total BAL

yang diperoleh semakin menurun dari titik pusat percobaan. Konsentrasi lebih dari

2% memang melebihi batas kebutuhan karbon dari Lactobacillus plantarum B2,

sehingga penambahan yang berlebihan dapat menghambat aktivitas

pertumbuhannya. Sukrosa merupakan salah satu jenis gula sebagai sumber energi

dan karbon yang disintesis bakteri menjadi asam laktat selama proses fermentasi

berlangsung. Semakin banyak gula yang ditambahkan akan semakin banyak yang

dirombak menjadi asam laktat, akibatnya jumlah sukrosa akan berkurang. Namun,

sampai pada konsentrasi tertentu penambahan sukrosa tidak lagi memacu

pertumbuhan dan sintesa sel bakteri melainkan berperan sebagai inhibitor yang

menghambat aktivitas bakteri (Anindita, 2002).

Respon kuadratik pada hasil analisis lama fermentasi terhadap total BAL

minuman probiotik sari buah naga merah mengalami kenaikan sampai taraf

variabel lama fermentasi maksimal 24 jam (variabel kode 0). Sebelum dan

sesudah melewati titik pusat 24 jam, total BAL mengalami penurunan. Sebelum

waktu fermentasi 24 jam, diduga Lactobacillus plantarum B2 masih berada pada



fase lambat (lag phase) sehingga pertumbuhannya belum optimal karena pada

fase ini bakteri masih melakukan kegiatan metabolisme dalam rangka persiapan

dan penyesuaian diri dengan kondisi pertumbuhan dalam lingkungan yang baru

(Buckle, et al, 1987).

Sedangkan pada waktu 24 jam diperkirakan Lactobacillus plantarum B2

telah mencapai fase log, dimana sel-selnya akan tumbuh serta membelah diri

sampai jumlah maksimum dengan kondisi lingkungan yang mendukung, termasuk

dari kebutuhan nutrisi (sukrosa). Melewati 24 jam, respon total BAL semakin

menurun diduga karena telah mencapai fase akhir stasioner  menuju fase kematian

dimana nutrisi yang tersedia sudah mulai habis serta adanya zat racun hasil

metabolisme sehingga pertumbuhannya tidak dapat maksimum.
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Gambar 8. Kontur Desirability Rancangan Percobaan

Metode multirespon disebut sebagai desirability. Batasan (range) dari

desirability adalah 0-1. Fungsi desirability adalah menunjukkan batasan yang



didapat pada masing-masing respon. Apabila beberapa respon atau faktor jatuh di

luar jangkauan nilai batasan/bentangan, nilainya menjadi 0. Hasil perhitungan

pada penelitian ini didapat desirability 0,982 dan sudah memenuhi syarat

desirability yaitu mendekati 1.

4.5 Optimasi Respon (Solution of Numerical Optimization) Total Bakteri

Asam Laktat

Perhitungan optimasi dilakukan dengan batasan-batasan yang ditentukan

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari optimasi ini adalah untuk

mengoptimalkan respon total bakteri asam laktat dalam batas pengaruh

penambahan sukrosa dan lama fermentasi. Batasan-batasan optimasi dapat dilihat

pada Tabel 12.

Tabel 12. Batasan Optimasi Respon
Nama Tujuan Batas Bawah Batas Atas

Penambahan Sukrosa Dalam batas 1,5% 2,5%
Lama Fermentasi Dalam batas 12 jam 36 jam
Total bakteri asam laktat maksimum 8,37 log cfu/ml 8,69 log cfu/ml

Batasan tersebut merupakan batasan dari rancangan komposit pusat yang

kemudian dianalisa menggunakan metode respon permukaan. Batasan untuk

penambahan sukrosa yaitu 1,5-2,5 % b/v pada Tabel 8 serta perlakuan diperluas

lagi dengan mengkombinasikan masing – masing kondisi maksimum dengan titik

α (2,707) dan –α (1,293) diperoleh dari hasil perhitungan sukrosa untuk desain

rancangan komposit pusat. Pada kisaran nilai ini ingin dicapai total bakteri asam

laktat yang maksimal.



Batasan untuk lama fermentasi adalah berkisar antara 12-36 jam serta

perlakuan diperluas lagi dengan mengkombinasikan masing – masing kondisi

maksimum dengan titik α (40,968) dan –α (7,032). Hal ini berdasarkan penelitian

pendahuluan bahwa total bakteri asam laktat optimal berada pada kisaran waktu

tersebut. Seperti pada faktor penambahan sukrosa, pada kisaran lama fermentasi

ini diharapkan diperoleh total bakteri asam laktat yang maksimal.

Jumlah total bakteri asam laktat yang maksimum dihasilkan pada batasan

adalah sebesar 8,37-8,69 log cfu/ml. Total bakteri asam laktat merupakan

komponen yang paling utama dalam minuman probiotik, sehingga jumlahnya

harus maksimal pada batasan 8,37-8,69 log cfu/ml. Batas bawah pada respon total

bakteri asam laktat ini sesuai dengan batasan yang ditentukan untuk jumlah

bakteri minimal pada produk probiotik yaitu sebesar 107 cfu/ml atau 7 log cfu/ml.

Pada produk probiotik tidak ada batas maksimal jumlah bakteri asam laktat,

semakin banyak jumlah bakteri maka semakin baik, tetapi pada penelitian ini

didapatkan batas maksimal sebesar 8,69 log cfu/ml. Hal ini dikarenakan terdapat

hubungan antara pembentukan asam dengan jumlah bakteri, dengan anggapan bila

batas atas sebesar 8,69 log cfu/ml tidak melebihi standar keamanan yang

ditentukan.

Perhitungan diperoleh dengan program Software Design Expert 7.1.6

dengan analisis data sesuai dengan rancangan komposit pusat dan persamaan

regresi, sehingga dapat diperoleh titik optimum untuk konsentrasi sukrosa 2,22%

dan lama fermentasi 20,20 jam (20 jam 12 menit) dengan prediksi respon total

bakteri asam laktat (BAL) yang dihasilkan adalah sebesar 8,68 log cfu/ml.



Tabel 13. Solusi Optimal Terpilih Hasil Komputasi Design-Expert DX 7.1.6
X1 X2 Y1 Desirability Status

2,22 % 20,20 jam 8,68 log cfu/ml 0,982 selected

4.6 Verifikasi Kondisi Optimum

Setelah diperoleh hasil solusi optimal kemudian dilakukan verifikasi

untuk membuktikan hasil verifikasi sama dengan solusi optimal hasil perhitungan.

Hasil verifikasi pada kondisi optimum menghasilkan total BAL sebesar 8,72 log

cfu/ml, nilai tersebut tidak berbeda jauh dengan total BAL hasil prediksi

perhitungan yaitu sebesar 8,68 log cfu/ml. Adanya selisih perbedaan hasil total

BAL aktual dengan prediksi perhitungan diduga disebabkan karena adanya faktor

lain yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri selama pembuatan minuman

probiotik sari buah naga selain faktor yang dijadikan variabel yaitu diantaranya

jumlah starter, suhu fermentasi, keasaman, Aw, dan konsentrasi gas lingkungan.

4.7 Analisa Produk Hasil Optimasi

Perlakuan penambahan sukrosa dan lama fermentasi sesuai hasil solusi

optimal berdasarkan Design Expert D.X 7.1.6 diberikan pada sari buah naga

merah yang menjadi bahan baku pembuatan minuman probiotik sari buah naga

merah. Sukrosa sebanyak 2,22 % ditambahkan ke dalam sari buah naga merah

yang kemudian diinokulasi dengan starter probiotik dan difermentasi selama

20,20 jam. Minuman probiotik sari buah naga merah yang terbentuk berdasarkan

hasil solusi optimal penambahan konsentrasi sukrosa dan lama fermentasi

dianalisa lebih lanjut. Analisa yang dilakukan pada produk hasil solusi optimal



meliputi total bakteri asam laktat, pH, total asam, total gula, warna, total padatan

terlarut dan organoleptik (warna, rasa, kenampakan dan aroma).

Tabel 14. Hasil Verifikasi pada Produk Hasil Optimasi

Jam ke- pH

Total
BAL
(log

cfu/ml)

Warna Total
Gula
(%)

TPT
(%

Brix)

Total
asam(%)

L a* b*

Sebelum
fermentasi

4,69 7,61 24 + 9,6 + 8,7 2,64 5,9 0,18

Setelah
fermentasi

3,82 8,72 26.9 + 11,7 + 7,2 1,47 7,4 0,45

4.7.1 Total Bakteri Asam Laktat

Berdasarkan hasil analisa total bakteri asam laktat pada produk hasil

solusi optimal, diperoleh nilai yang berbeda antara sebelum dan sesudah

fermentasi. Dimana nilai total bakteri asam laktat menunjukkan nilai yang

semakin meningkat yaitu dari 7,61 log cfu/ml pada awal fermentasi menjadi 8,72

log cfu/ml di akhir fermentasi.

Peningkatan total bakteri asam laktat disebabkan adanya penambahan

sukrosa sebanyak 2,22 % yang berfungsi sebagai nutrisi bagi Lactobacillus

Plantarum digunakan sebagai sumber karbon. Jadi semakin banyak kandungan

nutrisi yang digunakan maka jumlah bakteri juga meningkat. Fardiaz (1992)

berpendapat bahwa penambahan gula sebanyak 1-10% ke dalam makanan pada

kondisi tertentu akan merangsang pertumbuhan mikroorganisme.

Sukrosa sendiri merupakan salah satu jenis gula yang sesuai untuk

Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum B2 memiliki enzim invertase

(sukrase) yang berperan menghidrolisis sukrosa. Gula yang umumnya terdapat

dalam buah matang yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Sehingga diduga salah



satu gula yang terdapat pada medium sari buah naga merah tersebut adalah

sukrosa (Maulina, 2007).

Peningkatan total bakteri asam laktat seiring dengan meningkatnya

konsentrasi sukrosa menunjukkan bahwa bakteri asam laktat mampu

memetabolisme sukrosa menjadi asam-asam organik. Paramita (2007)

menyatakan bahwa sukrosa yang merupakan disakarida dipecah terlebih dahulu

menjadi glukosa dan fruktosa, selanjutnya glukosa dimanfaatkan sebagai sumber

energi bagi bakteri asam laktat dan sebagian dimetabolisir oleh bakteri asam laktat

menjadi asam laktat melalui jalur Embden Meyerhoff Parnas (EMP).

4.7.2 Total Asam

Analisa total asam pada produk solusi optimal sebelum fermentasi

adalah sebesar 0,18% sedangkan pada akhir fermentasi mencapai 0,45%. nilai

tersebut menunjukkan bahwa nilai total asam meningkat seiring lama fermentasi.

Hal ini terkait pemanfaatan sukrosa sebagai sumber nutrisi oleh bakteri asam

laktat pada selang waktu yang diberikan. Selama fermentasi berlangsung bakteri

akan merombak sukrosa menjadi asam laktat sehingga total asam pun semakin

meningkat.

Tannock (2004), berdasarkan pola fermentasi karbohidrat, Lactobacillus

plantarum B2 bersifat homofermentatif (Valentine, 2006), dimana dalam

aktivitasnya glukosa akan dikatabolisme melalui jalur EMP (Embden-Meyerhoff-

Parnas) menghasilkan 2 molekul piruvat yang selanjutnya direduksi menjadi asam

laktat. Asam laktat dihasilkan melalui pemecahan homofermentatif tersebut lebih

dari 85%.



Menurut Paramita (2007), pada konsentrasi sukrosa yang optimum

aktivitas bakteri asam laktat juga optimum dalam menghasilkan asam-asam

organik karena dapat memanfaatkan sumber gula yang tersedia. Makin lama

waktu fermentasi maka makin banyak waktu yang tersedia bagi bakteri asam

laktat untuk merombak nutrisi dalam substrat sehingga memungkinkan akumulasi

asam-asam organik yang lebih besar.

Asam laktat merupakan metabolit yang dihasilkan oleh bakteri asam

laktat sebagai hasil pemecahan gula-gula sederhana (Helferich dan Westhoff,

1980). Asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat akan terekskresikan

keluar sel dan akan terakumulasi dalam media fermentasi sehingga akan

meningkatkan keasaman. Namun, tingginya total asam tidak hanya dari

perombakan gula selama fermentasi, tetapi mungkin juga disebabkan oleh

perombakan protein dan asam-asam lain (Ramadamayantie, 2001).

4.7.3 Nilai pH

Hasil optimasi, produk berpH awal 4,69 dan berpH 3,82 di akhir

fermentasi. Nilai pH produk semakin menurun dengan bertambahnya waktu

fermentasi dan penambahan sukrosa. Pada dasarnya makin banyak sukrosa yang

ditambahkan maka jumlah nutrisi yang digunakan sebagai sumber karbon dan

sumber energi bagi pertumbuhan mikoorganisme makin besar pula (Purwati,

1999).

Makin lama waktu fermentasi makin menurun nilai pH. Hal ini

mengindikasikan kemampuan bakteri asam laktat dalam memetabolisme

komponen nutrisi yang terdapat di sari buah naga merah yang mengakibatkan



terakumulasinya asam-asam organik dalam medium, sehingga terjadi penurunan

pH.

Singleton dalam Anafia (2007) menyatakan Penurunan pH merupakan

salah satu akibat dari proses fermentasi yang terjadi karena adanya akumulasi

asam laktat sebagai produk utama dari aktivitas bakteri homofermentatif.

4.7.4 Total Gula

Nilai total gula pada awal fermentasi adalah 2,64 % sedangkan pada

akhir fermentasi sebesar 1,47 %. Nilai total gula semakin tinggi dengan

bertambahnya konsentrasi sukrosa. Sebaliknya nilai total gula menurun dengan

bertambahnya waktu fermentasi. Diduga selama fermentasi bakteri asam laktat

memanfaatkan sukrosa sebagai sumber energi sehingga nilai total gula menurun

karena jumlah sukrosa berkurang.

Gula merupakan nutrisi yang dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat

untuk menunjang pertumbuhan dan dihasilkannya metabolit. Gula yang dimaksud

dapat berupa monosakarida dan disakarida baik yang memiliki gugus pereduksi

maupun non pereduksi (Purwati, 1999).

Bakteri asam laktat memetabolisme sumber gula yang ada sesuai dengan

jenis gulanya. Lactobacillus plantarum B2 termasuk dalam bakteri asam laktat

yang memiliki enzim invertase yang dapat menghidrolisis sukrosa menjadi

glukosa dan fruktosa. Pada jenis gula sukrosa, sukrosa dihidrolisis oleh enzim

invertase menghasilkan glukosa dan fruktosa. Selain itu sebagian kecil bakteri

asam laktat juga memiliki enzim posporolitik yang mampu memfosforilase

sukrosa menjadi glukosa-1-fosfat dan fruktosa. Reaksi transferase dari glukosa-1-



fosfat oleh enzim phospho glucomutase menghasilkan glukosa-6-fosfat.

Selanjutnya glukosa-6-fosfat akan memasuki jalur glikolisis seperti pada

umumnya hingga menghasilkan asam lakat Mat and Busairi (2007).

4.7.5 Total Padatan Terlarut

Nilai TPT minuman probiotik semakin meningkat dengan bertambahnya

konsentrasi sukrosa maupun lama fermentasi yaitu dari 5,9 %Brix menjadi 7,4

%Brix. Hal ini diduga karena terbentuknya asam-asam organik selama fermentasi

yang terukur sebagai total padatan terlarut. Dengan bertambahnya waktu

fermentasi maka sukrosa yang dirombak oleh Lactobacillus plantarum B2 akan

semakin banyak sehingga asam laktat yang dihasilkan banyak pula dan berakibat

pada naiknya nilai TPT.

Jacobs (1968) dalam Anindita (2002), TPT dipengaruhi oleh komponen

yang terdispersi dalam bahan, antara lain asam organik (asam laktat) dan gula

reduksi yang merupakan hasil perombakan sukrosa dalam bahan.

Risnawatie (2004) menyatakan semakin lama waktu fermentasi TPT

yang terukur makin meningkat karena nutrisi yang dirombak akan semakin besar

dan jumlah komponen asam-asam organik yang terbentuk akan semakin banyak



dimana sisa gula dan asam laktat yang terbentuk terhitung sebagai TPT. Aktivitas

mikroorganisme juga turut mempengaruhi nilai TPT sebagaimana dikemukakan

Ramadamayantie (2001), kenaikan TPT juga disebabkan oleh aktivitas

mikroorganisme.

4.7.6 Warna

Warna minuman probiotik diukur dengan menggunakan colour reader,

parameter yang dibaca adalah L*, a*, b*. Nilai L* dinyatakan sebagai tingkat

kecerahan dengan nilai 0 adalah hitam (gelap) dan 100 untuk putih (terang). Axis

a*menunjukkan intensitas merah (+) dan hijau (-). Axis b* menyatakan intensitas

kuning (+) dan biru (-) (Gao and Cahoon, 1998).

a. Warna L* (kecerahan)

Nilai L* minuman semakin menurun dengan semakin bertambahnya

sukrosa dan semakin tinggi dengan bertambahnya waktu fermentasi. Pada produk

hasil optimasi nilai L* yang terukur adalah 24 di awal fermentasi dan meningkat

menjadi 26,9 pada akhir fermentasi.

Hubungan antara konsentrasi sukrosa dengan nilai L* seperti

dikemukakan Anindita (2002), semakin banyak sukrosa yang ditambahkan maka

semakin banyak pula gula invert (glukosa dan fruktosa) yang terbentuk,

selanjutnya akan bereaksi dengan gugus amino primer protein menghasilkan

senyawa berwarna coklat (reaksi Maillard) dan warna semakin gelap.

Semakin lama fermentasi, tingkat kecerahan makin besar. Selama

fermentasi akan terbentuk asam laktat akibat aktivitas bakteri asam laktat dan

jumlahnya semakin tinggi dengan bertambahnya waktu fermentasi. Diduga asam



laktat tersebut menyebabkan sukrosa terdekomposisi menjadi D-Glukosa dan D-

Fruktosa yang disebut inversi. Diduga, semakin lama fermentasi, semakin besar

proses inversi sehingga warna produk makin cerah. Anindita (2002) menyatakan

asam dapat menyebabkan terjadinya dekomposisi sukrosa menjadi D-Glukosa dan

D-Fruktosa.

b. Warna a*

Nilai a* makin meningkat dengan bertambahnya lama fermentasi.

Pengukuran a* pada produk optimal menunjukkan peningkatan nilai a* dari 9,6

menjadi 11,7.

Perubahan nilai a* ini berkaitan  dengan pigmen yang ada pada buah

naga merah, yakni antosianin. Sementara faktor yang paling mempengaruhi

tingkat kestabilan intensitas perubahan warna antosianin pada proses fermentasi

adalah perubahan pH. Hal ini dikarenakan semakin rendah pH medium, maka

warna merah akan meningkat sesuai dengan Charley (1970) yang menyatakan

bahwa Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter, yaitu memiliki

kemampuan untuk bereaksi dengan baik dengan asam maupun dengan basa.

Dalam media basa, antosianin akan berwarna ungu kebiru-biruan dan apabila

media bertambah asam maka antosianin berubah menjadi merah seperti halnya

saat dalam vakuola sel. Perubahan warna karena perubahan kondisi lingkungan ini

tergantung dari gugus yang terikat pada struktur dasar dari posisi ikatannya.



c.Warna b*

Warna kuning pada minuman probiotik sari buah naga merah hasil solusi

optimal menunjukkan penurunan seiring lamanya fermentasi yaitu dari 8,7

menjadi 7,2. Hal ini terkait pigmen karoten yang ada pada buah naga merah.

Karoten dipengaruhi oleh nilai pH, sehingga nilainya turut berubah akibat

penurunan pH.

Pada pH rendah karoten akan mengalami isomerisasi dari bentuk trans

ke bentuk cis yang berwarna lebih pucat. Sehingga seiring inkubasi dimana

keasaman semakin meningkat, maka intensitas warna kuning pada produk yang

mengindikasikan kandungan karoten akan semakin turun (Eskin, 1979).

Pada buah naga juga terkandung likopen, dimana selama fermentasi

asam-asam organik akan terakumulasi yang sejalan dengan turunnya nilai pH,

yang dapat merusak likopen sehingga warna kuning memudar (Rianto, 2004).

4.8 Hasil Uji Organoleptik

Uji organoleptik dilakukan terhadap produk solusi optimal, yang memiliki

memiliki total bakteri asam laktat 8,72 cfu/ml, pH 3,82, total asam 0,45%, total

gula 1,47 %, L* 26,9, a* 11,7, b* 7,2 dan TPT sebesar 7,4 0Brix. Produk minuman

probiotik ini memiliki rasa keasaman yang khas, namun rasanya kurang manis

sehingga dalam uji organoleptik ini dilakukan penambahan sukrosa 10% dan 15%

pada produk pembanding. Sehingga dalam uji organoleptik ada 3 produk yang

diujikan yakni produk A (produk hasil optimasi), produk B (produk hasil optimasi

dengan penambahan 10% sukrosa) dan produk C (produk hasil optimasi dengan



penambahan sukrosa 15%). Uji organoleptik ini dilakukan terhadap 20 orang

panelis.

1. Rasa

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap rasa minuman probiotik sari buah

naga merah berkisar antara 3,55-5,2 (netral-agak menyukai). Tingkat kesukaan

panelis terhadap rasa minuman probiotik sari buah naga merah pada perlakuan

penambahan sukrosa dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Rerata Nilai Kesukaan Panelis terhadap Rasa Minuman Probiotik Sari
Buah Naga Merah Akibat Perlakuan Penambahan Konsentrasi Sukrosa
Penambahan Konsentrasi

Sukrosa (%)
Rerata Nilai Kesukaan

Panelis Terhadap
Rasa

BNT 5%

0 3,55a 1,274
10 5,2b
15 4,85b

Keterangan: angka yang didampingi huruf sama menunjukkan berbeda tidak nyata
pada BNT (α=0,05)

Hasil uji BNT 5% menunjukkan bahwa terdapat beda nyata antar

perlakuan, yaitu antara produk hasil optimasi dengan 2 produk pembanding yaitu

produk B (penambahan sukrosa 10%) dan produk C (penambahan sukrosa 15%).

Adanya beda nyata antar perlakuan tersebut dikarenakan produk pembanding

sudah ditambahkan sukrosa sehingga rasa produk awal yang semula sangat asam

menjadi berbeda dan lebih disukai karena rasa manisnya lebih terasa.

Winarno (1992) manyatakan bahwa sukrosa dalam pembuatan produk

makanan berfungsi memberi rasa manis, selain digunakan untuk perbaikan sifat

organoleptik. Selain itu dalam Anindita (2002) disebutkan bahwa dalam

pembuatan yogurt, sukrosa sebanyak 4-11% dapat ditambahkan sebelum dan

sesudah fermentasi.



2. Aroma

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap aroma minuman probiotik sari buah

naga merah berkisar antara 4,4-5,95 (netral - menyukai). Tingkat kesukaan panelis

terhadap aroma minuman probiotik sari buah naga merah pada perlakuan

penambahan sukrosa tidak berbeda nyata antar perlakuan. Hal ini dikarenakan

penambahan sukrosa tidak terlalu berpengaruh terhadap aroma produk.

Tabel 16. Rerata Nilai Kesukaan Panelis terhadap Aroma Minuman Probiotik Sari
Buah Naga Merah Akibat Perlakuan Penambahan Konsentrasi Sukrosa

Penambahan Konsentrasi Sukrosa
(%)

Rerata Nilai Kesukaan Panelis
Terhadap Rasa

0 4,4
10 5,95
15 4,45

Dari ketiga produk, nilai kesukaan panelis tertinggi yaitu terhadap produk

B (penambahan sukrosa 10%). Dari hasil tersebut diketahui bahwa panelis kurang

menyukai aroma asam yang tajam, sehingga panelis lebih memilih produk B yang

memiliki aroma yang sudah tidak begitu tajam. Aroma yang terbentuk pada

minuman probiotik sari buah naga merah merupakan kombinasi antara asam laktat

dan senyawa volatil yang dihasilkan selama fermentasi. Muzzajad (2007)

menyatakan bakteri asam laktat memproduksi asam laktat dan sejumlah kecil

asam sitrat, suksinat, malat, asetat, aldehid dan aseton yang berperan dalam

pembentukan flavor.

3. Kenampakan

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap kenampakan minuman probiotik

sari buah naga merah berkisar antara 5,35-6 (agak menyukai-menyukai). Tingkat



kesukaan panelis terhadap kenampakan minuman probiotik sari buah naga merah

pada perlakuan penambahan sukrosa dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Rerata Nilai Kesukaan Panelis terhadap Kenampakan Minuman
Probiotik Sari Buah Naga Merah Akibat Perlakuan Penambahan Konsentrasi

Sukrosa

Penambahan Konsentrasi Sukrosa
(%)

Rerata Nilai Kesukaan
Panelis Terhadap Rasa

BNT 5%

0 6a 1,089
10 5,6a
15 5,35a

Keterangan: angka yang didampingi huruf sama menunjukkan berbeda tidak nyata
pada BNT (α=0,05)

Hasil uji BNT 5% menunjukkan bahwa penambahan sukrosa tidak

memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada BNT 5%. Serta tidak pula ada

beda nyata antar perlakuan karena dari hasil perhitungan menunjukkan notasi

huruf yang sama. Namun dari ketiga produk tersebut, nilai kesukaan panelis yang

tertinggi ada pada produk hasil solusi optimal. Hal ini dikarenakan 2 produk

lainnya yaitu produk B dan produk C lebih kental dan tidak terlalu disukai panelis.

Maslahah (2002) menyebutkan lama fermentasi dan konsentrasi sukrosa yang

semakin bertambah dapat meningkatkan viskositas sehingga tekstur minuman

menjadi lebih kental.

4. Warna

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap warna minuman probiotik sari buah

naga merah berkisar antara 5,15-6,15 (agak menyukai-menyukai). Tingkat

kesukaan panelis terhadap warna minuman probiotik sari buah naga merah pada

perlakuan penambahan sukrosa dapat dilihat pada Tabel 18.



Tabel 18. Rerata Nilai Kesukaan Panelis terhadap Warna Minuman Probiotik Sari
Buah Naga Merah Akibat Perlakuan Penambahan Konsentrasi Sukrosa

Penambahan Konsentrasi Sukrosa
(%)

Rerata Nilai Kesukaan
Panelis Terhadap Rasa

BNT 5%

0 6,15a 1,276
10 5,25a
15 5,15a

Keterangan: angka yang didampingi huruf sama menunjukkan berbeda tidak nyata
pada BNT (α=0,05)

Dari Tabel 13 diketahui bahwa penambahan sukrosa tidak memberikan

pengaruh yang berbeda nyata pada BNT 5%. Serta tidak pula ada beda nyata antar

perlakuan karena dari hasil perhitungan menunjukkan notasi huruf yang sama.

Namun dari ketiga produk tersebut produk hasil optimasi paling disukai panelis.

Hal ini dikarenakan penambahan sukrosa pada produk akan menyebabkan warna

lebih gelap karena reaksi Maillard dan hal itu kurang disukai panelis. Anindita

(2002) menyatakan bahwa penigkaan sukrosa memungkinkan terbentuknya

glukosa dan fruktosa yang lebih besar sehingga memacu terjadinya reaksi

Maillard yang membuat warna produk semakin gelap.

4.9 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 19.

Tabel 19. Hasil Nilai Produk Perlakuan Terbaik Minuman Probiotik Sari Buah
Naga Merah

Perlakuan Penambahan Konsentrasi
Sukrosa

%

Nilai Produk Sifat Organoleptik

0 0,57
10 0,5878 *
15 0,1629

Keterangan: * perlakuan terbaik

Pada tabel terlihat bahwa perlakuan terbaik untuk parameter organoleptik

adalah penambahan konsentrasi glukosa 15%. Perlakuan terbaik yang terpilih

berdasarkan organoleptik dengan penambahan konsentrasi sukrosa 10% memiliki

nilai kesukaan terhadap rasa 5,6 (menyukai), warna 5,25 (agak menyukai), aroma

5,95 (menyukai), kenampakan 5,2 (agak menyukai).



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsentrasi

sukrosa 2,22 % dan lama fermentasi 20,20 jam adalah solusi optimal dimana

dicapai nilai total bakteri asam laktat tertinggi yaitu 8,72 log cfu/ml.

Produk hasil optimasi memiliki total bakteri asam laktat 8,72 log cfu/ml,

pH 3,82, total asam 0,45%, total gula 1,47 %, L* 26,9, a* 11,7, b* 7,2 dan TPT

sebesar 7,4 0Brix.

Perlakuan terbaik yang terpilih berdasarkan organoleptik dengan

penambahan konsentrasi sukrosa 10% memiliki nilai kesukaan terhadap rasa 5,6

(menyukai), warna 5,25 (agak menyukai), aroma 5,95 (menyukai), kenampakan

5,2 (agak menyukai).

5.2 Saran

Perlu dilakukan analisa terhadap daya simpan produk selain itu juga

perbaikan kondisi proses fermentasi agar produk yang dihasilkan lebih

berkualitas. Pada penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan juga keberadaan

bahan baku agar tidak menimbulkan kesulitan memperoleh bahan baku.

Selanjutnya diharapkan bisa dilakukan pengujian secara in vivo agar benar-benar

diketahui efek produk terhadap kesehatan manusia.
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Lampiran 1. Prosedur Analisa

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

a. Sampel yang telah dihomogenkan diambil kurang lebih 20 ml ditempatkan

pada beaker glass 50 ml

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

dengan aquades

c. Dilakukan pengukuran pH sampel

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

dengan aquades terlebih dahulu.

2.   Pengukuran Total Asam (Ranggana, 1997)

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

3. 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.

4. Pengukuran Warna (Yuwono dan Susanto, 1998)

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.

5. 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.

6. Analisa Total Gula Metode Alkalin 3.5-dinitrosalicilioc acid (DNS) (Mat

dan Busairi, 2007)

a.25 ml sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

b.Tambahkan 2.5 ml HCl 2M dan didihkan selama 5 menit

c.Larutan didinginkan dan dinetralkan dengan 10% NaOH

d.Tambahkan aquades sampai 50 ml

e.Masukkan 1 ml sampel ke tabung reaksi

f. Tambahkan 1 ml reagen DNS dan 3 ml aquades

g.Panaskan selama 5 menit kemudian dinginkan



h.Ukur absorbansi dengan sektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm.

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

gram x 1000

Pembuatan kurva standar:

a. Larutan glukosa standar 0.2 mg/ml dibuat dengan melarutkan 200 mg glukosa

dalam 100 ml aquades lalu diambil 10 ml dan diencerkan sampai 100 ml (1 ml

= 0,2 mg glukosa)

b. 1 ml larutan glukosa standar = 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 dimasukkan

dalam tabung reaksi ditambahkan aquades 2 ml

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

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

mendidih selama 5 menit.

e. Didinginkan dengan cepat dengan air mengalir

f. Pindahkan ke dalam kuvet, baca absorbansinya pada 540 nm

g. Kurva hubungan antara absorbansi dengan glukosa dibuat.



7. Prosedur Pengukuran N-Total Cara Semi-Mikro-Kjeldahl (Sudarmadji

Dkk, 1989)

a. Ditimbang 1 gram sampel dan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl 500 ml

b. Ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat. Ditambahkan 5 g campuran Na2SO4-HgO

(20:1) atau ½ tablet Kjeldahl untuk katalisator

c. Dididihkan sampai jernih dan pendidihan dilakukan 30 menit lagi. Setelah

dingin, dinding dalam labu Kjeldahl dicuci dengan 25 ml aquades

d. Selanjutnya ditambahkan indikator pp sebanyak 3 tetes. Setelah itu

ditambahkan NaOH 45% hingga warna larutan berubah

e. Kemudian dlakukan distilasi, distilat ditampung sebanyak 100 ml dalam

erlenmeyer yang berisi 20 ml larutan jenuh asam borat 3% dan beberapa tetes

indikator metilen merah atau metilen biru

f. Larutan yang diperoleh dititrasi dengan 0.1 N HCl

g. Perhitungan N total = ml HCl x N HCl x 14.008

g sampel

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

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode indeks

dan efektivitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut:

a. Mengelompokkan parameter

Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah

dengan parameter organoleptik



b. Setiap parameter diberi bobot 0-1. Bobot yang diberikan sesuai dengan

kepentingan setiap parameter dalam mempengaruhi konsumen yang

diwakili oleh panelis

 Bobot = P/T

P = nilai total setiap parameter

T = nilai total semua parameter

 Nilai efektivitas (NE) dihitung dengan rumus:

NE = Np – Nj
Ntb – Ntj

Dimana:

NE = nilai efektivitas

Ntj = nilai perlakuan terjelek

Ntb = nilai perlakuan terbaik

Np = nilai perlakuan

c. Menghitung nilai produk

d. Np diperoleh dari perkalian nilai efektivitas denganbobot nilai

e. Menjumlahkan nilai produk dari semua parameter pada tiap kelompok.

Kelompok yang mempunyai nilai produk tertinggi adalah perlakuan

terbaik pada kelompok parameter

f. Kelompok terbaik dipilih dengan perlakuan yang memiliki nilai

produk tertinggi untuk parameter organoleptik



Lampiran 2. Lembar Kuisioner Uji Organoleptik

Minuman Fermentasi Probiotik Sari Buah Naga Merah (Hylocereus

polyrhizus)

(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 tersebut, dengan

memberi angka penilaan yang sesuai. Hal ini penting dan sangat membantu kami.

Objektivitas Anda sangat kami hargai.

Nilai

Produk Rasa Aroma Warna Kenampakan

286

169

593

1 = sangat tidak menyukai

2 = tidak menyukai

3 = agak tidak menyukai

4 = netral

5 = agak menyukai

6 = menyukai

7 = sangat menyukai



Lampiran 3. Analisis Pemilihan Model

Response 1 total BAL Transform:None
*** WARNING:  The Cubic Model is Aliased! ***

Sequential Model Sum of Squares [Type I]
Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value
Prob >

F
Mean vs Total 1,7764E+18 1 1,77637E+18
Linear vs Mean 3,3497E+16 2 1,67487E+16 2,14781628 0.1675
2FI vs Linear 5,499E+14 1 5,49902E+14 0,06391722 0.8061
Quadratic vs 2FI 6,6922E+16 2 3,34612E+16 22,2910305 0.0009 Suggested
Cubic vs
Quadratic 2,3652E+15 2 1,18259E+15 0,72618082 0.5286 Aliased
Residual 8,1426E+15 5 1,62851E+15
Total 1,8878E+18 13 1,45219E+17

"Sequential Model Sum of Squares [Type I]":  Select the highest order polynomial
where the additional terms are significant and the model is not aliased.
Lack of Fit
Tests

Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value
Prob >

F
Linear 7,0186E+16 6 1,16977E+16 6,00336073 0.0523
2FI 6,9636E+16 5 1,39272E+16 7,14758978 0.0400
Quadratic 2,7137E+15 3 9,04556E+14 0,46422727 0.7227 Suggested
Cubic 3,4848E+14 1 3,4848E+14 0,17884343 0.6941 Aliased
Pure Error 7,7941E+15 4 1,94852E+15

"Lack of Fit Tests":  Want the selected model to have insignificant lack-of-fit.

Model Summary Statistics
Std. Adjusted Predicted

Source Dev.
R-

Squared R-Squared R-Squared PRESS
Linear 88306336,5 0,3004857 0,16058279 -0,0925049 1,22E+17
2FI 92754268 0,3054185 0,073891355 -0,6007168 1,78E+17
Quadratic 38744120,9 0,9057411 0,838413246 0,71765195 3,15E+16 Suggested
Cubic 40354826,2 0,9269578 0,824698716 0,69069114 3,45E+16 Aliased

"Model Summary Statistics":  Focus on the model maximizing the "Adjusted R-
Squared" and the "Predicted R-Squared".



Lampiran 4. Hasil ANOVA Model Kuadratik

Response 1 total BAL
ANOVA for Response Surface Quadratic Model

Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III]
Sum of Mean F p-value

Source Squares df Square Value Prob > F

Model 0,156255065 5 0,031251013 17,610658 0.0008 significant

A-sukrosa 0,040284776 1 0,040284776 22,7013895 0.0020

B-lama fermentasi 0,022455866 1 0,022455866 12,6543921 0.0093

AB 0,0004 1 0,0004 0,22540912 0.6494

A^2 0,048067935 1 0,048067935 27,0873766 0.0012

B^2 0,057133152 1 0,057133152 32,1958332 0.0008

Residual 0,012421858 7 0,001774551

Lack of Fit 0,004221858 3 0,001407286 0,68648096 0.6057 not significant

Pure Error 0,0082 4 0,00205

Cor Total 0,168676923 12

The Model F-value of 17.61 implies the model is significant.  There is only a 0.08% chance
that a "Model F-Value" this large could occur due to noise.

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.  In this case A,
B, A2, B2 are significant model terms. Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not
significant. If there are many insignificant model terms (not counting those required to support
hierarchy), model reduction may improve your model.

The "Lack of Fit F-value" of 0.69 implies the Lack of Fit is not significant relative to the
pure error.  There is a 60.57% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due to
noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit.

Std. Dev. 0,042125421 R-Squared 0,9263571
Mean 8,553076923 Adj R-Squared 0,87375503
C.V. % 0,492517743 Pred R-Squared 0,74605536
PRESS 0,042834601 Adeq Precision 10,0526591

The "Pred R-Squared" of 0.7461 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 0.8738.

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your
ratio of 10.053 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space.

Coefficient Standard 95% CI 95% CI
Factor Estimate df Error Low High VIF

Intercept 8,66 1 0,018839061 8,6154527 8,704547
A-sukrosa 0,070961941 1 0,014893586 0,03574421 0,10618 1
B-lama fermentasi -0,05298097 1 0,014893586 -0,0881987 -0,017763 1
AB -0,01 1 0,021062711 -0,0598054 0,039805 1
A^2 -0,083125 1 0,015971591 -0,12089181 -0,045358 1,01730769
B^2 -0,090625 1 0,015971591 -0,12839181 -0,052858 1,01730769



Final Equation in Terms of Coded Factors:

total BAL =
8,66

0,070961941 * A
-0,05298097 * B

-0,01 * A * B
-0,083125 * A^2
-0,090625 * B^2

Final Equation in Terms of Actual Factors:

total BAL =
6,709614178
1,511923882 * sukrosa
0,029126586 * lama fermentasi

-0,001666667 * sukrosa * lama fermentasi
-0,3325 * sukrosa^2

-0,00062934 * lama fermentasi^2

The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node.
In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu.

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the:
1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals.
2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error.
3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values.
4) Box-Cox plot for power transformations.

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon.



Lampiran 5. Solusi Optimal

Constraints
Lower Upper Lower Upper

Name Goal Limit Limit Weight Weight Importance
konsentrasi
sukrosa is in range 1,5 2,5 1 1 3
lama fermentasi is in range 12 36 1 1 3
total BAL maximize 8,37 8,69 1 1 3

Solutions

Number konsentrasi sukrosa
lama

fermentasi
total BAL Desirability

1 2,223323211 20,19861813 8,684216 0,981925 Selected

1 Solutions found

Number of Starting Points:  35
konsentrasi sukrosa lama fermentasi konsentrasi sukrosa lama fermentasi

1,5 12
2 24

2,5 12
1,5 36
2,5 36

2,4047 19,5384
1,7809 20,8752
2,4088 13,3512
1,7762 18,1968
2,4967 21,6312
2,3083 30,828
2,0848 24,8976
1,9972 12,7032
1,6041 27,5688
2,3602 29,652
2,447 16,8024

1,5782 15,0888
2,1251 26,0448
2,1814 35,8176
1,6748 12,96
1,9278 15,5592
1,8348 17,5752
1,6648 12,12
2,0314 22,3128
2,4477 19,7664
1,7027 27,7104
1,6992 32,6928
1,9905 29,568
1,6936 13,2768
2,3337 27,2472
2,1415 20,9064

1,9918 12,9144
2,161 25,0464

2,0339 23,4576
2,4147 18,4032



Lampiran 6. Hasil Uji Organoleptik
Tabel Organoleptik Warna

Skala Kesukaan X Frekuensi ∑F (∑F) X (∑F)X2

A B C
Sangat Menyukai 3 6 2 1 9 27 81

Menyukai 2 11 4 5 20 40 80
Agak Menyukai 1 3 11 10 24 24 24

Netral 0 0 3 4 7 0 0
Kurang Menyukai -1 0 0 0 0 0 0

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 43 25 23 91
Jumlah Fx2 1849 625 529 185

Rata-Rata Jumlah
Fx/Jumlah F

2.15 1.25 1.15

Panelis
Produk

Jumlah Rerata
A B C

1 6 5 6 17 5.666667
2 5 6 5 16 5.333333
3 6 6 6 18 6
4 7 5 6 18 6
5 7 5 6 18 6
6 7 5 4 16 5.333333
7 6 5 4 15 5
8 6 5 4 15 5
9 6 5 5 16 5.333333
10 6 6 5 17 5.666667
11 5 5 5 15 5
12 5 5 5 15 5
13 7 4 4 15 5
14 6 4 6 16 5.333333
15 6 4 5 15 5
16 6 6 5 17 5.666667
17 6 7 5 18 6
18 7 5 5 17 5.666667
19 7 5 7 19 6.333333
20 6 7 5 18 6
Yj 123 105 103 331 110.3333

∑Jy
2

Ij 765 565 543
(Y.J)2 15129 11025 10609 36763
Rerata 6.15 5.25 5.15



Sumber
Variasi

Db Jk Kt F
Hitung

T Tabel Notasi
5% 1%

Total 59 46.98333 0.769 9.922 3.16 5.01 *
Perlakuan 2 12.133 6.0665

Galat 57 34.85 0.6114

Perlakuan Rata-Rata
Skala Arti

A 6.15 Menyukai
B 5.25 Agak Menyukai
C 5.15 Agak Menyukai

Uji Bnt Uji Organoleptik Warna
Rerata 5.15 5.25 6.15 Ktg Bnt 0.05
5.15 0.000 Tn Tn
5.25 0.000 Tn
6.15 0.000 0.6114 1.276

Notasi a A A
Perlakuan C B A



Tabel Organoleptik Rasa

Panelis
Produk

Jumlah Rerata
A B C

1 5 5 5 15 5
2 3 4 5 12 4
3 4 5 5 14 4.666667
4 3 5 4 12 4
5 3 6 6 15 5
6 3 5 6 14 4.666667
7 4 5 4 13 4.333333
8 5 6 4 15 5
9 3 6 4 13 4.333333
10 4 6 6 16 5.333333
11 3 6 5 14 4.666667
12 4 4 6 14 4.666667
13 3 5 4 12 4
14 4 5 5 14 4.666667
15 2 6 5 13 4.333333
16 4 6 5 15 5
17 3 6 6 15 5
18 4 4 4 12 4
19 4 4 4 12 4
20 3 5 4 12 4
Yj 71 104 97 272 90.66667

∑Jy
2

Ij
263 552 483

(Y.J)2 5041 10816 9409 25266
Rerata 3.55 5.2 4.85



Sumber
Variasi

Db Jk Kt F
Hitung

T Tabel Notasi
5% 1%

Total 59 64.93333 1.1
24.83141

3.16 5.01 *
Perlakuan 2 30.23333 15.11667

Galat 57 34.7 0.608772

Perlakuan Rata-Rata
Skala Arti

A 3.55 Netral
B 5.2 Agak Menyukai
C 4.85 Agak Menyukai

Uji Bnt Uji Organoleptik Rasa

Rerata 3.55 4.85 5.2 Ktg Bnt 0.05
3.55 0.000 * *
4.85 0.000 Tn
5.2 0.000 0.608772 1.274

Notasi a b b
Perlakuan A C B

Keterangan: *  = hasil analisa ragam berbeda nyata
tn = hasil analisa ragam tidak berbeda nyata

Skala kesukaan X Frekuensi ∑f (∑f)
X

(∑f)X2

A B C
Sangat menyukai 3 0 0 0 0 0 0
Menyukai 2 0 8 5 13 26 52
Agak menyukai 1 2 8 7 17 17 17
Netral 0 8 4 8 20 0 0
Kurang menyukai -1 9 0 0 9 -9 9
Tidak meyukai -2 1 0 0 1 -2 4
Sangat tidak meyukai -3 0 0 0 0 0 0

Total jumlah f 20 20 20 60
Jumlah fx -9 24 17 32
Jumlah fx2 81 576 289 82

Rata-rata jumlah
fx/jumlah f

-0.45 1.2 0.85



Tabel Organoleptik Aroma

Skala kesukaan X Frekuensi ∑f (∑f)
X

(∑f)X2

A B C
Sangat menyukai 3 0 4 0 4 12 36

Menyukai 2 1 11 3 15 30 60
Agak menyukai 1 9 5 7 21 21 21
Netral 0 7 0 6 13 0 0
Kurang menyukai -1 3 0 4 7 -7 7
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 8 39 9 56
Jumlah fx2 64 1521 81 124

Rata-rata jumlah
fx/jumlah f

0,4 1,95 0,45

Panelis
Produk

Jumlah Rerata
A B C

1 6 5 6 17 5.666667
2 3 5 4 12 4
3 5 6 3 14 4.666667
4 4 7 5 16 5.333333
5 5 6 5 16 5.333333
6 5 5 5 15 5
7 5 7 3 15 5
8 5 7 6 18 6
9 5 7 3 15 5
10 5 6 4 15 5
11 4 6 5 15 5
12 4 6 3 13 4.333333
13 4 6 4 14 4.666667
14 3 5 5 13 4.333333
15 3 5 5 13 4.333333
16 5 6 5 16 5.333333
17 5 6 4 15 5
18 4 6 4 14 4.666667
19 4 6 4 14 4.666667
20 4 6 6 16 5.333333
yj 88 119 89 296 98.66667

∑jy
2

ij 400 717 415
(y.j)2

7744 14161 7921 29826
rerata 4.4 5.95 4.45



Sumber
variasi

db JK KT F
hitung

T tabel Notasi
5% 1%

Total 59 71,733 1.216 1,69 3.16 5.01 tn
Perlakuan 2 4,033 2,0165

Galat 57 67,7 1,187

perlakuan Rata-rata
Skala arti

A 4.4 netral
B 5.95 menyukai
C 4.45 netral



Tabel Organoleptik Kenampakan

Panelis
Produk

Jumlah Rerata
A B C

1 6 6 5 17 5.666667
2 6 5 5 16 5.333333
3 6 5 6 17 5.666667
4 6 6 4 16 5.333333
5 5 5 6 16 5.333333
6 7 6 4 17 5.666667
7 5 6 5 16 5.333333
8 5 6 6 17 5.666667
9 6 5 6 17 5.666667
10 7 5 5 17 5.666667
11 6 6 5 17 5.666667
12 5 5 6 16 5.333333
13 7 7 5 19 6.333333
14 5 6 5 16 5.333333
15 6 6 6 18 6
16 6 5 6 17 5.666667
17 7 6 5 18 6
18 7 5 6 18 6
19 6 6 5 17 5.666667
20 6 5 6 17 5.666667
yj 120 112 107 339 113

∑jy
2

ij 730 634 581
(y.j)2 14400 12544 11449 38393

Rerata 6 5.6 5.35

Skala kesukaan X Frekuensi ∑f (∑f)
X

(∑f)X2

A B C
Sangat menyukai 3 5 1 9 15 45 135
Menyukai 2 10 10 9 29 58 116
Agak menyukai 1 5 9 2 16 16 16
Netral 0 0 0 0 0 0 0
Kurang menyukai -1 0 0 0 0 0 0
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 40 32 47 119
Jumlah fx2 1600 1024 2209 267

Rata-rata jumlah
fx/jumlah f

2 1.6 2.35



Sumber
variasi

db JK KT F
hitung

T tabel Notasi
5% 1%

Total 59 29.65 0.502
4.83

3.16 5.01 *
Perlakuan 2 4.3 2.15

Galat 57 25.35 0.445

perlakuan Rata-rata
skala arti

A 6 menyukai
B 5.6 menyukai
C 5.35 Agak menyukai

Uji Bnt Uji Organoleptik Kenampakan
Rerata 5.35 5.6 6 Ktg Bnt 0.05
5.35 0.000 Tn Tn
5.6 0.000 Tn
6 0.000 0.445 1.089

Notasi a a a
Perlakuan C B A



Lampiran 7. Pemilihan Perlakuan Terbaik
PARAMETER ORGANOLEPTIK
Paremeter Panelis Total bobot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rasa 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 72 0.36
Aroma 1 3 1 2 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 4 3 3 2 3 4 46 0.23
Kenampakan 2 1 2 1 2 3 3 1 4 1 4 1 2 3 2 1 2 3 1 1 40 0.2
Warna 3 4 4 4 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 42 0.21

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 1

Nilai Efektifitas Parameter Organoleptik
Parameter Warna Rasa Kenampakan Aroma
Perlakuan A1 6.15 6 3.55 4.4

A2 5.25 5.6 5.2 5.95

A3 5.15 5.35 4.85 4.45

Ntb (nilai terbaik) 6.15 5.2 6 5.95
Ntj (nilai terjelek) 5.15 3.55 5.35 4.4
NE A1 1 1 0 0

A2 0.1 0.38 1 1
A3 0 0 0.78 0.03



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

NE NP NE NP NE NP
Rasa 0.36 1 0.36 0.38 0.1368 0 0
Aroma 0.23 0 0 1 0.23 0.03 0.0069
Kenampakan 0.2 0 0 1 0.2 0.78 0.156
Warna 0.21 1 0.21 0.1 0.021 0 0
Total 1 0.57 0.5878 0.1629
Perl.Terbaik 0.5878



Lampiran 8. Dokumentasi

Starter Cair

Produk Awal                                                              Produk Akhir



Lembar Persembahan

Allah SWT, Tuhanku Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Teruslah

menyertai setiap langkah kehidupanq dan jangan pernah berhenti

memberikan limpahan kebahagiaan dalam hidupq. Amien...

Bapak Joni, makasih atas kesabaran dan bimbingan yang tiada henti.

Semoga bapak sukses, jangan lupa istirahat yah pak kalau capek...:-).

ibuk TIN & bapak TAHAD....kalian berdua yg bkin q semangat selalu.

Dari kalian berdua q belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita tidak

boleh berpangku tangan, harus mau berjuang. Jangan bosen doaen q. Restu

kalian adalah keberhasilanku.

Adik2q (Indra, Pipit, Iis), kalian adalah adik-adik tersayangq, yang bikin q

selalu kangen rumah. Walaupun kalian dah pada gede, tetep hormat ma

ortu, q harap qita rukun mpe selama-lamanya. Emon: blajar mandiri,

Pipot: rajin belajar, Caos: blajar umbah2. Hehe...

Dwi Anggoro Wicaksono alias wong elek, makasih ya mas dah perhatian n

sayang ma q. Selalu sabar klo q ngomel. Ayuks pean ndang cepet lu2s

juga, semangat n jgn mudah menyerah. Kita jelang kebahagiaan kita

bersama di masa depan. Aq Sayank Kmoe.

My roomate, Arina Qona’ah, jgn bosen sekamar ma q trus ya rin, jangan

belajar melu2 (tdk harus dituruti) ntar pinter lho.hehe. n sukses ma griya

imutnya ( SSSSSTT... jangan berisik, adek lg bo2k.hehe.).

Temen2q semua yang q sayangi, Adel (ayo ndok, jgn nyantae2 di depan,

sibuk belakangan, ndang diselesaikan tg.jawab skripsinya,smgt...!),



Imbronk (ayo jenk, tinggal bentar lagi, smangt...! bwatlah siwalan terkenal

di seantero jagat raya,he2), ePha (maksh ats semuanya pel, maap numpang

ngeprin mulu, cpt lu2s tyus nikah deh,,he2), yu Upin (walau kita udah

berpisah lab, tpi q selalu inget padamu, jangan ngantu’an yah, lek jalan2

hubungi q, smangt trus ya meraih kelu2san, yakinlah tdk ada usaha yg

sia2).

Joewikxs, my partner in crime, hehe. Ga sia2 ju kita travelling mpe

lawang, jeri payah kita terbayar sudah. Maap ya ju, q kadang bkin kmu

nunggu n mksh ats kebersamaan yg indah ini. Semuanya qita lalui ber2

setahun ini, jatuh dan bangun trus cekikikan ngtawain dri sndiri,

gmanapun, saat ini itu semua jd memori terindah.

Temen2 ngelab di Mikro, ada diva, hefty, ni2n, lia ou, upay, fifin, tanti,

miwink, charm, uluds, susan, rila, mu2l, pu3, elya, ni2s, dhaniar, presta

dan laennya yg mgkn lupa kesebut, thanx atas semuanya, makasih atas

pinjaman alat2nya. Selalu semangat trus ngelabnya, jangan lupa surat

lembur ditandatangani, hehe n cpt lu2s juga yaw.

Arek2 WM22, mantan kosQ tercinta. Q kangen semuanya, mb gie,

nourma, ki2, adisty, rezy, uwik, ian, martha, mb nad, listy, rahma, mb P,

mb fira, dll. Lek ktemu nyopo yo rek.

Pondokan baruku, kerto Sariro 30, untuk bu Lis n pak Bo, mb nia, tina,

cicha, tiwi, yola. Makasih n sukses bwat semuanya yah,,


