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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh 

ternak mamalia karena adanya kelenjar mamae dengan 

kandungan nutrisi sangat baik untuk tubuh, seperti protein, 

lemak karbohidrat, vitamin dan mineral serta sebagai 

sumber protein hewani. Susu tergolong ke dalam pangan 

yang mudah terkontaminasi oleh adanya bakteri patogen, 

sehingga menyebabkan susu mudah mengalami kerusakan, 

menurunkan kandungan nutrisi tersebut dan susu memiliki 

daya simpan yang rendah. Pengolahan susu menjadi suatu 

produk pangan sangat diperlukan agar kandungan 

nutrisinya tetap terjaga serta memiliki daya simpan yang 

tinggi. Pengolahan yang dapat dilakukan pada susu yaitu 

dengan pengolahan menjadi yoghurt. 

Yoghurt merupakan hasil olahan susu melalui proses 

fermentasi dengan penambahan bakteri asam laktat, yang 

menghasilkan produk pangan dengan rasa asam. Yoghurt 

juga menjadi produk pangan yang aman apabila di 

konsumsi oleh penderita lactose intolerance, yaitu alergi 

terhadap susu dikarenakan kandungan laktosa pada susu 

yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Menurut Pasaribu dan 

Ginting (2005) susu yang sudah diolah menjadi yoghurt 

kandungan laktosanya telah difermentasikan ke dalam 

bentuk asam laktat dimana setiap orang dalam tubuhnya 

memiliki enzim untuk mencernanya. Yoghurt sebagai 

produk olahan susu memiliki banyak manfaat salah 

satunya yaitu untuk melancarkan sistem pencernaan. 
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Yoghurt memiliki karakteristik dengan tekstur yang 

lembut dan kental, rasa yang asam dan bau harum susu. 

Bakteri asam laktat yang biasa digunakan dalam 

pembuatan yoghurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermopilus akan tetapi sudah mulai 

dikembangkan bakteri asam laktat lain yang digunakan 

misalnya Bifidobacterium dan L. acidophilus. Bakteri 

yang diberikan pada proses pembuatan yoghurt mampu 

mempengaruhi viskositas, keasaman dan pH dari yoghurt 

itu sendiri (Apriyantono, Suryono, Sudono dan 

Sudarwanto, 2005). 

Proses pembuatan yoghurt umumnya dimulai dengan 

proses pasteurisasi susu segar pada suhu 70-75⁰C atau 80-

85⁰C untuk menghambat dan membunuh bakteri yang bisa 

merusak kualitas yoghurt. Pemberian starter dilakukan 

setelah suhu turun pada 40-45⁰C setelah proses 

pasteurisasi karena bakteri asam laktat akan berkembang 

dengan baik pada suhu antara 40-45⁰C. Susu yang sudah 

ditambahkan starter diaduk perlahan selanjutnya dilakukan 

pemeraman atau inkubasi dengan waktu antara 2-24 jam 

dan diperoleh hasil susu fermentasi yaitu yoghurt. 

Penambahan flavor sebagai diversifikasi produk pada 

yoghurt lebih disukai oleh masyarakat karena dapat 

meningkatkan cita rasa yoghurt dan meningkatkan tingkat 

kesukaan konsumen. 

Yoghurt tergolong dalam produk minuman yang dapat 

dilakukan penambahan rasa, dalam meningkatkan cita 

rasa, sehingga yoghurt terbagi menjadi yoghurt tanpa 

penambahan rasa (plain yoghurt) dan yoghurt dengan 

penambahan rasa (flavored yoghurt). Penambahan cita 

rasa pada yoghurt dapat diberikan dengan menggunakan 
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buah (Mahmood, Naheed and Gilani 2008). Buah yang 

ditambahkan bisa dalam bentuk buah kaleng, buah alami, 

buah beku dan sebagainya,  karena buah itu sendiri 

mengandung vitamin dan mineral sehingga dapat 

menambah kandungan gizi yoghurt yang dihasilkan. 

Yoghurt dengan penambahan buah sebagai cita rasa akan 

memberikan penganekaragaman pada yoghurt 

(Olanipekun, Farinde, Obatolu, Oyarekua, Adeniran and 

Ejoh, 2010). 

Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) 

juga bisa ditambahkan pada yoghurt sebagai bentuk 

penganekaragaman pada yoghurt (Sudiastuti, Maysadara 

dan Sudrajat, 2013). Buah naga merupakan salah satu 

buah yang bisa dikembangbiakan di wilayah Indonesia, 

salah satunya wilayah Malang, Jawa Timur. Buah yang 

memiliki bentuk fisik pada kulitnya yang unik dan warna 

daging buahnya yang bermacam-macam ada yang 

berwarna kuning, putih, merah dan super merah. Buah 

naga super merah ini memiliki jumlah panen yang cukup 

melimpah, akan tetapi adanya pengolahan pada buah naga 

super merah ini masih belum maksimal, sehingga masih 

diperlukan adanya pengolahan pada buah naga lebih 

lanjut. Amrun dan Umayah (2007) menjelaskan bahwa 

kandungan yang dimiliki dalam buah naga super merah 

yaitu antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, 

asam-asam fenol, poliferol dan flavonoid yang baik untuk 

tubuh. Buah naga memiliki manfaat yang sangat baik 

untuk tubuh, yaitu menurunkan kadar kolesterol, 

menyeimbangkan kadar gula darah, mencegah kanker usus 

dan sebagainya. 
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Jamilah, Shu, Karidah, Dzulkhifly and Noranizan 

(2011) buah naga merah memiliki kandungan polyphenol 

dan antioksidan serta sebagai pewarna alami karena 

adanya kandungan betacyanin didalamnya. Manfaat 

penambahan sari buah naga super merah pada yogurt yaitu 

menambah cita rasa, memberi warna alami dan 

meningkatkan kandungan gizi, selain itu diduga gula pada 

buah naga super merah yang lebih tinggi dibandingkan 

buah naga daging putih yaitu sekitar 13-15⁰ brix dapat 

memberikan sedikit rasa manis, sehingga rasa yoghurt 

pada tingkat kesukaan konsumen lebih disukai. Penelitian 

ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan sari buah naga super merah dengan berbagai 

persentase yang berbeda terhadap viskositas, warna dan 

organoleptik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan sari buah naga 

super merah (Hylocereus costaricensis) pada stirred 

yoghurt dengan berbagai persentase yang berbeda 

terhadap viskositas, warna dan organoleptik? 

2. Berapa persen penambahan sari buah naga super 

merah untuk mendapatkan stirred yoghurt dengan 

mutu baik? 
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1.3 Tujuan 

     Tujuan pada penelitian yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan sari buah naga 

super merah (Hylocereus costaricensis) pada stirred 

yoghurt dengan persentase yang berbeda terhadap 

viskositas, warna dan organoleptik. 

2. Mengetahui persentase penambahan sari buah naga 

super merah pada stirred yoghurt dengan mutu yang 

baik terhadap viskositas, warna dan organoleptik. 

 

1.4 Kegunaan 

Kegunaan padapenelitian yaitu : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk 

memberikan pengaruh penambahan persentase sari 

buah naga super merah pada stirred yoghurt terhadap 

viskositas, warna dan organoleptik. 

2. Menetapkan kadar persentase sari buah naga super 

merah (Hylocereus costaricensis) pada stirred yoghurt 

yang mampu memberikan mutu yang baik. 

3. Sebagai sumber informasi terhadap 

penganekaragaman produk pangan, khususnya pada 

yoghurt. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Yoghurt salah satu produk yang bisa ditambahkan 

flavor sebagai diversifikasi produk pangan. Flavor yang 

bisa ditambahkan pada yoghurt ada dua macam yaitu 

flavor sintetis dan flavor alami. Penambahan flavor alami 

lebih aman untuk dikonsumsi, sehingga lebih disukai. 
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Penambahan flavor hanya bisa ditambahkan pada jenis 

yoghurt stirred dan drink karena tidak akan mengubah 

tekstur dari yoghurt tersebut. Penambahan flavor secara 

alami yang biasa ditambahkan yaitu dengan penambahan 

buah. Penambahan cita rasa pada yoghurt dapat diberikan 

dengan menggunakan buah (Mahmood et al., 2008). Buah 

yang ditambahkan bisa dalam bentuk buah kaleng, buah 

alami, buah beku dan sebagainya  karena buah itu sendiri 

mengandung vitamin dan mineral sehingga dapat 

menambah kandungan gizi yoghurt yang dihasilkan. 

Yoghurt dengan penambahan buah sebagai cita rasa akan 

memberikan penganekaragaman pada yoghurt 

(Olanipekun et l., 2010). 

Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) 

juga bisa ditambahkan pada yoghurt sebagai bentuk 

penganekaragaman pada yoghurt (Sudiastuti dkk., 2013). 

Buah naga super merah ini merupakan salah satu buah 

yang mudah untuk didapatkan di wilayah Malang, Jawa 

Timur. Buah yang memiliki produksi banyak akan tetapi 

masih belum optimum dalam pengolahannya lebih lanjut 

pada buah naga super merah, selain itu menurut Widowati, 

Farikha dan Anam (2013) buah naga super merah ini 

memiliki kadar air tinggi yaitu 90% dan umur simpan 7-10 

hari pada suhu 14⁰C, sehingga diperlukan pengolahan 

lanjutan supaya kebutuhan gizi didalam buah naga tetap 

terjaga. Buah naga super merah memiliki beberapa 

kandungan nutrisi yang baik diantaranya yaitu kandungan 

serat, kadar air, betacyanin dan kadar gula. Kandungan 

tersebut diduga mampu meningkatkan nilai viskositas, 

warna dan organoleptik. 
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Kandungan oligosakarida pada buah naga 89,6 g/kg 

dapat digunakan sebagai prebiotik atau nutrisi untuk 

bakteri asam laktat pada yoghurt Whichienchot, 

Jatupornpipat and Rastall (2010). Nutrisi yang didapatkan 

oleh bakteri asam laktat akan membantu aktivitasnya 

dalam menurunkan pH menjadi asam sehingga aroma dan 

rasa asam khas yoghurt terbentuk dan pada pH yang asam 

akan membuat bakteri asam laktat membentuk curd atau 

gumpalan pada kasein protein susu sehingga terjadi 

peningkatan viskositas yoghurt. Aktivitas bakteri asam 

laktat yang baik akan membentuk tekstur yang halus dan 

merata pada yoghurt. Kandungan serat pada buah naga ± 

0,7 gram diduga membantu peningkatan nilai viskositas 

pada yoghurt. Serat yang terdapat pada buah naga super 

merah yaitu pektin. Pektin merupakan serat yang mampu 

membentuk gel, sehingga membantu peningkatan nilai 

viskositas. Kandungan air pada buah naga super merah 

yang mencapai 85,05% (Nurul and Asmah, 2014), hal ini 

menyebabkan salah satu kekurangan yang diduga 

mempengaruhi nilai viskositas, karena kadar air yang 

tinggi dapat mempengaruhi penurunan nilai viskositas dari 

yoghurt. Whichienchot, Jatupornpipat and Rastall (2010) 

menjelaskan bahwa total padatan : glukosa 401 g/kg dan 

fruktosa 158 g/kg pada buah naga dapat membantu 

peningkatan viskositas yoghurt. Manap, Naderi, Ghazali, 

Hussin and Amid (2012) menjelaskan bahwa buah naga 

super merah yang memiliki warna merah keunguan pada 

dagingnya, memiliki kandungan betacyanin ± 811 mg/L. 

Betacyanin merupakan kandungan warna yang 

memberikan warna merah keunguan, sehingga apabila 

ditambahkan pada yoghurt akan memberikan pengaruh 
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perubahan warna dan pewarna ini tergolong kedalam 

pewarna alami karena pewarna yang diberikan dari buah 

segar. Kandungan warna betacyanin pada buah naga super 

merah stabil pada pH 4,6-4,67 dan pH pada yoghurt yaitu 

sekitar ± 3,8-4,6 

Kandungan gula pada buah naga super merah diduga 

mampu menyumbangkan rasa manis apabila ditambahkan 

pada yoghurt. Kandungan gula yang terkandung pada buah 

naga super merah yaitu 13-15⁰ Brix. Kandungan ini 

diduga meningkatkan daya tarik pada rasa yoghurt. Brix 

merupakan jumlah zat padat semu yang larut (dalam gr) 

setiap 100 gr larutan, apabila kandungan gula 13⁰ brix 

maka terdiri dari 13 gram merupakan zat padat terlarut dan 

87 gram adalah air. Wulandari dan Putranto (2010) 

menjelaskan bahwa yoghurt yang dengan penambahan 

buah sebagai cita rasa akan memberikan 

penganekaragaman pada yoghurt. Peningkatan kualitas 

yoghurt itu sendiri, akan juga mempengaruhi tingkat 

organoleptik (rasa, warna, aroma dan tekstur) dengan 

ditunjukkan adanya tingkat kesukaan panelis pada stirred 

yoghurt. Bagan kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 

1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian dengan penambahan sari 

buah naga super merah pada stirred yoghurt 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesa pada penelitian yaitu penambahan sari buah 

naga super merah (Hylocereus costaricensis) dengan 

persentase kadar pemberian yang berbeda pada stirred 

yoghurt akan meningkatkan nilai viskositas, organoleptik 

dan struktur warna. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Buah Naga 

Buah naga merah merupakan tanaman yang potensial 

untuk dikembangkan di Indonesia, contohnya di Kabupaten 

Jember terdapat 100 ribu pohon buah naga merah dengan 

produksi dalam setiap harinya bisa mencapai 3 sampai 4 ton 

buah dengan masa petik 13 kali setiap tahunnya (Pribadi, 

Sukatiningsih dan Sari, 2014). Buah naga yang populer atau 

sering dijumpai di Indonesia memiliki dua jenis yaitu buah 

naga dengan daging buah berwarna merah dan buah naga 

dengan daging buah berwarna putih. Kandungan buah naga 

merah lebih baik dari buah naga putih seperti adanya 

kandungan antioksidan atau anti radikal bebas (Wisesa dan 

Widjanarko, 2014). Buah naga merupakan salah satu buah 

yang memiliki tampilan unik dan cantik, dengan berbagai 

jenisnya, seperti buah naga dengan daging berwarna putih, 

merah dan kuning. Buah naga memiliki kandungan nutrisi 

yang tinggi, yang baik untuk kesehatan manusia, yaitu 

potasium, ferum, protein, serat, vitamin C dan mineral (Alia, 

Mazlina and Taip, 2010). 

Menurut Widowati, Farikha dan Anam (2013) dragon 

fruit atau buah naga memiliki kandungan zat bioaktif yang 

bermanfaat bagi tubuh yaitu antioksidan (asam askorbat, 

batakaroten, dan anthosianin) dan mengandung serat pangan 

dalam bentuk pektin. Kandungan mineral diantaranya yaitu 

kalsium, phosfor, besi dan lain-lain. Vitamin yang terdapat 

didalam buah naga yaitu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 



 
 

12 

 

dan vitamin C. Buah naga bisa diolah dengan membuat sari 

buah naga, karena buah naga memiliki kadar air tinggi yaitu 

90% dan umur simpan 7-10 hari pada suhu 14⁰C, sehingga 

diperlukan pengolahan lanjutan supaya kebutuhan gizi 

didalam buah naga tetap terjaga.  Karakteristik sari buah naga 

super merah cenderung keruh, banyak padatan terlarut dan 

sedikit asam. Islam, Nur and Fakruddin (2012) menjelaskan 

bahwa pada buah naga segar memiliki kandungan nutrisi yaitu 

jumlah gula 8% serta buah naga memiliki tingkat keasaman 

0,45 dengan pH 4,2. 

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi pada buah naga merah per 100 

gram  

Analyses Values 

Moisture 85,05 

Ash 0,54 

Carbohydrate 12,97 

Protein 1,45 

Fat - 

Total Dietary Fibre 2,65 

Energy 62,95 

Calcium 6,72 

Vitamin A 85,22 

Vitamin C 24,66 

Sumber : Nurul and Asmah (2014) 

 

Buah naga berpotensi sebagai anti radikal bebas 

karena mengandung betacyanin. Buah naga yang paling 

diminati yaitu jenis buah naga super merah karena buah naga 

jenis ini memiliki rasa yang lebih manis tanpa rasa langu dan 

lebih memiliki khasiat yang baik untuk tubuh. Buah naga 

super merah selain bisa langsung untuk dikonsumsi, juga bisa 

diolah menjadi beberapa produk olahan untuk mempermudah 
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mengkonsumsi, baik itu untuk minuman maupun makanan 

(Wahyuni, 2012). Sari buah naga merah memiliki total 

padatan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan sari biji 

nangka, hal ini disebabkan karena komponen padatan sari 

buah naga merah yaitu selulosa dan pati, lemak, protein, 

vitamin dan asam lemak rantai pendek yang diduga larut 

dalam air dan ikut lolos dari saringan (Ridwansyah, Manurung 

dan Rusmarilin, 2014). Sudiastuti dkk. (2013) telah melakukan 

penelitian menyatakan bahwa buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis) juga bisa ditambahkan pada 

yoghurt. Buah naga yang diberikan berupa filtrat, yang telah 

disaring dan dipisahkan residunya, dengan pemberian 0%, 

10%, 20% dan 30%, kemudian perlakuan pemeraman pada 

jam 0, 2, 4 6 dan 8, pada komposisi pemberian 20% 

menunjukkan hasil dengan pertumbuhan BAL yang optimum. 

Buah naga itu sendiri memiliki manfaat yang sangat baik 

untuk tubuh, yaitu menurunkan kadar kolesterol, 

menyeimbangkan kadar gula darah, mencegah kanker usus 

dan sebagainya.  

Buah naga merah dan buah naga super merah 

memiliki kesamaan yaitu warna daging buah yang merah 

keunguan serta terdapat biji kecil hitam, hanya saja untuk buah 

naga super merah memiliki warna yang lebih merah keunguan. 

Kandungan betacyanin didalamnya merupakan komponen 

utama yang memberikan pengaruh sebagai pewarna alami 

pada pangan, terutama apabila buah naga dijadikan ekstrak 

(Minh, 2014). Buah yang sudah matang memiliki rasa asam 

yang lebih rendah dan konsentrasi gula lebih tinggi dari buah 

yang belum matang. Buah yang belum matang memiliki 

kandungan pektin lebih tinggi dari buah yang sudah matang 

(Mohamad, Awang, Chuni, Mohamed and Hafiza, 2013). 



 
 

14 

 

2.2 Yoghurt 

Susu sebagai bahan utama dalam pembuatan yoghurt 

sehingga perlu diperhatikan adanya kualitas dari susu tersebut. 

Susu tidak boleh ada antibiotik karena dapat mengganggu 

aktivitas dari bakteri asam laktat pada yoghurt, memiliki total 

solid ± 11%, mengandung total plate count dan solid not fat 

(Utami, Radiati dan Surjowardojo, 2014). pH yoghurt 

berikisar antara 3,85 sampai 4,32 sedangkan standar nasional 

indonesia pH yoghurt yaitu 4-4,5 (Zakaria, Yurliasni, Delima 

dan Diana, 2013). 

Bakteri mampu membantu menghasilkan produk yang 

bermanfaat yaitu produk probiotik, bakteri hidup yang 

diberikan melalui mulut sebagai menu tambahan sehari-hari, 

salah satunya yaitu yoghurt. Yoghurt merupakan produk susu 

fermentasi berbentuk semi solid yang dihasilkan dari proses 

fermentasi susu dengan penambahan bakteri asam laktat 

sebagai kultur, yang akhirnya menyebabkan terjadinya 

fermentasi, sehingga rasa yoghurt menjadi asam. Yoghurt bisa 

ditambahkan dengan buah, salah satunya bisa dengan 

penambahan buah naga sebagai bentuk penganekaragaman 

(Sudiastuti dkk., 2013). 

Pasaribu dan Ginting (2005) susu merupakan 

substansi cair yang proteinnya setara dengan protein pada 

daging dan telur. Kandungan nutrisi susu itu sendiri yaitu 

kalsium, fosfor dan vitamin B. Susu memiliki warna putih 

kekuningan, dengan warna kuning disebabkan karena adanya 

kandungan vitamin A pada susu. Susu yang sudah diolah 

menjadi produk olahan yoghurt maka akan aman untuk 

dikonsumsi meskipun terdapat alergi terhadap susu, karena 

pada yoghurt kandungan laktosanya telah difermentasikan ke 

dalam bentuk asam laktat, yang dimana setiap orang memiliki 
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enzim untuk mencernanya. Maulina, Yunita, Rohaya dan 

Husna (2011) telah melakukan penelitian menjelaskan bahwa 

yogurt tergolong pada produk susu yang telah 

terfermentasikan, yang memiliki karakteristik bentuk seperti 

bubur es krim. Kandungan yoghurt yaitu 3,25% lemak susu 

dan 3,25% padatan non lemak. Yoghurt juga bisa dibuat 

rendah lemak (lemak susu 0,5-2%) atau tanpa lemak (lemak 

susu kurang dari 0,5%). Penyimpanan yoghurt akan 

memberikan pengaruh terhadap kualitas yoghurt. Pengaruh 

yang diberikan bisa menyebabkan perubahan-perubahan mutu 

menjadi lebih di inginkan karena kompleks flavor telah 

terbentuk, namun sebaliknya penyimpanan juga bisa 

menyebabkan penurunan nutrisi sehingga menjadi tidak 

disukai karena adanya penyimpangan flavor. 

Yoghurt memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu set 

yoghurt, stirred yoghurt, dan drink yoghurt. Proses pembuatan 

untuk stirred yoghurt yaitu susu dilakukan standarisasi, 

dihomogenisasi, dipateurisasi dengan suhu 80-85⁰C untuk 30 

menit atau 90-95⁰C untuk 5 menit, kemudian dilakukan 

pendinginan sampai suhu mencapai 40-45⁰C, kemudian 

ditambahkan starter, dilakukan inkubasi, dilakukan stirring, 

selanjutnya dilakukan pendinginan dan pumping, langkah 

terakhir dilakukan penyimpanan pada tempat yang dingin 

(refrigerator). Proses homogenisasi yang dilakukan pada 

pembuatan stirred yoghurt sangat penting, karena memiliki 

tujuan yaitu memecah globula-globula lemak untuk menjadi 

globula lemak yang terkecil pada suhu antara 55⁰C dan 65⁰C 

(Lucey and Lee, 2010). 

Syarat mutu Yoghurt menurut SNI (Standar Nasional 

Indonesia) Nomor 2981 Tahun 2009 adalah tertera pada Tabel 

2 berikut : 
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Tabel 2. Syarat mutu yoghurt menurut SNI 

Kriteria Uji Satuan Yoghurt 

Tanpa 

Pasteurisasi  

Yoghurt 

dengan 

Pasteurisasi 

Keadaan 

Penampakan - Cairan 

kental-padat 

Cairan 

kental-padat 

Bau - Normal/khas Normal/khas 

Rasa - Asam/khas Asam/khas 

Konsistensi - Homogen Homogen 

Kadar Lemak (b/b) % mak 3,8 mak 3,8 

Total Padatan Susu  

Bukan Lemak (b/b) 

% min 8,2 min 8,2 

Protein (Nx6,38) (b/b) % min 2,7 min 2,7 

Kadar Abu (b/b) % mak 1,0 mak 1,0 

Keasaman (dihitung  

sebagai asam laktat) (b/b) 

% 0,5-2,0 0,5-2,0 

Cemaran Logam 

Timbal (Pb) mg/kg mak 0,3 mak 0,3 

Tembaga (Cu) mg/kg mak 20 mak 20 

Timah (Sn) mg/kg mak 40 mak 40 

Raksa (Hg) mg/kg mak 0,03 mak 0,03 

Arsen mg/kg mak 0,1 mak 0,1 

Cemaran Mikroba 

Bakteri Coliform kol/g mak 10 mak 10 

Salmonella - neg/25 g neg/25 g 

Listeria Monocytogenes - neg/25 g neg/25 g 

Jumlah Bakteri Starter kol/g min 10
7
 - 

 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (2009)  
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2.3 Viskositas 

Apriyantono dkk. (2005) telah melakukan penelitian 

bahwa pemberian kultur tunggal Bifidobakteria akan 

memberikan nilai viskositas yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan pemberian kultur tunggal Lactobacillus 

bulgaricus, Streptococcus thermopilus, kultur campuran 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermopilus dan 

kultur campuran Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermopilus dan Bifidobakteria. Kultur tunggal Bifidobakteria 

lebih mampu membentuk koagulan daripada Bifidobakteria 

sebagai kultur campuran, karena Bifidobakteria sebagai kultur 

campuran tidak mampu berkompetisi dengan bakteri lain yang 

sudah terbentuk dalam susu. Nilai viskositas dari kultur 

campuran Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermopilus dan Bifidobakteria memiliki nilai viskositas yang 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan kultur campuran 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermopilus. 

Terbentuknya asam laktat oleh bakteri asam laktat 

menyebabkan peningkatan total asam sehingga kasein 

mengalami koagulasi pembentuk gel. Terbentuknya gel 

menyebabkan tekstur menjadi semi padat sehingga viskositas 

bisa naik (Mulyani, Harjiyanti dan Parmono, 2013). 

Viskositas pada suatu produk, khususnya produk 

minuman menunjukkan tingkat kekentalan pada produk 

tersebut, semakin tinggi nilai viskositasnya, maka akan 

semakin kental teksturnya. Proses pasteurisasi yang dilakukan 

selama pengolahan menyebabkan terbentuknya gel oleh pektin 

sehingga nilai viskositanya akan meningkat. Pektin yang 

mampu membentuk gel pada kondisi kandungan gula yang 

tinggi dan nilai pH yang rendah (asam) dengan suhu 60-90⁰C, 

akan tetapi bila nilai pH terlalu tinggi maka pektin akan 
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berubah menjadi asam pektat yang menyebabkan tidak bisa 

membentuk gel (Widowati dkk., 2013). 

 

2.4 Organoleptik 

2.4.1 Rasa 

Susu yang telah mengalami proses fermentasi oleh 

adanya bakteri asam laktat dikenal dengan yoghurt, memiliki 

cita rasa yang asam, karena adanya aktivitas bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 

Rasa itu sendiri disebabkan karena adanya senyawa kimia 

yang dihasilkan yaitu asam laktat, asetal dehida, asam asetat 

dan yang lainnya yang mudah menguap. Pertumbuhan 

Lactobacillus bulgaricus yang akan memberikan rasa asam 

lebih kuat pada susu (Eliyasmi, Nofrianti dan Azima, 2013). 

Produk makanan maupun minuman diperlukan adanya 

pengujian secara kimia pada kandungan produk tersebut, juga 

pengujian dari organoleptik produk makanan atau minuman itu 

sendiri, baik dari rasa, warna, tekstur dan aroma agar produk 

tersebut aman untuk dikonsumsi. Panelis yang terlatih akan 

sangat membantu untuk pengujian organoleptik itu sendiri. 

Rasa yoghurt yang terlalu asam serta tekstur yang terlalu 

kental membuat tingkat kesukaan konsumen rendah, oleh 

karena itu perlu dilakukan diversifikasi produk yaitu dengan 

membuat perisa alami yang tidak kental sehingga mudah 

untuk diminum (Mulyani dkk., 2013). 

 

 

2.4.2 Warna 

 Warna yoghurt berasal dari warna dasar susu sebagai 

bahan utama pembuatan yoghurt, dengan warna putih 
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kekuningan. Warna kuning disebabkan karena adanya 

kandungan vitamin A pada susu, warna kuning pada karoten 

tersebut ada pada lemak air susu. Yoghurt dari susu skim 

warnanya lebih putih karena kandungan lemaknya rendah 

(Pasaribu dan Ginting, 2005). Eliyasmi dkk (2013) telah 

melakukan penelitian menjelaskan bahwa warna dasar pada 

yoghurt berasal dari warna susu, yaitu putih sampai putih 

kekuningan, akan tetapi warna yoghurt tersebut bisa berubah, 

tergantung dari adanya penambahan bahan pada proses 

pembuatannya. Yoghurt jagung yang menjadi salah satu 

contohnya, merupakan suatu produk sebagai 

penganekaragaman yoghurt. Warna pada yoghurt jagung yaitu 

kuning, hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari penambahan 

jagung, yang bisa memberikan warna kuning pada yoghurt. 

Warna pada suatu produk ini ikut dalam menentukan mutu 

dari produk tersebut, yang digunakan sebagai indikator 

kesegaran atau kematangan. Baik tidaknya cara pencampuran 

atau cara pengolahan yang dilakukan, dengan ditandai adanya 

warna yang seragam dan merata. 

Warna pada suatu produk pangan merupakan indikator 

paling penting yang digunakan konsumen dalam menentukan 

kematangan buah. Perubahan warna selama pematangan 

menjadi indikator yang sangat penting. Buah yang semakin 

matang maka pigmen warna yang terbentuk akan semakin 

tinggi (Lidiasari, Arifa dan Indriyani, 2014). Warna menjadi 

faktor utama dalam menentukan penerimaan konsumen, 

karena warna pertama kali dilihat dan dipertimbangkan oleh 

konsumen. Buah-buahan yang ditambahkan akan memberikan 

pengaruh sendiri sebagai pewarna alami dan dapat dilakukan 

penilaian warna dengan colour reader (L* (kecerahan), a* 

(warna merah) dan b* (warna kuning). Nilai warna L* 
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(kecerahan) yang menjadi penentu produk tetap memiliki 

warna yang baik selama proses penyimpanan. Sifat warna dari 

yoghurt yang dihasilkan dipengaruhi oleh adanya pH pada 

yoghurt tersebut (Gurlin and Ayar, 2014). 

L* (kecerahan) menyatakan tingkat gelap dan terang 

dengan kisaran 0 sampai 100 dengan nilai 0 menyatakan hitam 

atau sangat gelap sedangkan 100 menyatakan sangat terang. 

Nilai a* (warna merah) menyatakan tingkat hijau dengan 

kisaran -100 ssampai +100. Nilai (-) menyatakan 

kecenderungan warna hijau dan (+) menyatakan 

kecenderungan warna merah. Nilai b* (warna kuning) 

menyatakan tingkat biru sampai kuning dengan kisaran nilai -

100 sampai +100. Nilai (-) menyatakan kecenderungan warna 

biru dan (+) menyatakan kecenderungan warna kuning 

(Purwanto, Argo dan Hermanto, 2013). Warna mempunyai arti 

dan peranan yang sangat penting pada mutu pangan. Peranan 

itu sangat nyata pada 3 hal yaitu daya tarik, tanda pengenal 

dan atribut mutu. Produk pangan yang memiliki nilai gizi 

sangat baik akan tetap meragukan apabila warnanya tidak 

sedap dipandang atau memberi kesan telah menyimpang dari 

warna yang seharusnya. 

 

 

2.4.3 Aroma 

Aroma merupakan senyawa volatil yang terbebas dari 

suatu produk pangan saat produk tersebut berada dalam mulut 

sehingga terdeteksi oleh indera penciuman (Meldasari dan 

Rohaya, 2010). Spesifik bakteri yang digunakan pada 

pembuatan yoghurt dapat menghasilkan aroma dan kualitas 

yang beragam, seperti Streptococcus thermophilus yang dapat 

memfermentasi laktosa menjadi asam laktat, mengurangi 
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potensial redoks dan menguraikan protein susu melalui kerja 

enzim protease (Mayasari, Adriani, Indrayati dan Tanuwiria, 

2008). 

Penambahan starter pada proses pembuatan yoghurt 

sangat memberikan hasil yang signifikan. Starter yang 

umumnya digunakan yaitu Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus, dengan perbandingan (1:1), 

perbandingan ini akan memberikan aroma yoghurt yang 

terbaik. Aroma asam yang kuat terjadi jika Lactobacillus 

bulgaricus mendominasi atau jumlah starter yang digunakan 

berlebihan. Uji hedonik atau organoleptik pada suatu produk 

pangan sangat membantu dalam melihat kualitas hasil produk 

pangan yang dihasilkan, melalui pengujian oleh panelis yang 

terlatih. Nilai kesukaan panelis terhadap suatu kualitas produk 

pangan meliputi rasa, aroma, warna dan tekstur. Tingkat 

kesukaan panelis terhadap kualitas sensori, warna, aroma dan 

rasa dipengaruhi dari adanya perlakuan, proses pembuatan 

produk dan penyimpanan (Maulina dkk., 2011). 

 

 

2.4.4 Tekstur 

Kualitas yoghurt yang baik salah satunya ditentukan 

oleh adanya karakteristik tekstur yang dihasilkan, serta 

mempengaruhi penampilan yoghurt, yang selanjutnya akan 

mempengaruhi secara keseluruhan penerimaan. Viskositas dan 

sineresis merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam 

menghasilkan yoghurt karena jika viskositas dan sineresis 

yang dihasilkan dalam yoghurt memiliki nilai yang jelek maka 

akan menyebabkan yoghurt ditolak oleh konsumen. Tekstur 

sendiri dipengaruhi oleh perubahan dalam kondisi pengolahan, 
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inkubasi dan penyimpanan (Tuba, Hasan, Zekai and Turan, 

2012). 

Tekstur dari yoghurt dihasilkan untuk menentukan 

kualitas yoghurt baik atau tidak. Yoghurt yang baik memiliki 

tekstur yang lembut seperti bubur, tidak terlalu encer dan juga 

tidak terlalu padat. Tingkat kesukaan dari konsumen ataupun 

panelis juga salah satunya dipengaruhi oleh tekstur yoghurt 

(Pasaribu dan Ginting, 2005). Tekstur pada yoghurt dibentuk 

oleh adanya agregasi misel kasein oleh asam dan adanya 

interaksi antara misel kasein sehingga terbentuk gel yang kuat 

dan halus. Kekuatan gel kasein yang terbentuk ditentukan oleh 

kekuatan ikatan antara misel kasein dengan misel kasein yang 

kekuatannya dipengaruhi oleh pH, konsentrasi kalsium dan 

suhu (Manab, 2008). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak (THT) Fakultas Peternakan dan di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 26 Januari 2015 sampai 20 Februari 

2015. 

  

3.2 Materi Penelitian 

 Buah naga super merah yang digunakan dibeli dari 

pasar tradisional di Malang, dipilih secara acak, susu dan 

starter yang digunakan dibeli dari Rumah Yoghurt di Kota 

Batu. Penambahan sari buah naga super merah ditambahkan 

pada set yoghurt yang sudah dibuat sebelumnya, selanjutnya di 

inkubasi selama 2 jam dengan penambahan larutan gula dapat 

dilihat pada Gambar 4. Buah naga yang digunakan yaitu buah 

naga yang memiliki daging super merah pada Gambar 5 yang 

kemudian dilakukan juicer, sehingga buah naga super merah 

yang ditambahkan pada set yoghurt dalam bentuk sari dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

3.2.1 Peralatan yang Digunakan pada Penelitian 

1. Peralatan pembuatan sari buah naga super merah : 

pisau, telenan, sendok, juicer, kompor gas, panci besar 

dan kecil, termometer, spatula, aluminium foil dan 

baskom.  
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2. Peralatan pembuatan set yoghurt : kompor gas, panci 

besar dan kecil, saringan, termometer, spatula, 

aluminium foil, beaker glass 1000 mL dan toples. 

3. Peralatan pembuatan stirred yoghurt: sendok, gelas 

ukur 100 mL, toples dan kertas label. 

4. Peralatan yang digunakan untuk analisis yaitu : alat 

viscometer dengan merk Elcometer 2300 RV Gambar 

2 dan konica minolta colour reader CR-10 Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Viscometer (Elcometer 2300 RV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Konica minolta colour reader (CR-10) 
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3.2.2 Bahan yang Digunakan pada Penelitian 

1. Bahan yang digunakan pada penelitian yaitu : set 

yoghurt, sari buah naga super merah dan larutan gula. 

2. Bahan yang digunakan untuk analisis yaitu : sampel 

stirred yoghurt 

 

3.3 Metode Penelitian 

   Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu percobaan 

penelitian laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang digunakan 

adalah penambahan sari buah naga super merah (v/v): 

P0 : perlakuan kontrol tanpa penambahan sari buah naga super 

merah 0% 

P1 : perlakuan dengan penambahan sari buah naga super 

merah 5% 

P2 : perlakuan dengan penambahan sari buah naga super 

merah 10% 

P3 : perlakuan dengan penambahan sari buah naga super 

merah 15% 
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Formula pada percobaan penelitian stirred yoghurt ini sebagai 

berikut : 

Tabel 3. Formula stirred yoghurt buah naga super merah 
Bahan % P0 % P1 % P2 % P3 

Setyoghurt (mL) 88 1320 88 1320 88 1320 88 1320 

Sari buah naga (mL) 0 0 5 75 10 150 15 225 

Larutan gula (mL) 12 180 12 180 12 180 12 180 

Total 100 1500 105 1575 110 1650 115 1725 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Stirred yoghurt pada pemeraman kedua selama 2 

jam 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Daging buah naga super merah 
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Gambar 6. Sari buah naga super merah 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

      Variabel pada penelitian meliputi : 

1. Viskositas. Prosedur pengujiannya Lampiran 1. 

2. Warna dengan colour reader. Prosedur pengujiannya 

Lampiran 2. 

3. Organoleptik. Prosedur pengujiannya tertera pada 

Lampiran 3. 

4. Perlakuan terbaik. 

 

3.5 Analisis Data 

      Data yang telah di peroleh pada penelitian selanjutnya 

ditabulasi dengan menggunakan program Microsoft Excel. 

Langkah selanjutnya dianalisis statistik menggunakan 

ANOVA dan apabila didapatkan hasil analisis data yang 

berbeda atau signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ). 
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3.6 Batasan Istilah. 

Stirred yoghurt : Jenis yoghurt yang memiliki tekstur lebih 

encer dibandingkan set yoghurt tetapi 

masih terasa kental mirip dengan ice cream 

dan bisa ditambahkan pemanis, perasa atau 

buah-buahan pelengkap.  

Colour Reader : Alat pengukur warna pada suatu     sampel. 

Viscometer : Alat pengukur nilai viskositas (kekentalan)                  

pada suatu sampel. 

 

 

3.7 Pelaksanaan Penelitian 

Proses pembuatan stirred yoghurt yang ditambahkan 

dengan sari buah naga super merah dibuat dengan membuat 

set yoghurt terlebih dahulu. Proses pembuatan set yoghurt 

yaitu susu segar dipasteurisasi sampai suhu mencapai 72⁰C 

selama 15 detik, setelah dipasteurisasi diturunkan suhu sampai 

suhu mencapai 40⁰C untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, 

dilakukan penambahan starter dan kemudian diinkubasi 

selama 20 jam. Daging sari buah naga super merah dijuicer 

sehingga didapatkan sari, dipasteurisasi sampai suhu mencapai 

72⁰C selama 15 detik, setelah dipasteurisasi diturunkan suhu 

sampai suhu mencapai 40⁰C. Sari buah naga super merah yang 

sudah diproses ditambahkan pada set yoghurt yang sudah jadi 

sesuai perlakuan bersama dengan penambahan larutan gula 

selanjutnya dilakukan inkubasi lagi selama 2 jam, dapat dilihat 

pada Gambar 7. 
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Pembuatan Stirred Yoghurt, modifikasi dari 

Islam et al. (2012) 

 

 
Gambar 7. Diagram alir prosedur pembuatan stirred yoghurt 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Stirred Yoghurt dengan Penambahan 

Sari Buah Naga Super Merah 

 Penambahan sari buah naga super merah memberikan 

penampilan fisik stirred yoghurt yaitu warna merah muda, 

dengan semakin tinggi persentase sari buah naga super merah 

yang ditambahkan maka akan semakin pekat warna yang 

dihasilkan. Sari buah naga yang memiliki tekstur lembut 

sehingga membuat tekstur stirred yoghurt yang dihasilkan 

juga lembut. Aroma dan rasa yang dihasilkan yaitu aroma dan 

rasa yoghurt, dengan sedikit ada aroma dan rasa buah naga 

super merah, khususnya pada penambahan persentase sari 

buah naga super merah yang tertinggi. Hasil penampilan fisik 

stirred yoghurt Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. (a) P0 (0%), (b) P1 (5% penambahan sari buah 

naga super merah), (c) P2 (10% penambahan sari 

buah naga super merah) dan (d) P3 (15% 

penambahan sari buah naga super merah)  

a 

d c 

b 
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Yoghurt dengan penambahan sari buah naga super 

merah pada persentase 0%, 5%, 10% dan 15% memiliki nilai 

viskositas, warna dan organoleptik yang berbeda-beda. Hasil 

rata-rata uji viskositas dan warna pada Tabel 4 dan untuk rata-

rata hasil uji organoleptik dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 4. Data rata-rata nilai viskositas dan nilai warna (notasi 

L*, notasi a* dan notasi b*) 
   Warna  

Perlakuan Viskositas (cP) L* (Lightness) a* (Redness) b* (Yellowness) 

P0 212,000ᵃ ± 2,449 64,150ᵈ ± 0,635 14,425ᵃ ± 2,715 10,350ᵈ  ± 1,109 

P1 208,500ᵃ ± 6,455 44,900ᶜ ± 10,308 40,150ᵇ ± 0,896 -7,450ᶜ   ± 0,500 

P2 204,250ᵃ ± 2,629 40,575ᵇ ± 2,419 45,825ᶜ ± 0,737 -9,525ᵇ   ± 0,330 

P3 226,000ᵇ ± 9,695 36,550ᵃ ± 2,438 48,250ᵈ ± 0,858 -10,300ᵃ ± 0,245 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

Tabel 5.  Data rata-rata nilai organoleptik berdasarkan tingkat 

kesukaan panelis (warna, tekstur, aroma dan rasa) 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

 

4.2Nilai Viskositas 

 Nilai viskositas menunjukkan nilai kekentalan pada 

yoghurt dan menunjukkan mutu dari yoghurt tersebut sebagai 

produk pangan. Kekentalan yoghurt meningkat karena 

keadaan yoghurt yang asam menyebabkan kasein pada susu 

  Organoleptik   

Perlakuan Warna Tekstur Aroma Rasa 

P0 1,000ᵃ ± 0,000 3,500ᵃ ± 0,513 3,000ᵃ ± 0,000 3,000ᵃ ± 0,000 

P1 2,800ᵇ ± 0,616 4,050ᵃ ± 0,510 3,250ᵃ ± 0,910 3,3000ᵃ ± 0,657 

P2 3,700ᵇ ± 0,923 3,900ᵃ ± 0,852 3,500ᵃ ± 0,888 3,750ᵃ ± 0,716 

P3 4,300ᶜ ± 0,657 4,600ᵇ ± 0,503 4,150ᵇ ± 0,671 4,400ᵇ ± 0,821 
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membentuk gumpalan yang bisa meningkatkan viskositas 

yoghurt. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai viskositas pada 

stirred yoghurt dengan penambahan persentase sari buah naga 

super merah yang berbeda. Nilai rata-rata pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa penambahan sari buah 

naga super merah (0%) yaitu 212 cP merupakan nilai rata-rata 

terendah dan perlakuan dengan penambahan sari buah naga 

super merah (15%) yaitu 226 cP merupakan nilai rata-rata 

tertinggi. Hasil perhitungan analisis ragam dan Uji BNJ pada 

penelitian ini menerima hipotesa bahwa dengan penambahan 

sari buah naga super merah pada stirred yoghurt ini 

menunjukkan hasil dengan nilai viskositas yang meningkat. 

Kandungan serat pada buah naga berupa pektin ± 0,7 

gram/100 gram, mampu memberikan sedikit pengaruh 

peningkatan nilai viskositas karena pembentukan gel saat 

proses pasteurisasi. Pernyataan tersebut didukung oleh 

Widowati dkk (2013) bahwa proses pasteurisasi pada suhu 60-

90⁰C akan menyebabkan pektin membentuk gel, selain itu 

dalam kondisi kandungan gula yang tinggi dan nilai pH yang 

rendah (asam) akan membantu pektin dalam membentuk gel 

sehingga meningkatkan viskositas. (Mulyani, Setianto dan 

Pramono, 2014) menjelaskan bahwa suasana asam pada 

yoghurt dapat menyebabkan pektin membentuk gel karena 

pektin mempunyai sifat dapat larut dalam air tetapi apabila 

dicampur dengan gula dan asam akan membentuk gel dengan 

sifatnya koloid yang reversible. Kandungan kadar air yang 

tinggi pada buah naga super merah menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi nilai viskositas, akan tetapi kandungan air 

dapat dikurangi dengan adanya proses pasteurisasi. Proses 
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pasteurisasi dapat menurunkan kandungan kadar air dan 

menaikkan bahan padatan sehingga tingkat kekentalannya 

meningkat (Nurjannah, Abubakar, Triyantini, Sunarlim dan 

Setiyanto, 2001). Pernyataan tersebut mendukung hasil rata-

rata antara P0 dengan P3 yang menunjukkan adanya 

perbedaan signifikan dengan hasil yang meningkat pada P3. 

Proses pasteurisasi pada sari buah naga super merah sebelum 

ditambahkan pada set yoghurt, selain untuk meningkatkan 

daya simpan juga untuk mengurangi sedikit kandungan air 

pada buah naga super merah tersebut. Aktivitas bakteri asam 

laktat pada yoghurt akan berlangsung dengan adanya 

kandungan oligosakarida sebagai makanan bakteri asam laktat 

tersebut. Kandungan oligosakarida yang tergolong dalam 

karbohidrat buah naga super merah menjadi prebiotik atau 

makanan bakteri asam laktat, yang akan membantu laktosa 

membentuk asam laktat, yang kemudian terjadi penggumpalan 

kasein pada protein, sehingga meningkatkan nilai viskositas. 

Hasil rata-rata yang mengalami sedikit penurunan dari P0 ke 

P1 dan P2 dikarenakan adanya kandungan oligosakarida yang 

tidak digunakan dengan baik oleh bakteri asam laktat dalam 

merubah laktosa menjadi asam laktat yang mampu 

menggumpalkan kasein protein susu selama proses fermentasi. 

Menurut Mulyani dkk (2013) telah melakukan 

penelitian menjelaskan bahwa dengan penambahan ekstrak 

buah mangga (0%, 1%, 3% dan 5%) pada yoghurt tidak 

menunjukkan perbedaan signifikan (P>0,05) terhadap nilai 

viskositas yoghurt, hal ini disebabkan karena total asam 

yoghurt yang dihasilkan masih relatif rendah dan relatif sama 

sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap koagulasi protein 

susu. Hasil ini berbeda dari hasil yang ditunjukkan pada 

penelitian dengan perlakuan penambahan sari buah naga super 
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merah 15% (P3) yang memiliki nilai rata-rata tertinggi 

diantara perlakuan yang lainnya, tetapi sama pada nilai rata-

rata P1 dan P2 yang mengalami  sedikit penurunan dari P0.  

Viskositas menjadi salah satu penentu untuk 

memberikan tingkat kesukaan dari panelis maupun konsumen. 

Kekentalan yang baik dan merata, akan menunjukkan bahwa 

produk yoghurt memberikan hasil yang baik. Kekentalan dari 

yoghurt juga bergantung dari jenis yoghurt yang dibuat. Set 

dan stirred memiliki kekentalan yang hampir sama, akan tetapi 

kekentalan pada set yoghurt lebih kental dari pada stirred 

yoghurt. 

 

4.3 Nilai Warna 

Penambahan persentase sari buah naga super merah 

pada stirred yoghurt yang berbeda pada setiap perlakuan (0%, 

5%, 10% dan 15%) memberikan pengaruh pada warna 

yoghurt. Pengujian warna pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan colour reader, yang dibedakan dengan 

notasi L* (warna kecerahan), a* (warna merah) dan b* (warna 

kuning) serta secara organoleptik dengan penilaian panelis. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai warna 

kecerahan dengan notasi L* (kecerahan) pada stirred yoghurt 

dengan penambahan sari buah naga super merah yang berbeda. 

Hasil rata-rata pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan dengan terjadi penurunan pada 

setiap perlakuannya. Nilai rata-rata kecerahan (L*) paling 

tinggi pada perlakuan tanpa penambahan sari buah naga super 

merah (0%) yaitu 64,15 dan rata-rata paling rendah pada 
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perlakuan dengan penambahan sari buah naga super merah 

(15%) yaitu 36,55. 

Penambahan sari buah naga super merah memberikan 

pengaruh yang cenderung keruh pada yoghurt, sehingga hasil 

rata-rata menunjukkan nilai warna kecerahan tertinggi pada 

perlakuan tanpa penambahan sari buah naga super merah. 

Widowati dkk (2013) menjelaskan bahwa buah naga memiliki 

karakteristik yang cenderung keruh. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai warna merah 

dengan notasi a* (warna merah) pada stirred yoghurt dengan 

penambahan sari buah naga super merah yang berbeda. Nilai 

warna merah (a*) pada Tabel 4 yang menunjukkan hasil nilai 

rata-rata semakin meningkat pada setiap perlakuannya. Hasil 

rata-rata perlakuan tanpa penambahan sari buah naga super 

merah (0%) yaitu 14,425 yang berbeda jauh dengan rataan 

perlakuan dengan penambahan sari buah naga super merah 

(5%) yaitu 40,15, rataan perlakuan (10%) yaitu 45,825 dan 

rataan perlakuan (15%) yaitu 48,25. 

Hasil tersebut dikarenakan pada sari buah naga super 

merah yang ditambahkan pada yoghurt memiliki warna merah 

keunguan, sehingga pada perlakuan dengan penambahan sari 

buah naga super merah akan mengalami perubahan warna, 

semakin tinggi persentase sari buah naga super merah yang 

ditambahkan maka akan semakin pekat warna yang dihasilkan. 

Kandungan pigmen merah yaitu betacyanin pada buah naga 

super merah, yang menyumbangkan warna merah keunguan. 

Manap et al (2012) menjelaskan bahwa buah naga super 

merah yang memiliki warna merah keunguan pada dagingnya, 

memiliki kandungan betacyanin ± 811 mg/L. Betacyanin 

merupakan kandungan warna yang memberikan warna merah 
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keunguan, sehingga apabila ditambahkan pada yoghurt akan 

memberikan pengaruh perubahan warna dan pewarna ini 

tergolong kedalam pewarna alami, karena pewarna yang 

diberikan dari buah segar. Kandungan warna betacyanin pada 

buah naga super merah stabil pada pH 4,6-4,67, sedangkan pH 

pada yoghurt yaitu sekitar ± 3,8-4,6. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai warna kuning 

dengan notasi b* (warna kuning) pada stirred yoghurt dengan 

penambahan sari buah naga super merah yang berbeda. Hasil 

rata-rata pada Tabel 4 menunjukkan rata-rata tertinggi untuk 

warna kuning yaitu pada perlakuan tanpa penambahan sari 

buah naga super merah (0%), yang tidak mengalami 

perubahan warna yaitu putih kekuningan, sedangkan pada 

perlakuan dengan penambahan sari buah naga super merah 

(5%), (10%) dan (15%) menunjukkan hasil rata-rata yang 

negatif. 

Warna putih kekuningan ini berasal dari warna susu 

sebagai bahan dasar utama pembuatan yoghurt. Susu memiliki 

warna putih kekuningan, dengan warna kuning disebabkan 

karena adanya kandungan vitamin A pada susu (Pasaribu dan 

Ginting, 2005). Hasil rata-rata yang mengalami perbedaan 

signifikan didukung dengan pernyataan (Maitimu, Legowo 

dan Al-Baari, 2013) bahwa kandungan lemak pada susu yang 

memberikan warna kuning karena adanya kandungan karoten 

yang dapat menyebabkan warna olahan susu tanpa 

penambahan apapun tetap akan berwarna putih kekuningan. 

Hasil rata-rata pada P1, P2 dan P3 yang mengalami penurunan 

didukung oleh pernyataan (Simanjutak, Sinaga dan Fatimah, 

2014) bahwa kandungan betacyanin pada buah naga super 

merah tergolong ke dalam pewarna alami yang terdapat pada 



 
 

37 

 

tumbuhan dan termasuk dalam pigmen yang berwarna kuat 

larut dalam air sehingga pewarna alami ini dapat digunakan 

pada produk pangan. Produk olahan susu yang tanpa 

penambahan apapun akan tetap mengahasilkan warna yang 

putih kekuningan karena adanya butiran-butiran lemak yang 

menyebar secara merata yang berasal dari kandungan karoten 

dan riboflavin pada susu. 

Notasi L* (Lightness) menyatakan parameter 

kecerahan  dengan kisaran nilai 0-100 yang menunjukkan dari 

gelap sampai terang. Notasi untuk a* (Redness)  dengan 

kisaran nilai dari (-80) sampai (+100) menunjukkan dari hijau 

ke merah. Notasi b* (Yellowness) dengan kisaran nilai dari (-

70) sampai (+70) yang menunjukkan dari biru ke kuning 

(Nurhartadi, Indrayati dan Utami, 2013). Hasil data penelitian 

pada stirred yoghurt ini untuk notasi L* (kecerahan), notasi a* 

(warna merah) dan notasi b* (warna kuning) sesuai dengan 

penjelasan tersebut, dapat dilihat beserta perhitungan pada 

Lampiran 6. Hasil penelitian ini didukung dengan pernyataan 

Eliyasmi, dkk (2013) bahwa warna dasar pada yoghurt berasal 

dari warna susu, yaitu putih sampai putih kekuningan, akan 

tetapi warna yoghurt tersebut bisa berubah, tergantung dari 

adanya penambahan bahan pada proses pembuatannya. 

Yoghurt jagung yang menjadi salah satu contohnya, 

merupakan suatu produk sebagai penganekaragaman yoghurt. 

Warna pada yoghurt jagung kuning, ini dikarenakan adanya 

pengaruh dari penambahan jagung, yang bisa memberikan 

warna kuning pada yoghurt. Warna pada suatu produk ini ikut 

dalam menentukan mutu dari produk tersebut, yang digunakan 

sebagai indikator kesegaran atau kematangan. Warna yang 

seragam dan merata dipengaruhi oleh adanya cara 
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pencampuran atau cara pengolahan yang dilakukan dengan 

baik. 

Warna secara organoleptik berdasarkan penilaian 

panelis dilakukan dengan menilai secara fisik yaitu melalui 

indera penglihatan, penilaian dilakukan pada setiap perlakuan 

yang di ulangkan sebanyak empat kali. Data hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai warna pada stirred yoghurt dengan 

penambahan sari buah naga super merah yang berbeda 

berdasarkan penilaian panelis secara organoleptik, dengan 

hasil perhitungan tertera pada Lampiran 7. Tabel 5 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa penambahan sari buah 

naga super merah 0% (P0) memiliki rataan skor 1 dengan 

penilaian panelis terhadap warna pada perlakuan 0% yaitu 

warna putih susu. Perlakuan 5% (P1), 10% (P2) dan 15 % (P3) 

menunjukkan rataan skor 2,8-4,3 dengan artian penilaian 

panelis terhadap warna pada perlakuan 5%, 10% dan 15% 

yaitu sedikit merah muda sampai ungu. 

Penambahan sari buah naga super merah pada stirred 

yoghurt sebagai pewarna alami dengan kandungan betacyanin 

didalamnya menjadikan pengaruh utama warna yoghurt 

mengalami perubahan, sehingga pengujian warna pada stirred 

yoghurt ini menunjukkan hasil yang berbeda signifikan. 

Persentase sari buah naga super merah yang ditambahkan pada 

stirred yoghurt akan semakin menunjukkan perubahan warna 

yang pekat dan merata dengan semakin tinggi atau banyak 

persentase sari buah naga super merah yang ditambahkan. 

Nilai skor warna merupakan skor penilaian panelis terhadap 

warna sampel stirred yoghurt, mulai dari warna dasar yaitu 

putih susu sampai super ungu, yang setiap perlakuan 

menunjukkan hasil perubahan warna yang berbeda, karena 
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persentase penambahan sari buah naga super merah yang juga 

berbeda setiap perlakuannya. 

Eliyasmi dkk (2013) telah melakukan penelitian 

menunjukkan bahwa yoghurt jagung yang dihasilkan memiliki 

warna kuning, akan tetapi perubahan warna pada setiap 

perlakuan tidak begitu terlihat. Warna yang dihasilkan dapat 

diterima oleh panelis, dengan penilaian agak suka sampai 

suka. Hasil penelitian dengan penambahan sari buah naga 

super merah, bahwa penilaian panelis terhadap warna 

menunjukkan adanya perubahan warna yang baik dan merata, 

sehingga dapat meningkatkan daya tarik pada stirred yoghurt 

terhadap warna dan penambahan sari buah naga super merah 

dapat digolongkan sebagai pewarna alami yang aman 

ditambahkan dalam produk pangan dengan menghasilkan 

warna merah muda sampai merah keunguan. 

 

4.4Nilai Tekstur 

Tekstur yang dihasilkan pada produk pangan menjadi 

penentu kualitas mutu yang dihasilkan pada produk pangan 

tersebut. Yoghurt umumnya memiliki tekstur yang lembut dan 

kental. 

Data hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai 

tekstur pada stirred yoghurt dengan penambahan sari buah 

naga super merah yang berbeda. Tabel 5 menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata perlakuan tanpa penambahan sari buah naga 

super merah 0% (P0) memiliki rataan skor 3,5. Penilaian 

panelis terhadap tekstur pada perlakuan tersebut yaitu agak 

lembut sampai lembut. Perlakuan dengan penambahan sari 

buah naga super merah 5% (P1), 10% (P2) dan 15 % (P3) 
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menunjukkan rataan skor 4,05-4,6 dengan artian penilaian 

panelis terhadap tekstur yaitu agak lembut sampai sangat 

lembut. 

Kekentalan tekstur yang dihasilkan pada stirred 

yoghurt karena adanya kandungan serat, oligosakarida dan 

total padatan pada sari buah naga super merah. Whichienchot, 

Jatupornpipat and Rastall (2010) menjelaskan bahwa buah 

naga memiliki kandungan oligosakarida 89,6 g/kg yang 

bersifat prebiotik karena membantu pertumbuhan bakteri asam 

laktat pada yoghurt. Aktivitas bakteri asam laktat akan 

merubah laktat menjadi asam laktat sehingga menyebabkan 

adanya gumpalan (curd) pada kasein protein sehingga 

menyebabkan nilai kekentalan meningkat. Kandungan total 

padatan terlarut pada sari buah naga super merah akan 

meningkat karena mengandung gula-gula pereduksi yaitu 

glukosa 401 g/kg dan fruktosa 158 g/kg. Viskositas menjadi 

salah satu penentu untuk memberikan tingkat kesukaan dari 

panelis maupun konsumen. Kekentalan yang baik dan merata, 

akan menunjukkan bahwa produk yoghurt memberikan hasil 

yang baik. Kekentalan dari yoghurt juga bergantung dari jenis 

yoghurt yang dibuat. Hasil rata-rata yang menunjukkan adanya 

perbedaan signifikan pada setiap perlakuannya menunjukkan 

penilaian tekstur stirred yoghurt oleh panelis yaitu lembut 

sampai sangat lembut. Tekstur yang lembut dikarenakan 

adanya globula-globula lemak yang terpecah menjadi ukuran 

yang kecil oleh adanya pengadukan. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh Lucey and Lee (2010) bahwa proses 

homogenisasi yang dilakukan pada pembuatan stirred yoghurt 

sangat penting, karena memiliki tujuan tersendiri yaitu 

memecah globula-globula lemak untuk menjadi globula lemak 

yang terkecil pada suhu antara 55⁰C dan 65⁰C. Tekstur dari 
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buah naga yang lembut, mampu memberikan hasil tekstur 

yoghurt yang baik, selain itu buah naga yang ditambahkan 

dalam bentuk sari menggunakan juicer, sehingga memberikan 

tekstur yang lembut. 

Hasil penelitian terhadap nilai tekstur pada stirred 

yoghurt didukung oleh Pasaribu dan Ginting (2005) 

menyatakan bahwa tekstur dari yoghurt dihasilkan untuk 

menentukan kualitas yoghurt baik atau tidak. Yoghurt yang 

baik memiliki tekstur yang lembut seperti bubur, tidak terlalu 

encer dan  tidak terlalu padat. Tingkat kesukaan dari 

konsumen ataupun panelis juga salah satunya dipengaruhi oleh 

tekstur yoghurt itu sendiri. 

Manab (2008) menambahkan bahwa tekstur pada 

yoghurt dibentuk oleh adanya agregasi misel kasein oleh asam 

dan adanya interaksi antara misel kasein sehingga terbentuk 

gel yang kuat dan halus. Kekuatan gel kasein yang terbentuk 

ditentukan oleh kekuatan ikatan antara misel kasein dengan 

misel kasein yang kekuatannya dipengaruhi oleh pH, 

konsentrasi kalsium dan suhu. 

 

4.5 Nilai Aroma 

Data hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai aroma 

pada stirred yoghurt dengan penambahan sari buah naga super 

merah yang berbeda. Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan 

tanpa penambahan sari buah naga super merah 0% (P0) 

memilikirataan skor 3. Penilaian panelis terhadap aroma pada 

perlakuan 0% yaitu aroma khas yoghurt. Perlakuan dengan 

penambahan sari buah naga super merah 5% (P1), 10% (P2) 

dan 15 % (P3) menunjukkan rataan skor 3,25-4,15 dengan 
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artian penilaian panelis terhadap aroma yaitu aroma yoghurt 

sampai sedikit aroma buah naga. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan sari 

buah naga super merah pada stirred yoghurt akan 

mempengaruhi aroma yoghurt, semakin tinggi penambahan 

sari buah naga super merah pada yoghurt, maka akan semakin 

tercium aroma buah naga super merah. Nilai skor aroma 

merupakan skor penilaian panelis terhadap aroma sampel 

stirred yoghurt, mulai dari aroma menyimpang sampai aroma 

buah naga mendominasi, yang dimana setiap perlakuan 

menunjukkan hasil perubahan aroma yang berbeda, karena 

persentase penambahan sari buah naga super merah yang juga 

berbeda setiap perlakuannya dan panelis memberikan 

penilaian aroma khas yoghurt sampai dengan aroma buah naga 

mendominasi. 

Eliyasmi dkk (2013) telah melakukan penelitian 

menunjukkan bahwa yoghurt jagung yang dihasilkan memiliki 

aroma khas yoghurt dengan penilaian panelis antara agak suka 

sampai suka, dengan artian aroma yoghurt jagung yang 

dihasilkan dapat diterima oleh panelis. Kesukaan pada aroma 

menjadikan parameter yang penting, karena aroma banyak 

menentukan kelezatan bahan pangan. Hasil penelitian tersebut 

sama dengan hasil penelitian dengan penambahan sari buah 

naga super merah bahwa aroma yang dihasilkan yaitu aroma 

khas yoghurt sampai dengan adanya perpaduan aroma buah 

naga, dan aroma yang dihasilkan dapat diterima oleh panelis. 

Purwanto dkk (2013) menjelaskan bahwa cita rasa yang 

dihasilkan pada suatu produk pangan dipengaruhi oleh bahan-

bahan penyusunnya. 
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4.6 Nilai Rasa 

     Data hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai rasa 

pada stirred yoghurt dengan penambahan sari buah naga super 

merah yang berbeda. Tabel 5 menunjukkan rata-rata perlakuan 

tanpa penambahan sari buah naga super merah 0% (P0) 

memiliki rataan skor 3. Penilaian panelis terhadap rasa pada 

perlakuan 0% yaitu rasa yoghurt. Perlakuan 5% (P1), 10% 

(P2) dan 15 % (P3) menunjukkan rataan skor 3,3-4,4 dengan 

artian penilaian panelis yaitu rasa yoghurt sampai rasa sedikit 

buah naga. Hasil ini menunjukkan bahwa panelis menerima 

rasa pada hasil akhir stirred yoghurt, dengan panelis 

memberikan penilaian pada setiap perlakuannya, dengan 

penilaian aroma yoghurt dengan perpaduan sedikit rasa buah 

naga super merah. 

Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan sari buah 

naga super merah pada stirred yoghurt akan mempengaruhi 

rasa yoghurt, semakin tinggi penambahan sari buah naga super 

merah pada yoghurt maka akan semakin terasa rasa buah naga 

super merah. Nilai skor rasa merupakan skor penilaian panelis 

terhadap rasa sampel stirred yoghurt, mulai dari rasa 

menyimpang sampai rasa buah naga mendominasi, dimana 

setiap perlakuan menunjukkan hasil perubahan rasa yang 

berbeda karena persentase penambahan sari buah naga super 

merah yang juga berbeda setiap perlakuannya. Rasa yoghurt 

sampai rasa sedikit buah naga atau rasa buah naga 

mendominasi ini karena adanya penambahan sari buah naga 

super merah pada yoghurt, semakin tinggi penambahan sari 

buah naga super merah, maka akan semakin terasa rasa buah 

naga. Panelis pada sampel stirred yoghurt memberikan nilai 

antara rasa yoghurt sampai rasa buah naga mendominasi. 
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Eliyasmi dkk (2013) telah melakukan penelitian 

menjelaskan bahwa yoghurt jagung yang dihasilkan memiliki 

rasa asam, sedikit asam dan kurang asam. Penilaian panelis 

terhadap yoghurt jagung yaitu 1,8-3,6 dengan artian bahwa 

panelis menilai tidak suka sampai suka, penilaian tertinggi 

pada yoghurt dengan penambahan jagung dan madu 8%, 

sedangkan sampel yang lain tidak disukai oleh panelis karena 

rasanya kurang asam. Rasa itu sendiri disebabkan karena 

adanya senyawa kimia yang dihasilkan yaitu asam laktat, 

asetal dehida, asam asetat dan yang lainnya yang mudah 

menguap. Pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus yang akan 

memberikan rasa asam lebih kuat pada susu. Hasil penelitian 

tersebut sama dengan hasil pada penelitian dengan 

penambahan sari buah naga super merah bahwa rasa yang 

diterima panelis yaitu rasa yoghurt sampai rasa buah naga 

yang mendominasi pada P0, P1, P2 dan P3. 

 

4.7 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik didapatkan dengan membandingkan 

masing-masing perlakuan dengan menggunakan Indeks 

Efektifitas, penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari 

perbedaan perlakuan yang diberikan dengan variabel yang 

digunakan. Nilai hasil perlakuan terbaik dapat dilihat pada 

Tabel 6, selengkapnya pada Lampiran 8. 
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Tabel 6. Nilai hasil perlakuan terbaik untuk setiap masing-

masing perlakuan 

Perlakuan Nilai Hasil (Nh) 

P0 0,24983 

P1 0,33135 

P2 0,36648 

P3 0,80749 

Keterangan : * = nilai terbaik 

Tabel 6 menjelasakan bahwa pada perlakuan dengan 

penambahan sari buah naga super merah sebanyak 15% (P3) 

merupakan perlakuan terbaik pada penelitian ini, karena 

menghasilkan nilai hasil yang paling tinggi dari P0, P1 dan P2. 

P3 merupakan perlakuan dengan penambahan sari buah naga 

super merah pada set  yoghurt yaitu 15%, dengan nilai rata-

rata pada setiap variabelnya yaitu viskositas 226 cP, nilai 

warna kecerahan (L*) 36,55, nilai warna merah (a*) 48,25, 

nilai warna kekuningan (b*) -10,3 dan nilai rata-rata untuk 

organoleptik yaitu warna 4,3, tekstur 4,6, aroma 4,15 dan rasa 

4,4. 

P3 memberikan nilai terbaik pada setiap variabel 

dengan nilai viskositas P3 memberikan nilai tinggi karena 

adanya kandungan serat berupa pektin yang bisa membentuk 

gel, total padatan yang terlarut berupa glukosa dan fruktosa 

serta kandungan oligosakarida pada sari buah naga super 

merah sehingga dapat meningkatkan nilai viskositas. 

Perubahan warna disebabkan karena adanya kandungan 

betacyanin pada sari buah naga super merah yang memberikan 

warna merah keunguan, sehingga semakin tinggi penambahan 

sari buah naga super merah ini maka akan menyebabkan 

warna stirred yoghurt semakin berubah secara merata, 
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sehingga ditunjukkan pada P3. Penilaian panelis secara 

organoleptik ditunjukkan dengan P3 memberikan hasil 

perlakuan terbaik, ditunjukkan dengan semakin tinggi 

penambahan sari buah naga super merah pada stirred yoghurt, 

maka semakin baik nilai warna, tekstur, aroma dan rasa yang 

diberikan oleh panelis. Tekstur yang dihasilkan dari penilaian 

panelis yaitu lembut, hal ini disebabkan karena adanya 

pengadukan yang membuat globula lemak pecah menjadi 

ukuran kecil, aroma berdasarkan penilaian panelis yaitu aroma 

khas yoghurt dengan perpaduan aroma buah naga super merah 

dan rasa berdasarkan penilaian panelis yaitu rasa asam dengan 

perpaduan rasa buah naga super merah. 

SNI  (2009) menjelaskan bahwa yoghurt merupakan 

cairan kental yang padat dengan bau normal atau khas 

yoghurt, rasa yang asam atau khas yoghurt dan konsistensi 

yang homogen. Eliyasmi, dkk (2013) bahwa warna dasar pada 

yoghurt berasal dari warna susu, yaitu putih sampai putih 

kekuningan, akan tetapi warna yoghurt tersebut bisa berubah, 

tergantung dari adanya penambahan bahan pada proses 

pembuatannya. Hasil stirred yoghurt dengan penambahan sari 

buah naga super merah sesuai dengan standart yoghurt, yaitu 

pada tekstur yang halus dan konsistensi yang homogen serta 

aroma dan rasa yang dihasilkan yaitu aroma dan rasa khas dari 

yoghurt dengan sedikit perpaduan dari aroma dan rasa buah 

naga super merah tersebut. 

Viskositas yoghurt tergantung dari adanya total 

padatan pada susu yang digunakan, adanya jumlah starter, 

lama inkubasi dan bahan penyusunnya. Nilai viskositas untuk 

stirred yoghurt umumnya 200-300 cP, nilai ini sesuai dengan 

nilai viskositas yang dihasilkan pada penelitian ini, sehingga 
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nilai viskositas yang dihasilkan pada penelitian ini sesuai 

dengan standart yoghurt. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Karakteristik yoghurt yang dihasilkan yaitu perubahan 

warna merah muda sampai ungu, tekstur yang halus, aroma 

dan rasa yoghurt dengan sedikit perpaduan aroma dan rasa dari 

buah naga super merah. Penambahan sari buah naga super 

merah meningkatkan nilai viskositas, nilai warna dan kualitas 

nilai organoleptik pada stirred yoghurt yang dihasilkan. 

Perlakuan penambahan sari buah naga super merah 15% (P3) 

menghasilkan yoghurt dengan viskositas 226,000 cP, nilai 

warna L* (kecerahan) 36,550, nilai warna a* (warna merah) 

48,250, nilai b* (warna kuning) –10,300 dan organoleptik 

warna 4,300, tekstur 4,600, aroma 4,150 dan rasa 4,400. 

 

 

5.2 Saran 

Saran penelitian ini yaitu disarankan untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap waktu penyimpanan yoghurt 

sampai mengalami pembusukan. 
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Lampiran 1. Prosedur pengujian viskositas (cP) (AOAC, 

2005) 

      Prosedur pengujian viskositas dengan viscometer sebagai 

berikut : 

 

1. Dipasang spindel pada lengan spindel Nomer 3. 

2. Dimasukkan spindel ke dalam sampel yang diuji. 

3. Dihidupkan motor sehingga spindel berputar, dan jika 

jarum dial menunjukkan angka stabil, motor 

dimatikan. 

4. Dicatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, setiap 

sampel diukur 5 kali kemudian diambil rata-rata. 

5. Diambil nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali 

yang sesuai dengan kecepatan dan nomor spindel yang 

dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
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Lampiran 2.  Pengkuran nilai warna dengan colour reader 

(Anonimous, 2015) 

      Pengujian warna dengan Colour reader prinsipnya sebagai 

berikut : 

 

1. Diletakkan sampel pada gelas, apabila sampel yang 

digunakan dalam bentuk cair 

2. Dihidupkan colour reader 

3. Diletakkan lampu pemeriksa pada bagian bidang datar 

permukaan sampel 

4. Ditentukan target pembacaan L* (warna kecerahan), 

a* (warna merah) dan b* (warna kuning) 

5. Dibaca angka yang menunjuukan warna L* 

(kecerahan) , a* (warna merah) dan b* (warna kuning)  
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Lampiran 3. Prosedur pengujian organoleptik (BSN, 2008) 

1. Produk sampel dikemas pada cup plastik. 

2. Disajikan pada panelis dengan baik dan rapi. 

3. Panelis memberikan penilaian terhadap sampel, 

dengan mengisi kuisioner organoleptik. 
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Lampiran 4. Kuisioner organoleptik (warna, aroma, 

tekstur, rasa) 

Nama   :  

Hari/Tanggal  : 

Uji Organoleptik : Rasa, Aroma, Tekstur, Warna 

Yoghurt Buah Naga Super Merah 

 

Silahkan mencicipi masing-masing Yoghurt Buah Naga Super 

Merah untuk menguji Rasa, Aroma, Tekstur, Warna. Berilah 

tanda centang (√) pada tempat yang tersedia di bawah ini 

sesuai hasil penilaian Anda. Terima Kasih. 

 

A. Warna 

Nilai : 1 = putih susu   2 = sedikit merah muda   3 = merah 

muda   4 = ungu   5 = super ungu 

Komentar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derajat Kesukaan Kode Sampel 

111 561 890 005 223 615 980 100 

Super Ungu         
Ungu         
Merah Muda         
Sedikit Merah Muda         
Putih Susu         
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B. Tekstur 

Derajat 

Kesukaan 

Kode Sampel 

111 561 890 005 223 615 980 100 

Sangat Lembut         
Lembut         
Agak Lembut         
Agak Kasar         
Kasar         

Nilai : 1 = kasar    2 = agak kasar   3 = agak lembut 

 4 = lembut   5 = sangat lembut 

Komentar : 

 

C. Aroma 

Nilai : 1 = aroma menyimpang   2 = sedikit aroma yoghurt

 3 = aroma yoghurt   4 = sedikit aroma buah naga 

 5 = aroma buah naga mendominasi 

Komentar : 

 

 

Derajat Kesukaan Kode Sampel 

111 561 890 005 223 615 980 100 

Aroma Buah Naga 

Mendominasi 

        

Sedikit Aroma 

Buah Naga 

        

Aroma Yoghurt         

Sedikit Aroma 

Yoghurt 

        

Aroma 

Menyimpang 
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D. RASA 

Derajat Kesukaan Kode Sampel 

111 561 890 005 223 615 980 100 

Rasa Buah Naga 

Mendominasi 

        

Sedikit Rasa Buah 

Naga 

        

Rasa Yoghurt         

Sedikit Rasa Yoghurt         
Rasa Menyimpang         

Nilai : 1 = rasa menyimpang   2 = sedikit rasa yoghurt 

3 = rasa yoghurt   4 = sedikit rasa buah naga 

5 = rasa buah naga mendominasi 

Komentar : 
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Nama   :  

Hari/Tanggal  : 

Uji Organoleptik : Rasa, Aroma, Tekstur, Warna 

Yoghurt Buah Naga Super Merah 

 

Silahkan mencicipi masing-masing Yoghurt Buah Naga Super 

Merah untuk menguji Rasa, Aroma, Tekstur, Warna. Berilah 

tanda centang (√) pada tempat yang tersedia di bawah ini 

sesuai hasil penilaian Anda. Terima Kasih. 

 

A. Warna 

Nilai : 1 = putih susu   2 = sedikit merah muda   3 = merah 

muda   4 = ungu   5 = super ungu 

Komentar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derajat Kesukaan Kode Sampel 

111 561 890 005 223 615 980 100 

Super Ungu         
Ungu         
Merah Muda         
Sedikit Merah Muda         
Putih Susu         
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B. Tekstur 

Derajat 

Kesukaan 

Kode Sampel 

111 561 890 005 223 615 980 100 

Sangat Lembut         
Lembut         
Agak Lembut         
Agak Kasar         
Kasar         

Nilai : 1 = kasar    2 = agak kasar   3 = agak lembut 

 4 = lembut   5 = sangat lembut 

Komentar : 

 

C. Aroma 

Nilai : 1 = aroma menyimpang   2 = sedikit aroma yoghurt

 3 = aroma yoghurt   4 = sedikit aroma buah naga 

 5 = aroma buah naga mendominasi 

Komentar : 

 

 

 

Derajat Kesukaan Kode Sampel 

111 561 890 005 223 615 980 100 

Aroma Buah Naga 

Mendominasi 

        

Sedikit Aroma 

Buah Naga 

        

Aroma Yoghurt         

Sedikit Aroma 

Yoghurt 

        

Aroma 

Menyimpang 
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D. RASA 

Derajat Kesukaan Kode Sampel 

111 561 890 005 223 615 980 100 

Rasa Buah Naga 

Mendominasi 

        

Sedikit Rasa Buah 

Naga 

        

Rasa Yoghurt         

Sedikit Rasa Yoghurt         
Rasa Menyimpang         

Nilai : 1 = rasa menyimpang   2 = sedikit rasa yoghurt    

 3 = rasa yoghurt   4 = sedikit rasa buah naga 

5 = rasa buah naga mendominasi 

Komentar : 
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Lampiran 5. Pengaruh penambahan sari buah naga super 

merah pada stirred yoghurt terhadap 

viskositas 

Data nilai viskositas yoghurt (cP) 

      Ulangan         

Perlakuan U1 U2 U3 U4 ∑ Rata-Rata SD 

P0 212 215 209 212 848 212 2,449 

P1 203 217 204 210 834 208,5 6,455 

P2 203 202 204 208 817 204,25 2,629 

P3 240 225 219 220 904 226 9,695 

∑ 858 859 836 850 3403 850,750 21,228 

 

Analisis Ragam 

 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (         )  

 t x r 

= (3403)² 

 4 x 4 

= 723775,562 

 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JK Total =            – FK 

= (212² + 215² + ..... + 220²) - 723775,562 

= 1511,438 

 

 

 



 
 

66 

 

JK Perlakuan =     (      )     

   r 

= (848² + 834² + 830² + 906²) -723775,562 

   4 

= 1065,688 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 1511,438- 1065,688 

= 445,750 

 

Tabel ANOVA 

 

Kesimpulan : F hitung (9,565) > F tabel 1% (5,95), maka 

penambahan sari buah naga super merah 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap nilai viskositas. 

 

UJI BNJ 

SE =  
        

           
  BNJ = SE x Q 1% 

=  
      

 
           = 3,047X 5,05 

= 3,047           = 15,387 

 

 

SK db JK KT F hitung F tabel 0,05 F tabel 0,01 Sig 

Perlakuan 3 1065,688 355,299 9,565 3,49 5,95 ** 

Galat 12 445,750 37,146 

    
Total 15 1511,438 392,445         
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P2 204,250 a 

P1 208,500 a 

P0 212,000 a 

P3 226,000 b 
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Lampiran 6. Pengaruh penambahan sari buah naga super 

merah pada stirred yoghurt terhadap warna 

dengan colour reader 

1. Warna intensitas kecerahan 

Data nilai intensitas kecerahan 

    Ulangan           

Perlakuan U1 U2 U3 U4 ∑ Rata-rata SD 

P0 64,8 64,4 64,1 63,3 256,6 64,15 0,635 

P1 45,6 45,3 44,1 44,6 179,6 44,9 10,308 

P2 40,6 39,4 40,9 41,4 162,3 40,575 2,419 

P3 34,4 36,5 37,6 37,7 146,2 36,55 2,438 

∑ 185,4 185,6 186,7 187 744,7 186,175 15,800 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (         )  

 t x r 

= (744,7)² 

 4 x 4 

= 34661,131 

 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JK Total =            – FK 

= (64,8² + 64,4² + ..... + 37,7²) - 34661,131 

= 1804,539 

 

 

JK Perlakuan =     (      )     

   r 
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         = (256,6² + 179,6² + 162,3² + 146,2²) -34661,131 

   4 

= 1792,732 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 1804,539 - 1792,732 

= 11,807 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 Sig 

Perlakuan 3 1792,732 597,577 609,294 3,49 5,95 ** 

Galat 12 11,807 0,984 

    
Total 15 1804,539 598,561         

Kesimpulan : F hitung (609,294) > F tabel 1% (5,95), maka 

penambahan sari buah naga super merah 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap nilai warna intensitas kecerahan. 

 

UJI BNJ 

SE =  
        

           
  BNJ = SE x Q 1% 

=  
     

 
           = 0,496X 5,05 

= 0,496           = 2,505 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P3 36,550 a 

P2 40,575 b 

P1 44,900 c 

P0 64,150 d 
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2. Warna intensitas kemerahan 

Data nilai warna intensitas kemerahan 

    Ulangan           

Perlakuan U1 U2 U3 U4 ∑ Rata-rata SD 

P0 10,9 13,7 16,8 16,3 57,7 14,425 2,715 

P1 39,3 40,4 41,3 39,6 160,6 40,150 0,896 

P2 46,7 45,9 45,8 44,9 183,3 45,825 0,737 

P3 49 47,1 48,8 48,1 193 48,250 0,858 

∑ 145,9 147,1 152,7 148,9 594,6 148,650 5,206 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (         )  

 t x r 

= (594,6)² 

 4 x 4 

= 22096,823 

 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JK Total =            – FK 

= (10,9² + 13,7² + ..... + 48,1²) - 22096,823 

= 2923,917 

 

JK Perlakuan =     (      )     

   r 

= (57,7² + 160,6² + 183,3² + 193²) - 22096,823 

   4 

= 2895,562 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

= 2923,917 - 2895,562 

= 28,355 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F tabel 0,05 F tabel  0,01 
Sig 

Perlakuan 3 2895,562 965,187 408,458 3,49 5,95 
** 

Galat 12 28,355 2,363 
   

 

Total 15 2923,917 967,550       
 

Kesimpulan : F hitung (408,458> F tabel 1% (5,95), maka 

penambahan sari buah naga super merah 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap nilai warna intensitas kemerahan. 

 

UJI BNJ 

SE =  
        

           
  BNJ = SE x Q 1% 

=  
     

 
          = 0,769X 5,05 

= 0,769          = 3,883 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 14,425 a 

P1 40,150 b 

P2 45,825 c 

P3 48,250 d 
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3. Warna intensitas kekuningan 

Data nilai warna intensitas kekuningan 

    Ulangan           

Perlakuan U1 U2 U3 U4 ∑ Rata-rata SD 

P0 11,7 10,8 9,3 9,6 41,4 10,350 1,109 

P1 -6,9 -7,3 -8,1 -7,5 -29,8 -7,450 0,500 

P2 -9,6 -9,5 -9,9 -9,1 -38,1 -9,525 0,330 

P3 -10,6 -10,1 -10,4 -10,1 -41,2 -10,300 0,245 

∑ -15,4 -16,1 -19,1 -17,1 -67,7 -16,925 2,184 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (         )  

 t x r 

= (-67,7)² 

 4 x 4 

= 286,456 

 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JK Total =            – FK 

= (11,7² + 10,8² + ..... + -10,1²) - 286,456 

= 1156,254 

 

JK Perlakuan =     (      )     

   r 

= (41,4² + -29,8² + -38,1² + -41,2²) –286,456 

   4 

= 1151,307 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakua 

= 1156,254 - 1151,307 

= 4,947 

 

Tabel ANOVA 

 

Kesimpulan : F hitung (931,478) > F tabel 1% (5,95), maka 

penambahan sari buah naga super merah 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap nilai warna intensitas kekuningan. 

 

UJI BNJ 

SE =  
        

           
 

=  
     

 
 

= 0,321 

 

BNJ = SE x Q 1% 

= 0,321 x 5,05 

= 1,621 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P3 -10,300 a 

P2 -9,525 b 

P1 -7,450 c 

P0 10,350 d 

SK db JK KT F hitung F tabel 0,05 F tabel 0,01 
Sig 

Perlakuan 3 1151,307 383,769 931,478 3,49 5,95 
** 

Galat 12 4,947 0,412 

   

 

Total 15 1156,254 384,181       
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Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (          )  

 i x j x k 

= (236)² 

          4 x 4 x 5 

= 696,200 

 

 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JK Total =          (    )  – FK 

= (1² + 1² + ..... + 4²) – 696,200 

= 155,800 

 

JK Perlakuan =    (         )     

         j x k 

= (20² + 56² + 74² + 86²) – 696,200 

   4 x 5 

= 124,200 

 

JK Panelis =    (          )     

    i x j 

= (46² + 56² + 38² + 52² + 44²) – 696,200 

  4 x 4 

= 12,300 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis 

= 155,800 – 124,200 – 12,300 

= 19,300 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% Sig 

Perlakuan 3 124,200 41,400 154,478 2,73 4,07 ** 

Panelis 4 12,300 3,075 11,474 2,49 3,59 ** 

Galat 72 19,300 0,268 

   

 

Total 79 155,800 44,743         

Kesimpulan : F hitung perlakuan (154,478) > F tabel 1% 

(4,07), maka perlakuan penambahan sari buah 

naga super merah memberikan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap warna pada 

organoleptik. 

 

 

UJI BNJ 

SE =  
        

           
  BNJ = SE x Q 1% 

     =  
     

 
           = 0,259 x 4,26 

     = 0,259           = 1,103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 1,000 a 

P1 2,800 b 

P2 3,700 b 

P3 4,300 c 
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Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (          )  

 i x j x k 

= (321)² 

          4 x 4 x 5 

= 1288,013 

 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JK Total =          (    )  – FK 

= (1² + 1² + ..... + 4²) –1288,013 

= 40,987 

 

JK Perlakuan =    (         )     

         j x k 

= (70² + 81² + 78² + 92²) –1288,013 

   4 x 5 

= 12,437 

 

JK Panelis =    (          )     

    i x j 

= (73² + 66² + 56² + 62² + 44²) –1288,013 

 4 x 4 

= 9,550 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis 

= 40,987–12,437 - 9,550 

= 19,000 
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Tabel ANOVA  

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% Sig 

Perlakuan 3 12,437 4,146 15,705 2,73 4,07 ** 

Panelis 4 9,550 2,388 9,045 2,49 3,59 ** 

Galat 72 19,000 0,264 
   

 
Total 79 40,987 6,798         

Kesimpulan : F hitung perlakuan (15,705) > F tabel 1% (4,07), 

maka perlakuan penambahan sari buah naga 

super merah tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap tekstur pada organoleptik. 

 

 

UJI BNJ 

SE =  
        

           
  BNJ = SE x Q 1% 

      =  
     

 
           = 0,257 x 4,26 

      = 0,257           = 1,095 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 3,500 a 

P2 3,900 a 

P1 4,050 a 

P3 4,600 b 
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Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (          )  

 i x j x k 

= (278)² 

          4 x 4 x 5 

= 966,050 

 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JK Total =          (    )  – FK 

= (1² + 1² + ..... + 4²) –966,050 

= 53,950 

 

JK Perlakuan =    (         )     

         j x k 

= (60² + 65² + 70² + 83²) – 966,050 

   4 x 5 

= 14,650 

 

JK Panelis =    (          )     

    i x j 

= (63² + 66² + 50² + 47² + 52²) – 966,050 

 4 x 4 

= 17,575 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis 

= 53,95–14,65–17,575 

= 21,725 
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Tabel ANOVA 

Kesimpulan : F hitung perlakuan (16,169) > F tabel 1% (4,07), 

maka perlakuan penambahan sari buah naga 

super merah memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap aroma pada organoleptik. 

 

 

UJI BNJ 

SE =  
        

           
  BNJ = SE x Q 1% 

     =  
     

 
           = 0,275 x 4,26 

     = 0,275           = 1,172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT F hitung F tabel 5% F tabel 1% Sig 

Perlakuan 3 14,650 4,883 16,169 2,73 4,07 ** 

Panelis 4 17,575 4,394 14,549 2,49 3,59 ** 

Galat 72 21,725 0,302 

    
Total 79 53,950 9,579         

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 3,000 a 

P1 3,250 a 

P2 3,500 a 

P3 4,150 b 
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Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (          )  

 i x j x k 

= (289)² 

          4 x 4 x 5 

       = 1044,013 

 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JK Total =          (    )  – FK 

= (1² + 1² + ..... + 4²) - 1044,013 

= 52,987 

 

JK Perlakuan =    (         )     

      j x k 

= (60² + 66² + 75² + 88²) –1044,013 

   4 x 5 

= 22,237 

 

JK Panelis =    (          )     

    i x j 

= (63² + 66² + 48² + 60² + 52²) –1044,013 

 4 x 4 

= 14,300 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis 

= 52,987 - 22,237–14,300 

= 16,450 
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Tabel ANOVA  

SK db JK KT F hitung F tabel 5% F tabel 1% Sig 

Perlakuan 3 22,237 7,412 32,509 2,73 4,07 ** 

Panelis 4 14,300 3,575 15,679 2,49 3,59 ** 

Galat 72 16,450 0,228 
    

Total 79 52,987 11,215         

Kesimpulan : F hitung perlakuan (32,509) > F tabel 1% (4,07), 

maka perlakuan penambahan sari buah naga 

super merah memberikan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap rasa pada organoleptik. 

 

UJI BNJ 

SE =  
        

           
  BNJ = SE x Q 1% 

     =  
     

 
           = 0,239 x 4,26 

     = 0,239           = 1,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 3,000 a 

P1 3,300 a 

P2 3,750 a 

P3 4,400 b 
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Lampiran 8. Penentuan perlakuan terbaik 

a. Tabel Hasil Penilaian Responden 

Responden Viskositas Warna Tekstur Aroma Rasa 

1 5 2 3 1 4 

2 3 1 2 4 5 

3 3 4 2 5 1 

4 5 1 4 3 2 

5 5 1 4 2 3 

Jumlah 21 9 15 15 15 

Rata-Rata 4,2 1,8 3 3 3 

Rangking 1 5 4 2 3 

 

b. Nilai Rata-rata pada Setiap Variabel untuk 

masing-masing Perlakuan 

Perlakuan Viskositas (cP) L* a*  b* Warna Tekstur Aroma Rasa 

P0 212,000 64,150** 14,425* 10,350** 1,000* 3,500* 3,000* 3,000* 

P1 208,500 44,900 40,150 -7,450 2,800 4,050 3,250 3,300 

P2 204,250* 40,575 45,825 -9,525 3,700 3,900 3,500 3,750 

P3 226,000** 36,550* 48,250** -10,300* 4,300** 4,600** 4,150** 4,400** 
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Keterangan : 

 Hasil dari perlakuan terbaik pada percobaan penelitian 

dengan penambahan sari buah naga super merah pada 

stirred yoghurt untuk setiap perlakuan pada semua 

variabel, P3 memberikan hasil perlakuan terbaik 

karena memiliki nilai hasil tertinggi dari P0, P1, dan 

P2 

 Bobot Variabel (BV) 

  
                   

                   
 

 

 Bobot Normal (BN)  
  

        
 

 

 Nilai Efektifitas (Ne)  

 
                              

                            
 

 

 Nilai Hasil (Nh) = Ne x BN 


