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TERHADAP TOTAL BAL (BAKTERI ASAM LAKTAT), 

NILAI pH, KADAR AIR, DAN WARNA PADA ES KRIM 

YOGURT 
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      Buah naga super merah mengandung betasianin dan gula 

yang terdiri dari sukrosa, glukosa dan fruktosa berperan sebagai 

pewarna alami dan cryoprotectant pada es krim yogurt. 

Cryoprotectant dapat meningkatkan viabilitas BAL pada es 

krim yogurt sehingga total BAL pada es krim yogurt meningkat 

dan dapat bermanfaat bagi sistem pencernaan.  

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas es 

krim yogurt dengan penambahan sari buah naga super merah 

pada berbagai konsentrasi dan mengetahui konsentrasi 

penambahan sari buah naga super merah yang memenuhi 

standar es krim yogurt ditinjau dari total BAL, nilai pH, kadar 

air, dan warna. 

 Materi dalam penelitian ini meliputi yogurt plain, susu skim, 

full cream, stabilizer gula, garam, dan sari buah naga super 

merah sesuai perlakuan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian percobaan ini adalah percobaan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 4 ulangan. Penambahan 

sari buah naga super merah pada es krim yoggurt yaitu 0% v/v 

(P0); 5% v/v (P1); 7,5% v/v (P2); 10% v/v (P3). Variabel yang 

diamati meliputi total BAL, nilai pH, kadar air, dan warna. Data 

diolah menggunakan program Microsoft Exel dan analisis 

statistik menggunakan analisis ragam Analysis of Variance 

(ANOVA), sedangkan untuk data uji warna dijabarkan 

menggunakan metode deskriptif. Hasil yang signifikan atau 

berbeda akan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan sari buah 

naga super merah (Hylocereus costaricensis) dengan 

konsentrasi yang meningkat menunjukkan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai pH, tidak berbeda nyata terhadap 

total BAL dan kadar air serta daapat digunakan sebagai pewarna 

alami dengan adanya perbedaan warna antara P0, P1, P2 dan P3.  

Rata-rata total BAL berkisar antara 6,261±0,03 hingga 

6,551±0,03 log CFU/ml. Rata-rata perlakuan yang hampir sama 

disebabkan oleh sari buah naga super merah yang tidak 

berfungsi sebagai cryoprotectant. Penambahan sari buah naga 

super merah juga menunjukan rata-rata yang hampir sama pada 

kadar air dengan kandungan sekitar  70,08±1,34 % hingga  

72,33±0,85%, sedangkan nilai pH mengalami penurunan seiring 

dengan penambahan konsentrasi yang semakin meningkat. 

Rata-rata nilai pH es krim yogurt berkisar 4,74±0,02 hingga 

4,52±0,03. Warna pada es krim buah naga super merah dilihat 

dari nilai L*, a*, dan b*. Kecerahan (L*) pada es krim yogurt 

menunjukkan penurunan nilai yang semakin berkurang, rata-

rata 47,95±0,26 hingga 65,35±0,42, dengan nilai mendekati 100 

menunjukkan warna semakin putih sedangkan mendekati 100 

semakin hitam. Nilai a* (kemerahan atau kehijauan) 

menunjukkan rata-rata 12,25±0,66 hingga 43,97±0,48, semakin 

tinggi perlakuan menunjukkan nilai positif yang berarti 

cenderung berwarna merah, sedangkan nilai b* pada es krim 

yogurt rata-rata -6,4±0,36 hingga 15,6±0,8. P0 menunjukkan 

nilai positif yang berarti cenderung berwarna kuning, sedangkan 

P1, P2, P3 bernilai negatif yang berarti berwarna kebiruan.  

Penambahan 5 % sari buah naga super merah menunjukkan nilai 

Total BAL, pH, kadar air, dan warna masing-masing pada P1 

sebagai perlakuan dengan hasil mendekati standar es krim 

yogurt yaitu 6,261±0,47 log CFU/ml, 4,65±0,03, 70,87±1,59 %, 

dan warna yang meliputi L*, a*, b* masing-masing 52,70±0,64, 

37,13±0,25, -1,60±0,36. 

     Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penambahan sari buah 

naga super merah dapat meningkatkan kualitas es krim yogurt 
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sebagai pewarna alami, menurunkan nilai pH dan meningkatkan 

kadar air dengan nilai yang masih memenuhi standar es krim 

yogurt, namun total BAL dibawah standar internasional pada 

minuman probiotik. Penambahan sari buah naga super merah 

yang mendekati standar es krim yogurt yaitu pada konsentrasi 

5%. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah perlu 

dilakukan penelitian lanjut mengenai kandungan nutrisi dan 

kesukaan es krim yogurt dengan penambahan sari buah naga 

super merah. 

 

 

 

 

 

 

 

  


