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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Kualitas Es krim yogurt dengan Penambahan Sari Buah 

      Naga Super Merah 

      Kandungan betasianin, gula, asam fenol dan air pada buah 

naga super merah diharapkan dapat meningkatkan kualitas es 

krim ditinjau dari total BAL, pH, kadar air dan warna. Sari buah 

naga super merah yang ditambahkan pada es krim yogurt terdiri 

dari 4 perlakuan yaitu 0%, 5%, 7,5% dan 10% v/v dari ICM. 

Konsentrasi sari buah naga super merah yang semakin tinggi 

menghasilkan warna yang semakin pekat. Penampilan es krim 

yogurt pada semua perlakuan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Penampilan es krim yogurt pada tingkat konsentrasi 

sari buah naga super merah yang berbeda. 

 

      Rata-rata total BAL, nilai pH, kadar air dan warna es krim 

yogurt semua perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil 
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perhitungan analisis ragam kualitas es krim yogurt dengan 

penambahan sari buah naga super merah terdapat pada 

Lampiran 6, 7, 8 dan 9. 

 

Tabel 3.   Rata-rata total BAL, pH, kadar air dan intensitas warna 

(L*, a*, b*) pada es krim yogurt dengan penambahan 

sari buah naga super merah. 
 Total BAL  

(log 

CFU/mL) 

pH Kadar Air 

(%) 

Warna 

L* a* b* 

P0 6,551±0,03 4,74 ±0,02d 70,08±1,34 65,35±0,42 12,25±0,66 15,60±0,8 

P1 6,261±0,47 4,65±0,03c 70,87±1,59 52,70±0,64 37,13±0,25 -1,60±0,36 

P2 6,476±0,07 4,57±0,09ab 71,25±1,03 49,98±0,43 40,78±0,33 -4,40±0,26 

P3 6,488±0,06 4,52±0,03a 72,33±0,85 47,95±0,26 43,97±0,48 -5,73±0,30 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

4.2 Total BAL (Bakteri Asam Laktat) 

      Hasil perhitungan analisis ragam pada Lampiran 6 

menunjukkan penambahan sari buah naga super merah pada es 

krim yogurt tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap total BAL. 

Rata-rata total BAL pada semua perlakuan yaitu 6,551±0,03 

(P0), 6,261±0,47 (P1), 6,476±0,07 (P2) dan 6,488±0,05 CFU/ml 

(P3) seperti pada Tabel 3. Penambahan sari buah naga super 

merah dapat mempertahankan viabilitas BAL dengan rata-rata 

total yang hampir sama antara P0, P1, P2 dan P3. 

     Hasil rata-rata total BAL es krim yogurt mengalami 

penurunan dari P0 hingga P1 menunjukkan bahwa penambahan 

sari buah naga super merah tidak memiliki kemampuan sebagai 
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cryoprotectant. Kandungan gula pada buah naga super merah 

5% yang terdiri dari sukrosa, glukosa dan fruktosa tidak cukup 

untuk mencegah pembentukan kristal-kristal es pada proses 

pembekuan. Menurut Santoso (2013), penambahan sirup 

fruktosa sebesar 25-30% memiliki kemampuan sebagai  

cryoprotectant dapat meningkatkan viabilitas BAL dan 

melindungi membran sel (Day and Glyn, 2007), sedangkan 

kandungan gula pada buah naga super merah yang terdiri dari 

fruktosa, sukrosa, glukosa masing-masing yaitu 15,09 mg/100g, 

19,96 mg/100g dan 13,97 mg/100g (Khalili et al.,2014).  

Penurunan total BAL pada P0 ke P1 dikarenakan peningkatan 

kadar air ICM sehingga menyebabkan pembentukan kristal-

kristal es pada proses pembekuan. Kandungan gula sari buah 

naga super merah pada P1 paling sedikit sehingga tidak 

memiliki kemampuan sebagai cryoprotectant, namun dari P1 

hingga P3 total BAL mengalami peningkatan yang berarti 

penambahan 7,5 dan 10% memiliki kemampuan sebagai 

cryoprotectant seiring dengan meningkatnya gula pada ICM.        

      Kadar air buah super merah berkisar 82-83% (Maysadara 

dkk., 2013) dapat meningkatkan kadar air ice cream mix (ICM). 

Kadar air yang tinggi meningkatkan pembentukan kristal-kristal 

es (Day and Glyn, 2007) pada pembuatan es krim dan 

meningkatkan kerusakan sel BAL. Variasi rata-rata total BAL 

pada setiap perlakuan dapat dikarenakan kadar air yang 

meningkat seiring dengan tingginya konsentrasi sari buah naga 

super merah. Total BAL terendah yaitu 6,261±0,47 (P2) dan 6, 

476±0,07 CFU/ml (P3). Peningkatan kadar air berbanding lurus 

dengan kandungan gula pada sari buah naga super merah. 

Kandungan glukosa, fruktosa dan sukrosa dapat menurunkan 

titik beku pada es krim yogurt, sehingga dalam suhu rendah 

masih terdapat air yang tidak membeku (SNI, 1995), namun 
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kandungan air pada buah naga super merah lebih besar dari pada 

kandungan gula sehingga tidak dapat menurunkan 

pembentukkan kristal-kristal es pada P1. Total BAL pada P2 

dan P3 menunjukkan nilai yang hampir sama dengan P0 yang 

berarti penambahan sari buah naga super merah dengan 

konsentrasi 7,5 dan 10% dapat mempertahankan viabilitas BAL 

dengan menurunkan pembentukan kristal-kristal es besar 

selama pembekuan. 

      Total BAL pada es krim yogurt dengan penambahan sari 

buah naga super merah menunjukkan rata-rata yang masih 

rendah yaitu 6,261 hingga 6,551 log CFU/ml dibandingkan 

dengan standar internasional untuk minuman probiotik yaitu 

minimal 107 CFU/ml atau 7 log CFU/ml (FAO and WHO, 

2011), sedangkan menurut  Mulyani dkk. (2008), rata-rata total 

BAL masih tinggi setelah proses pembekuan yaitu 6,15 x 108 

CFU/ml. Rendahnya total BAL pada es krim yogurt diduga 

kadar air susu sebagai bahan baku cukup tinggi sehingga 

kandungan total padatan yang dapat dimanfaatkan BAL sebagai 

media nutrisi sedikit. Ketersediaan nutrisi dan kadar air 

mempengaruhi kemampuan BAL untuk tumbuh (Mardiani dkk., 

2013). Menurut Askar dan Sugiarto (2005), total padatan susu 

terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral 

yang tidak larut air merupakan nutrisi bagi pertumbuhan BAL. 

Total padatan rendah mempengaruhi pertumbuhan BAL pada 

yogurt sehingga total BAL menunjukkan hasil yang juga 

rendah. 

 

4.3 Nilai pH  

      Hasil analisis ragam es krim yogurt dengan penambahan sari 

buah naga super merah tertera pada Lampiran 7 menunjukkan 
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perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH diantara 

semua perlakuan. pH (Potential of Hydrogen) dari es krim 

yogurt mengalami penurunan seiring dengan konsentrasi 

penambahan sari buah naga super merah yang meningkat. P0 

paling tinggi dengan pH 4,74 ± 0,02, P1 4,65±0,03, P2 

4,57±0,09 dan P3 4,52±0,03. Semakin tinggi konsentrasi sari 

buah naga yang ditambahkan, maka pH semakin rendah.  

      Penurunan pH berkaitan erat dengan pembentukan asam 

laktat oleh BAL selama masa fermentasi (Haryadi dkk., 2013). 

Penambahan sari buah naga super merah tidak menunjukkan 

perbedaan diantara semua perlakuan sehingga penurunan pH 

tidak disebabkan oleh Total BAL. Penurunan pH disebabkan 

oleh pH buah naga super merah yang cukup rendah yaitu 4,5 

(Mufas and Parera, 2014). Menurut Hidayat dkk. (2013), pH 

buah yang semakin rendah  dapat menurunkan  pH produk. 

Kandungan asam fenol pada sari buah naga super merah 

meningkat seiring dengan konsentrasi penambahan yang 

semakin tinggi sehingga meningkatkan kandungan asam laktat 

pada es krim yogurt. Naderi et al. (2012) menyatakan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi buah naga yang ditambahkan pada 

minuman fermentasi meningkatkan total asam tertitrasi dan 

menurunkan pH. pH pada P0 menunjukkan nilai yang paling 

tinggi yaitu 4,74 ± 0,02, sedangkan pada P3 dengan 

penambahan sari buah naga super merah sebanyak 10% 

menunjukkan pH terendah yaitu 4,52±0,03. Penambahan 7,5% 

sari buah naga super merah (P2) memiliki pH yang hampir sama 

dengan P3 yaitu 4,57±0,09 dan 4,52±0,03. 

      pH es krim yogurt mempengaruhi kestabilan betasianin 

sebagai pewarna alami yang terkandung pada buah naga super 

merah. Menurut Deka et al. (2015), betasianin dapat stabil 

sebagai pewarna jika bahan pangan yang ditambahkan memiliki 
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pH 3-7. Naderi et al. (2012) menambahkan bahwa betasianin 

pada pH 1-2 menghasilkan warna putih kekuningan, sedangkan 

pada pH 8-10 menghasilkan warna ungu hingga kuning. 

Kandungan betasianin sebagai pewarna alami dapat digunakan 

sebagai pewarna alami es krim yogurt yang memiliki rata-rata 

pH 4,52±0,03 hingga 4,74 ± 0,02 dengan tingkat kestabilan 

yang baik. 

      pH es krim yogurt dengan penambahan sari buah naga super 

merah memenuhi standar yogurt yaitu 4,52±0,03-4,74 ± 0,02. 

Menurut Susanti (2005), pH es krim yogurt kedelai yaitu 4,99 – 

6,98. Perbandingan diantara pH es krim dan yogurt diatas 

menunjukkan bahwa pH yogurt lebih rendah dari pada pH es 

krim. pH ICM es krim yogurt pada P0 yaitu 4,15 sedangkan 

pada P1 4,1, P2 3,97 dan P3 3,83 sesuai dengan beberapa 

pendapat Hidayat dkk. (2013), yang menyatakan bahwa pH 

yogurt drink berkisar 3,8-4,6 dan  Askar dan Sugiarto (2005) 

berpendapat bahwa pH yogurt dengan penambahan susu skim 

berkisar antara 3,68 – 4,15. pH yang terlalu rendah dapat 

menurunkan palatabilitas atau tingkat kesukaan konsumen 

karena rasa asam yang mendominasi, oleh sebab itu rendahnya 

pH tidak diharapkan pada es krim yogurt. 

 

4.4 Kadar Air   

      Penambahan sari buah naga super merah tidak menunjukkan 

perbedaan nyata (P>0,05) terhadap kadar air es krim yogurt. 

Kadar air pada kontrol menunjukkan nilai yang paling sedikit 

yaitu 70,08±1,34 %, sedangkan P1 70,87±1,59%, P2 

71,25±1,03% dan P3 72,33±0,85%. Rata-rata kadar air diantara 

semua perlakuan hampir sama, namun menunjukkan sedikit 

peningkatan dari P0 hingga P3.   
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      Kadar air pada es krim yogurt tanpa penambahan sari buah 

naga super merah menunjukkan hasil yang cukup tinggi yaitu 

70,08% dan kadar air tertinggi yaitu 72,33% pada P3. Kadar air 

es krim yogurt cukup tinggi jika dibandingkan dengan kadar air 

es krim pada umumnya yaitu 55-64% (Eckles et al., 1998), es 

krim dengan penambahan buah naga 60,42% (Mufas and 

Parera, 2013) dan es krim dengan penambahan ubi jalar 63,97%. 

Kadar air es krim yogurt lebih rendah dibandingkan kadar air 

yogurt. Kadar air produk dipengaruhi oleh bahan baku (Askar 

dan Sugiarto, 2005). Menurut Nofrianti dkk. (2013), rata-rata 

kadar air yogurt dengan penambahan tepung jagung yaitu 79,5- 

82,5%, sedangkan kadar air yogurt dengan penambahan susu 

skim berkisar antara 67,91-72,63% (Haryani dan Yuliani, 

2012). Kadar air yogurt lebih tinggi dibandingkan dengan es 

krim yogurt, hal tersebut dikarenakan penambahan bahan-bahan 

lain seperti full cream, skim, gula, stabilizer dan emulsifier. 

Kadar air es krim yogurt pada P0 menunjukkan bahwa kadar air 

susu sebagai bahan baku tinggi sehingga tanpa penambahan sari 

buah naga super merah rata-rata kadar air produk yaitu 70,08%. 

      Kadar air buah naga super merah yang cukup tinggi yaitu 

82-83% dapat meningkatkan kadar air ICM yang kemudian 

berpengaruh pada es krim yogurt. Peningkatan kadar air pada 

ICM dapat menyebabkan pembentukan kristal-kristal es 

meningkat selama proses pembuatan es krim. Menurut Day and 

Glyn (2012), kandungan air yang tinggi menyebabkan 

pembentukan kristal-kristal es meningkat dan dapat merusak sel 

BAL. Kadar air berbanding terbalik dengan total padatan. Kadar 

air yang tinggi akan menghasilkan total padatan yang rendah. 

Rendahnya total padatan berpengaruh terhadap kandungan 

nutrisi pada media BAL. Menurut Mardiani dkk. (2013) 

semakin rendah total padatan susu sumber nutrisi bagi 



 

38 
 

pertumbuhan BAL semakin sedikit. Total BAL yang rendah 

tidak diharapkan pada produk es krim yogurt karena akan 

mengurangi manfaatnya bagi kesehatan sistem pencernaan, 

sehingga kadar air yang terlalu tinggi memberikan efek negatif. 

 

4.5 Warna  

      Penambahan sari buah naga super merah menunjukkan 

perbedaan warna pada es krim yogurt seiring dengan 

peningkatan konsentrasi. Warna dapat diketahui melalui alat 

yang disebut color reader dengan menunjukkan nilai L*, a* dan 

b* seperti yang terdapat pada Tabel 4. L* menunjukkan 

kecerahan, a* warna kemerahan atau kehijauan dan b* 

menunjukkan warna kekuningan atau kebiruan. 

      Kecerahan (L*) pada es krim yogurt yang ditambahkan sari 

buah naga super merah menunjukkan penurunan nilai dari 

perlakuan kontrol hingga perlakuan 10% (P3) dengan nilai 

masing-masing P0 65,35±0,42, P1 52,7±0,64, P2 49,98±0,43 

dan P3 47,95±0,26. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan sari buah naga super merah memberi perbedaan 

pada tingkat kecerahan es krim yogurt. Semakin tinggi 

konsentrasi perlakuan, maka kecerahan es krim yogurt menurun 

atau cenderung gelap, seperti pendapat Jamillah et al. (2008) 

yang menyatakan bahwa nilai L* (kecerahan) dengan kisaran 0-

100, dimana 0 cenderung berwarna hitam atau gelap dan 100 

cenderung berwarna terang. Buah naga super merah memiliki 

tingkat kegelapan warna yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

jenis buah naga merah. L*  mendekati 0 maka warna es krim 

yogurt semakin gelap atau hitam. Hasil L* yang semakin tinggi 

menunjukkan bahwa buah naga super merah mengandung 

pewarna alami yang pekat. P0 memiliki nilai 65,35±0,42 yang 



 

39 
 

cenderung berwarna cerah atau putih, sedangkan P1, P2 dan P3 

mengalami penurunan nilai L* 52,7±0,64 hingga 47,95±0,26 

yang menunjukkan warna lebih gelap dari P0. 

      Masing-masing nilai kemerahan atau kehijauan (a*) pada es 

krim yogurt yaitu P0 12,25±0,66, P1 37,13±0,25, P2 40,78±0,33 

dan P3 43,97±0,48 yang menunjukkan peningkatan. a* 

memiliki nilai -100 sampai +100 (Satriyanto dkk., 2012). a* 

bernilai positif (+) menunjukkan kecenderungan warna merah, 

sedangkan nilai negatif (-) cenderung berwarna kehijauan. 

Penambahan sari buah naga super merah pada es krim yogurt 

dengan konsentrasi yang semakin besar meningkatkan nilai a* 

dari P0 hingga P3 dengan nilai positif yang berarti cenderung 

kemerahan. P3 memiliki nilai a* paling tinggi yaitu 43,97±0,48 

yang berarti cenderung kemerahan dibandingkan dengan 

perlakuan yang lain, sedangkan P0 menunjukkan warna merah 

yang rendah yaitu 12,25±0,66. Perbedaan antara P0 dan P1 

sangat tinggi, berbeda dengan P1, P2 dan P3 yang memiliki 

rentan nilai yang sedikit. Perbedaan tersebut dikarenakan P0 

cenderung berwarna putih kekuningan jika dilihat dengan kasat 

mata. Peningkatan nilai a* mendekati +100 menunjukkan 

bahwa konsentrasi penambahan sari buah naga super merah 

yang semakin tinggi menghasilkan warna yang semakin merah. 

      Nilai b* pada es krim yogurt dengan penambahan sari buah 

naga masing-masing yaitu P0 15,6±0,8, P1 -1,6±0,36, P2 -

4,4±0,26 dan P3 -5,73±0,3. b* memiliki kisaran nilai yang sama 

dengan a* yaitu -100 hingga +100 (Satriyanto dkk., 2012). b* 

dengan nilai positif (+) pada P0 menunjukkan bahwa es krim 

yogurt tanpa penambahan sari buah naga cenderung kekuningan 

seperti warna umum susu serta penambahan full cream 12% 

yang menyumbang warna kuning, sedangkan nilai negatif (-) 

pada P1, P2 dan P3 menunjukkan bahwa penambahan sari buah 
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naga super merah pada es krim yogurt cenderung kebiruan 

sesuai dengan warna buah naga super merah yaitu merah 

keunguan. Semakin rendah nilai b* berarti cenderung kebiruan 

seperti yang ditunjukkan pada P1 yaitu -1,6±0,36. Nilai b* pada 

P1, P2 dan P3 menunjukkan warna warna merah muda yang 

semakin pekat, namun mengandung warna ungu yang 

menyebabkan warna kebiruan muncul pada uji warna. P3 

memiliki warna kebiruan yang lebih tinggi dibandingan dengan 

P1 dan P2 yang didominasi warna merah. 

      Nilai a* dan b* dapat dipengaruhi oleh kematangan buah 

dan proses pemanasan yang didukung oleh pendapat Satriyanto 

dkk. (2012) bahwa pemanasan memberi pengaruh terhadap nilai 

a* dan b*, semakin tinggi temperatur maka terjadi peningkatan 

laju reaksi dan menyebabkan total betasianin semakin besar 

(Erawati, 2006), namun pada temperatur tertentu dapat 

menurunkan total betasianin. Perebusan dengan suhu 85̊ C 

menghasilkan intensitas warna terbaik (Satriyanto dkk., 2012). 

Sari buah naga super merah dilakukan pasteurisasi pada suhu 

72 ̊C selama  penelitian pada proses pembuatan es krim yogurt 

untuk membunuh mikroba patogen dan meningkatkan total 

betasianin. Peningkatan total betasianin dapat mempengaruhi 

nilai a* dan b* pada es krim yogurt sebagai pewarna alami 

(Rebecca et al., 2010). Naderi, et al. (2012) menyebutkan bahwa 

konsentrasi betasianin pada buah naga merah yaitu 811mg/L. 

Tingkat kematangan buah juga mempengaruhi nilai warna pada 

produk pangan (Phebe et al., 2013). 

      Betasianin memiliki kestabilan sebagai pewarna alami pada 

bahan pangan dengan pH 3-7 (Deka et al., 2012) didukung 

pendapat Naderi, et al. (2012) yang menyatakan bahwa pH 4-6 

memiliki kestabilan warna terbaik. pH dapat mempengaruhi 

nilai L*,a* dan b* pada pengujian warna. Bahan pangan yang 
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memiliki pH kurang dari 3 dan lebih dari 7 cenderung berwarna 

putih kekuningan dengan sedikit warna biru (Deka et al., 2012). 

Es krim yogurt memiliki pH 4,52 - 4,74 sehingga betasianin 

stabil sebagai pewarna alami. 

 

 

4.6 Perlakuan Terbaik 

      Perhitungan perlakuan terbaik untuk penambahan sari buah 

naga super merah pada produk es krim yogurt dapat dilihat pada 

Lampiran 10, sedangkan untuk nilai masing-masing variabel 

pada perlakuan terbaik terdapat pada Tabel 5. Perlakuan terbaik 

ditentukan untuk mengetahui konsentrasi yang paling tepat pada 

penambahan sari buah naga super merah pada es krim yogurt 

ditinjau dari total BAL, nilai pH, kadar air dan warna. 

Pengumpulan data untuk perhitungan perlakuan terbaik 

dilakukan dengan pengisian indeks efektifitas berdasarkan 

tingkat pentingnya variabel pada percobaan penelitian dihitung 

dengan cara membandingkan masing-masing perlakuan dengan 

menggunakan indeks efektifitas. 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Data Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Nilai hasil 

P0 0,52 

P1   0,53* 

P2 0,32 

P3 0,36 

Keterangan : * = menunjukkan perlakuan terbaik 

 

Nh (nilai hasil) terbanyak dari hasil perhitungan 

merupakan perlakuan terbaik seperti pada Tabel 5 yaitu 0,53 , 

sehingga dapat diketahui bahwa P1 atau penambahan sari buah 
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naga 5% adalah perlakuan terbaik. Hasil uji Total BAL, nilai 

pH, kadar air dan warna masing-masing pada P1 sebagai 

perlakuan terbaik 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. Total BAL pada 

minuman fermentasi bermutu baik jika jumlah bakteri asam 

laktat lebih besar dari 107 CFU/mL (FAO and WHO, 2011), 

sehingga total BAL pada es krim probiotik kurang memenuhi 

standar yaitu 106 CFU/ml,  sedangkan untuk pH dan kadar air 

memenuhi standar nilai pH minuman probiotik diharapkan tidak 

terlalu asam yaitu berkisar 4,5 – 4,7 dan kadar air yang masih 

dibawah nilai kadar air susu. Warna pada es krim buah naga 

super merah menunjukkan tingkat gelap, kemerahan dan 

kebiruan yang cukup tinggi sehingga penambahan sari buah 

naga super merah terbukti dapat digunakan sebagai pewarna 

alami pada es krim yogurt. 

 

  


