
PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH NAGA 

SUPER MERAH (Hylocereus costaricensis) PADA 

STIRRED YOGHURT TERHADAP TOTAL 

BAKTERI ASAM LAKTAT, NILAI pH DAN 

KADAR KEASAMAN  

 
SKRIPSI 

 

Oleh : 

Citra Juliana Sari 

NIM. 115050100111176 

 

 

 

 
PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2015 

 

 



PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH NAGA 

SUPER MERAH (Hylocereus costaricensis) PADA 

STIRRED YOGHURT TERHADAP TOTAL 

BAKTERI ASAM LAKTAT, NILAI pH DAN 

KADAR KEASAMAN  

 

SKRIPSI 

 
Oleh : 

Citra Juliana Sari 

NIM. 115050100111176 

 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

 2015 



i 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Jombang pada tanggal 19 Juli 

1993 putri pasangan Bapak Ibnu Sutjipto dan Ibu 

Damaris D. Hana. Pendidikan formal yang pernah 

ditempuh adalah SDN Kaliwungu 1 Jombang lulus pada 

tahun 2005, SMPN 5 Jombang lulus pada tahun 2008, 

SMA PGRI 1 Jombang lulus pada tahun 2011. 

Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan 

studi ke jenjang perkuliahan dan diterima di Universitas 

Brawijaya program studi Peternakan, Fakultas 

Peternakan melalui program SNMPTN tulis. 

Pada tahun 2014 penulis melakukan Praktek Kerja 

Lapang (PKL) di PT. Panca Patriot Prima unit Breeding 

Farm Singosari selama satu bulan serta melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Februari 2015 di 

Desa Bocek Dusun Tulungrejo Karangploso Malang 

selama satu bulan sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, 

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Penambahan Sari Buah Naga Super Merah (Hylocereus 

costaricensis) Pada Stirred Yoghurt Ditinjau Dari Total 

Bakteri Asam Laktat, Nilai pH, dan Total Keasaman”. Selama 

penyusunan skripsi penulis banyak mendapat bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan 

terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Keluarga besar, Ayah, Ibu dan ketiga kakak ku terima kasih 

atas segala ucapan doa yang tulus, kesabaran tiada henti 

dan seluruh cinta selama ini. 

2. Prof. Dr. Agr. Sc. Ir. Suyadi, MS., selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya yang telah membantu 

memberikan fasilitas dan kemudahan selama penelitian.  

3. Dr. Ir. Sri Minarti, MP., selaku Ketua Program Studi 

Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

yang telah banyak membina kelancaran proses studi. 

4. Dr. Ir. Purwadi, MS., selaku Kepala Bagian Teknologi 

Hasil Ternak yang telah memberikan kemudahan selama 

proses penelitian berlangsung. 

5. Dr. Ir. Lilik Eka Radiati, MS dan Dr. Ir. Imam Thohari, MP 

selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan pengarahan, koreksi, saran 

serta bimbingannya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. 

6. Prof. Dr. Ir. Kusmartono, Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS. Dan 

Firman Jaya, S.Pt, MP selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran selama Ujian Sarjana. 



iii 

 

7. Mbak Fitri dan Mbak Astria selaku laboran Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya yang telah membantu 

pengujian sampel selama proses penelitian. 

8. Teman penelitian Erliza Nanda Lazulva, Nilamsari dan 

Henny Dwi Wahyu serta Velin, Sulistyani, Intan Dwi 

Santoso, Ghistananda terima kasih untuk semua bantuan, 

semangat yang luar biasa. 

9. Teman baruku Ratna Pratiwi dan semua EXO-L terima 

kasih untuk doa, semangat dan berbagi kesenangan 

fansgirlingan bersama. 

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak 

yang membutuhkan. 

 

Malang,   Agustus 2015 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

THE ADDITION OF SUPER RED DRAGON FRUIT 

JUICE (Hylocereus costaricensis) ON STIRRED 

YOGHURT IN TERM OF TOTAL LACTIC ACID 

BACTERIAL, pH AND TOTAL ACIDITY 

 

Citra Juliana Sari
1
, Lilik Eka Radiati

2
 and Imam Thohari

2
 

1 
Student at Animal Husbandry Faculty, University of 

Brawijaya Malang 
2 
Lecturer at Animal Husbandry  Faculty, University of 

Brawijaya Malang 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the addition of 

super red dragon fruit juice on total lactic acid bacterial, pH 

and total acidity of stirred yoghurt. Stirred yoghurt samples 

prepared with four different propotions of super red dragon 

fruit juice, P0 (0%), P1 (5%), P2 (10%) and P3 (15%) with 

four replications. The research method was experimental 

laboratory using Completely Randomized Design (CRD), if 

significant continued with Honestly Significant Different test. 

The result showed highly significant (P<0,01) on the total 

LAB, pH value and total acidity. The addition of super red 

dragon fruit juice could increase total LAB and total acidity 

but decrease pH. The conclusion was the addition of super red 

dragon fruit juice 10% on stirred yoghurt gave the best result 

with total LAB 5.992 log CFU/mL, pH 4.132 and total acidity 

0.80%. 

 

Key Words: sugar (glukosa, fruktosa and sukrosa), fenolid 

acid 
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PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH NAGA 

SUPER MERAH (Hylocereus cosraricensis) PADA 

STIRRED YOGHURT TERHADAP TOTAL BAKTERI 

ASAM LAKTAT, NILAI pH DAN TOTAL KEASAMAN 

 

RINGKASAN 

 

Citra Juliana Sari, Lilik Eka Radiati dan Imam Thohari 

 

Susu banyak diminati oleh masyarakat karena 

merupakan bahan pangan alami yang memiliki nilai nutrisi 

lengkap salah satunya adalah kandungan laktosa atau gula 

susu. Laktosa mudah sekali difermentasikan oleh bakteri asam 

laktat yang merupakan ciri khas susu yang diasamkan. Susu 

fermentasi adalah salah satu bentuk diversifikasi minuman 

berbahan baku susu salah satunya yoghurt. Saat ini berbagai 

macam produk olahan susu fermentasi yang banyak diminati 

masyarakat salah satunya adalah yoghurt. Yoghurt merupakan 

bentuk diversifikasi minuman berbahan baku susu yang dibuat 

melalui proses fermentasi dengan menggunakan bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 

Yoghurt dengan penambahan sari buah naga super merah 

dapat dijadikan produk divertifikasi.  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko 

Kimia Fakultas Peternakan dan Laboratorium Pengujian Mutu 

dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawaijaya untuk pengujian total BAL, nilai pH 

dan total keasaman. Pelaksanaan penelitian ini pada bulan 

Januari sampai Februari 2015. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan sari buah 

naga super merah (Hylocereus costaricensis) pada stirred 
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yoghurt ditinjau dari total bakteri asam laktat, nilai pH dan 

total keasaman, selain itu untuk mengetahui persentase 

penambahan sari buah naga super merah yang sesuai dengan 

standar yang ditentukan. 

Materi penelitian yang digunakan adalah stirred yoghurt 

yang tersusun atas set yoghurt, gula dan sari buah naga super 

merah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan yang dicoba dalam penelitian ini yaitu 

penambahan sari buah naga super merah dengan konsentrasi 

P0 0%, P1 5%, P2 10% dan P3 15%. Variabel yang diamati 

meliputi total bakteri asam laktat, nilai pH dan total keasaman. 

Data yang diperoleh dari pengujian tersebut diolah 

menggunakan program Microsoft Excel. Khusus untuk data 

total bal ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (log 

CFU/mL). Setelah data rata-rata diperoleh, dilajutkan dengan 

analisis statistik menggunakan analisis ragam Analysis of 

Variance (ANOVA), apabila  diperoleh hasil yang berbeda 

nyata maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (UBNJ). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan sari 

buah naga super merah meningkatkan total BAL dan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap stirred yoghurt. Hal tersebut diduga karena sari buah 

naga dimanfaatkan sebagai media untuk pertumbuhan dari 

bakteri pembentukan asam laktat. Hasil rata-rata nilai total 

BAL berkisar antara 3,311 log CFU/mL sampai 3,676 log 

CFU/mL. Penambahan sari buah naga super merah 

menurunkan nilai pH dan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap stirred yoghurt. Asam laktat 

yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat akan 
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menurunkan nilai pH lingkungan pertumbuhannya dan 

menimbulkan rasa asam, total asam laktat berhubungan 

dengan nilai pH. Semakin tinggi nilai asam laktat yang 

dihasilkan, maka semakin rendah nilai pH. Nilai pH yang 

dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 4,132 hingga 

4,157. Penambahan sari buah naga super merah meningkatkan 

nilai total keasaman dan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap stirred yoghurt. Hal tersebut 

diduga karena bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat 

sebagai akhir metabolisme pemecah laktosa. Hasil rata-rata 

nilai total keasaman berkisar antara 0,795% hingga 0,830%. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penambahan sari 

buah naga super merah dengan konsentrasi yang berbeda 

meningkatkan nilai total BAL dan nilai total keasaman serta 

menurunkan nilai pH pada stirred yoghurt. Penambahan sari 

buah naga super merah yang mendekati standar kualitas 

yoghurt yaitu pada konsentrasi 10% dengan nilai rata-rata total 

BAL 5,992±0,771 log CFU/mL, nilai pH 4,137±0,009 dan 

total keasaman 0,830±0,014%. Saran dari percobaan penelitian 

ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap waktu 

penyimpanan yoghurt sampai mengalami pembusukan dengan 

konsentrasi 10%. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan yang memiliki nilai 

nutrisi tinggi. Salah satu zat nutrisi yang khas pada susu 

adalah kandungan laktosa atau gula susu. Laktosa yang 

masih utuh tidak dapat diserap oleh saluran pencernaan. 

Pemecahan laktosa terjadi dalam saluran pencernaan, 

yang dilakukan oleh suatu getah pencernaan yang disebut 

enzim laktase (Saleh, 2004), tetapi tidak semua orang 

mau mengkonsumsi susu karena suatu permasalahan 

pencernaan seperti Lactose Intolerance. Laktosa mudah 

sekali difermentasikan oleh bakteri asam laktat yang 

merupakan ciri khas dari produk susu fermentasi. Susu 

fermentasi adalah salah satu bentuk diversifikasi 

minuman berbahan baku susu salah satunya yoghurt. Saat 

ini berbagai macam produk olahan susu fermentasi yang 

banyak diminati masyarakat salah satunya adalah 

yoghurt. 

Yoghurt merupakan salah satu bentuk diversifikasi 

minuman berbahan baku susu yang dibuat melalui proses 

fermentasi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. Yoghurt 

mempunyai nilai gizi yang tinggi sesuai dengan bahan 

bakunya yaitu susu. Nilai gizinya terutama terletak pada 

protein, lemak, dan semua zat-zat di dalam susu seperti 
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asam laktat, vitamin-vitamin yang semua mudah diserap 

oleh tubuh setelah menjadi yoghurt. Selama 

penyimpanan, yoghurt akan mengalami penurunan pH 

secara terus menerus dan meningkatkan kadar keasaman, 

oleh karena itu yoghurt dapat ditambahkan flavour 

berupa buah-buahan dalam bentuk buah kaleng, buah 

alami dan sari buah untuk mengurangi rasa asam yoghurt. 

  Buah naga super merah adalah buah yang 

memiliki kandungan nutrisi tinggi dan banyak digunakan 

dalam berbagai olahan produk. Bagian terpenting yang 

dapat dimakan dan sering digunakan dari buah naga 

adalah daging buah yang isinya hampir 70-80% dari buah 

yang matang. Buah naga super merah kaya akan 

kandungan antioksidan. Kandungan lainnya dari buah 

naga yaitu mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, 

asam-asam fenol dan flavonoid. Buah naga itu sendiri 

memiliki manfaat yang sangat baik untuk tubuh, yaitu 

menurunkan kadar kolesterol, menyeimbangkan kadar 

gula darah dan  mencegah kanker usus (Maysadara, 

Sudrajat dan Sudiastuti, 2013).  

 Yoghurt dengan penambahan sari buah naga 

super merah dapat dijadikan produk divertifikasi. 

Penambahan sari buah naga super merah sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan yoghurt digunakan sebagai 

variasi konsentrasi yang berbeda. Variasi konsentrasi 

tersebut menentukan formulasi terbaik ditinjau dari total 

bal, nilai pH dan total keasaman. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana pengaruh penambahan sari buah naga 

super merah pada stirred yoghurt ditinjau total 

BAL, nilai pH dan total keasaman. 

b. Berapa persen penambahan sari buah naga super 

merah yang tepat untuk mendapatkan stirred 

yoghurt yang baik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui pengaruh penambahan sari buah naga 

super merah pada stirred yoghurt ditinjau dari 

total BAL, nilai pH dan total keasaman. 

b. Mengetahui persentase penambahan sari buah 

naga super merah yang sesuai dengan standar 

yang ditentukan. 

 

1.4 Manfat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan lebih 

lanjut dalam penggunaan tambahan buah pada 

pembuatan yoghurt. 

b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

dan sumber informasi penelitian. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Produk probiotik banyak dikembangkan di 

Indonesia karena baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh, 

khususnya bagi sistem pencernaan. Probiotik merupakan 

mikroorganisme yang ditambahkan dalam produk pangan 

yang bermanfaat menjaga kesehatan usus, membantu 

penyerapan makanan, produksi vitamin dan mencegah 

pertumbuhan bakteri patogen (Hardiningsih, Rostiati dan 

Titin, 2006). Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus dan Lactobacillus acidophilus merupakan 

bakteri probiotik yang dapat digunakan dalam pembuatan 

yogurt.  

Yogurt merupakan salah satu produk pangan 

probiotik yang banyak digemari semua kalangan 

masyarakat karena kandungan laktosanya rendah 

sehingga dapat dikonsumsi pula oleh penderita lactoce 

intolerance. Asam laktat yang dihasilkan dari 

perombakan laktosa menyebabkan rasa asam yang 

dominan yogurt sehingga kurang disukai oleh konsumen. 

Diversifikasi produk yogurt dengan penambahan sari 

buah naga super merah dilakukan untuk meningkatkan 

cita rasa, kualitas, kandungan nutrisi dan sebagai 

pewarna alami. Buah naga super merah mengandung 

antioksidan yang tinggi seperti vitamin C, vitamin E, 

vitamin A, asam-asam fenol, polifenol dan flavonoid 

(Maysadara dkk., 2013). 

Kandungan serat pada buah naga ± 0,7 g/100 g 

buah naga diduga membantu peningkatan nilai viskositas 
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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 90,2%, hal ini menyebabkan salah satu 

kekurangan yang mempengaruhi nilai viskositas, karena 

kadar air yang tinggi dapat mempengaruhi penurunan 

nilai viskositas dari yoghurt. Kadar air juga diduga 

sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri 

(Soeparno, 2007). Manap, Naderi, Ghazali, Hussin and 

Amid (2012) menjelaskan bahwa buah naga super merah 

yang memiliki warna merah keunguan pada dagingnya, 

memiliki kandungan betasianin ± 811 mg/L. Betasianin 

merupakan kandungan warna yang memberikan warna 

merah keunguan, sehingga apabila ditambahkan pada 

yoghurt akan memberikan pengaruh perubahan warna 

dan pewarna ini tergolong kedalam pewarna alami. 

Kandungan warna betasianin pada buah naga super 

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

sekitar ± 3,8-4,6. Bagan kerangka pikir dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 

Yoghurt Buah naga super merah 

Untuk meningkatkan kualitas yoghurt 

Fruktosa, glukossa dan 

sukrosa (Khalili et al., 

2014) 

Mengandung kadar air 

82-82% (Maysadara dkk., 

2013) 

Untuk nutrisi dan 

media pertumbuhan 

BAL 

Mengandung asam-asam 

fenol (Maysadara dkk., 

2013) 

Mengandung serat dalam 

bentuk pektin ± 

0,7g/100g (Whichienchot 

et al., 2010) 

Mengandung betasianin, 

stabil pada pH 4-6 

(Sinaga, Luliana dan 

Fahrurroji, 2013) 

Meningkatkan  nilai 

viskositas 

Menurunkan pH dan 

meningkatkan 

keasaman 

Sebagai pewarna 

alami 

Meningkatkan kadar 

air yoghurt 

Dilakukan uji: total BAL, nilai pH dan total keasaman 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah dengan 

penambahan sari buah naga super dengan persentase 

kadar pemberian yang berbeda dapat meningkatkan total 

BAL dan total keasaman serta dapat menurunkan nilai 

pH stirred yoghurt. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Buah Naga Super Merah (Hylocereus 

costaricensis) 

Buah naga atau Dragon fruit (Hylocereus undatus (Haw.) 

Britt. and Rose; famili Cactaceae) saat ini banyak 

dikembangk an di Indonesia. Buah yang berasal dari 

Mexiko ini berbeda dengan famili Cactaceae lainnya, 

yakni memiliki rasa yang manis dan segar. Kekhasan lain 

dari tanaman ini adalah pada tiap nodus batang terdapat 

duri. Bunga mekar pada malam hari dan layu pada pagi 

hari (night blooming). Terdapat empat jenis buah naga 

yakni buah naga daging putih (Hylocereus undatus), 

buah naga daging merah (Hylocereus polyrhizus), buah 

naga daging super merah (Hylocereus costaricensis) dan 

buah naga kuning daging putih (Selenicerius 

megalanthus) (Gunasena, Pushpakumara and 

Kariyawasam, 2006). Buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis) selain dikonsumsi dalam 

bentuk segar juga diolah menjadi beberapa produk olahan 

untuk mempermudah mengkonsumsi karena buah naga 

adalah buah yang mengandung kadar air tinggi maka 

bersifat muda rusak oleh karena itu banyak orang yang 

membuat olahan buah naga untuk mengurangi jumlah 

kerugian, adapun produk olahan yang diminati antara lain 

dodol, sirup dan kripik buah naga super merah (Wahyuni, 

2012).  
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Dragon fruit atau buah naga memiliki kandungan 

zat bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh yaitu antioksidan 

(asam askorbat, batakaroten, dan antosianin), serta 

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 dan 

vitamin C. Buah naga bisa diolah dengan membuat sari 

buah naga, karena buah naga sendiri 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 merah cenderung keruh, 

banyak padatan terlarut, dan sedikit asam. Keadaan pada 

penyimpanan akan membentuk endapan, sehingga 

diperlukan untuk adanya tindakan dalam mencegah 

pengendapan tersebut, sehingga dalam pembuatannya 

diperlukan adanya penambahan penstabil untuk 

mempertahankan kondisi keruh dan mencegah 

pengendapan (Widowati dkk.,2013). 

Buah naga sendiri berpotensi sebagai anti radikal 

bebas karena mengandung betasianin. Buah naga sendiri 

memiliki manfaat yang sangat baik untuk tubuh, yaitu 

menurunkan kadar kolesterol, menyeimbangkan kadar 

gula darah, mencegah kanker usus, dan sebagainya. 

kandungan yang dimiliki buah naga yaitu antioksidan 

seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, asam-asam 

fenol, poliferol, dan flavonoid yang baik untuk tubuh 
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(Maysadara dkk., 2013). Buah naga memiliki kandungan 

serat yaitu sekitar 0,7 g/100 g buah naga yang bermanfaat 

dalam sistem pencernaan. 

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi pada buah naga super merah 

per 100 g buah naga 

Zat Kandungan Gizi 

Air (g) 82,5-83 

Protein (g) 0,159-0,229 

Lemak (g) 0,21-0,61 

Serat kasar (g)  0,7-0,9 

Betakaroten (mg) 0,005-0,012 

Kalsium (mg) 6,3-8,8 

Fosfor (mg) 30,2-36,1 

Vitamin B1 (mg) 0,028-0,043 

Vitamin B2 (mg) 0,043-0,045 

Vitamin B3 (mg) 0,29-0,43 

Vitamn C (mg) 8-9 

Tiamin (mg) 0,028-0,030 

Riboflavin (mg) 0,043-0,044 

Sumber : Taiwan Food Industry Develop & Research 

Authoritis (2005) 

 

2.2 Yoghurt 

Kata yoghurt berasal dari bahasa Turki yaitu jugurt 

atau yogurut yang artinya adalah produk yang diperoleh 

dari susu yang telah dipasteurisasi kemudian difermentasi 

dengan bakteri tertentu sampai diperoleh keasaman, bau 
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dan rasa yang khas dengan atau tanpa penambahan bahan 

lain yang diizinkan (Surajudin, Kusuma dan Purnomo, 

2005). Sugiono dan Mahenda (2005) menyatakan bahwa 

yoghurt adalah produk susu yang dikulturkan, dibuat 

dengan menambahkan kultur bakteri baik pada bahan 

baku susu. Starter bakteri baik ini dapat memberikan sifat 

khas dari yoghurt. Legowo dkk., (2009) menyatakan 

bahwa yoghurt merupakan produk olahan susu dari hasil 

fermentasi dua BAL sebagai starter, yakni L.bulgaricus 

dan S.thermophillus yang hidup bersimbiosis. 

Fermentasi susu oleh bakteri asam laktat dalam 

yoghurt mempunyai khasiat bagi kesehatan dan 

pengobatan tubuh. Khasiat ini diperoleh karena adanya 

bakteri dalam yoghurt dan tingkat keasaman dari yoghurt 

sehingga bakteri patogen dapat dihambat (Tamime and 

Robinson, 2007). Menurut  Farinde et al., (2010), 

yoghurt bermanfaat terutama bagi penderita lactose 

intolerance karena laktat dalam yoghurt telah diubah 

menjadi asam laktat dan kandungan enzim laktase yang 

berasal dari bakteri starter masih aktif.  Widodo (2002) 

menyatakan bahwa yoghurt mempunyai nilai gizi yang 

lebih tinggi daripada susu segar sebagai bahan dasar 

dalam pembuatan yoghurt. Tamime and Robinson (2007) 

menyatakan bahwa setiap 100 g yoghurt mengandung 

energi 79 kkal; protein 5,7 g; lemak 3 g; karbohidrat 7,8 

g; kalsium 200 mg; fosfor 170 mg; dan zar besi 0,7 mg. 

Syarat mutu yoghurt menurut SNI (Standar Nasional 
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Indonesia) Nomor 2981 tahun 2009 adalah tertera pada 

Tabel 2 berikut : 

 

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 - Nor/khas Nor/khas 

Rasa - As/khas As/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 maks 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
 - 
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Sumber: Anonimus (2009) syarat mutu yoghurt menurut 

SNI.   

Yoghurt memiliki banyak jenisnya, jika ditinjau 

dari cara pembuatannya dan struktur fisik koagulan yang 

terbentuk, yoghurt dikelompokkan menjadi set yoghurt 

dan stirred yoghurt. Set yoghurt yaitu yoghurt yang siap 

di inkubasi dengan kultur dalam kemasan-kemasan kecil 

yang siap jual sehingga gel atau koagulum yang 

terbentuk berasal dari aktivitas kultur starter yang di 

gunakan. Stirred yoghurt yaitu yoghurt yang difermentasi 

dalam wadah besar (batch), dimana koagulum yang 

terbentuk kemudian dipecah (diaduk) sehingga produk 

dapat di kemas. Gel atau koagulum yang terbentuk 

merupakan hasil pembentukan bahan pengental 

(Soeparno, 2007). 

 

2.3 Bahan Baku Pembuatan Stirred Yoghurt 

2.3.1 Susu Segar 

 Susu merupakan bahan pangan hewani yang 

memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan 

gizi manusia (Widodo, 2002). Air susu segar merupakan 

bahan makanan yang bergizi tinggi karena mengandung 

zat-zat yang lengkap dan seimbang seperti lemak, 

protein, karbohidrat, mineral dan vitamin yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia (Surajudin, Kusuma dan 

Purnomo, 2005). Menurut Ginting dan Elsegustri (2005), 
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susu sapi segar adalah air susu hasil pemerahan yang 

tidak dikurangi atau ditambah apapun. 

Saleh (2004) menyatakan bahwa nilai gizi susu 

yang tinggi menyebabkan susu  mudah rusak karena 

merupakan medium yang sangat disukai oleh 

mikrooganisme untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya sehingga dalam waktu yang sangat 

singkat susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak 

ditangani secara benar. Menurut Anonimus (1998), susu 

murni adalah susu segar yang berasal dari ambing sapi 

sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan 

yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi 

atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat 

perlakuan apapun. 

 

2.3.2 Gula Sebagai Pemanis 

Sebagai pemanis yoghurt, biasa digunakan sukrosa 

atau gula pasir, madu ataupun sirup. Jumlah gula dalam 

yoghurt akan menentukan jumlah asam cita-rasa yang 

diproduksi oleh bibit yoghurt. Gula yang ditambahkan 

bisa dalam bentuk kristal bubuk ataupun sirup. Gula yang 

ditambahkan ke dalam yoghurt pada awal fermentasi 

sekitar 5 – 7 % (Legowo dkk., 2009). Menurut Saleh 

(2004), dalam proses pembuatan yoghurt diinginkan rasa 

yang tidak terlalu asam, tambahkan zat pemanis (gula, 

sirup) maupun berbagai flavour buatan dari buah-buahan 

dan sebagainya. 
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Santoso (2013) meyatakan bahwa semakin besar 

penambahan sirup fruktosa cair, kadar gula reduksi gula 

total semakin meningkat. Hal ini terjadi kerena sirup 

fruktosa cair yang ditambahkan mengandung berbagai 

jenis gula sehingga kadar gula reduksi dan gula total 

meningkat. Gula disamping sebagai sumber rasa (manis) 

juga merupakan sebagai sumber energi yang baik untuk 

mikroorganisme. Semakin besar jumlah gula yang 

ditambahkan maka subtrat yang tersedia bagi mikroba 

semakin banyak dan pertumbuhannya semakin banyak 

dan cepat sehingga aktivitas mendegradasi laktosa dan 

bahan organik lainnya menjadi asam organik semakin 

tinggi pula (Anonimus, 2010). 

 

2.3.3 Bakteri Starter 

Bibit atau starter yoghurt terdiri dari biakan bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan biakan Streptococcus 

thermophillus (Tamime and Robinson, 2007). Legowo 

dkk. (2009) menyatakan bahwa bakteri yogurt 

membutuhkan kondisi pertumbuhan yang cocok terutama 

suhu yang tepat. Umumnya bakteri tumbuh baik pada 

keadaan hangat. Bakteri yogurt S. thermophilus dan L. 

bulgaricus paling cepat tumbuh di sekitar suhu 40–44 °C. 

Widodo (2002) menyatakan bahwa jika suhu 

pertumbuhan bakteri terlalu rendah bakteri maka 

perkembangbiakkannya menjadi lambat atau tidak sama 

sekali. Sementara jika suhu terlampau tinggi bakteri bisa 

rusak dan mati.  
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Kultur starter bakteri asam laktat dalam fermentasi 

susu dapat didefinisikan sebagai biakan mikroorganisme 

yang di inginkan dan akan menghasilkan perubahan-

perubahan yang menguntungkan selama proses 

fermentasi susu. Hal penting lain yang terkait dengan 

kultur starter yaitu bebas dari adanya kontaminasi yang 

dapat merusak struktur komponennya, pertumbuhan yang 

cepat, menghasilkan flavour yang khas, tekstur dan 

bentuk yang bagus, tahan terhadap bakteriofage, dan juga 

tahan terhadap antibiotik. Perbandingan kultur starter 

yang sesuai sangat diperlukan dalam pembentukan 

flavour dan tekstur yoghurt. Proses fermentasi asam 

laktat untuk menghasilkan suatu produk umumnya 

melibatkan berbagai jenis organisme yang berbeda, maka 

dalam pembiakan atau propagasi bersama dalam suatu 

kultur akan terdapat suatu kesesuaian dan saling 

menunjang antara satu organisme dengan organisme 

yang lainnya (Hidayat, Masdiana dan Suhartini, 2006). 

Effendi, Hartini dan Lusiastuti (2009) menyatakan bahwa 

mikroorganisme yang paling banyak digunakan dalam 

starter, adalah kelompok Bakteri Asam Laktat (BAL) 

yang menghasilkan asam, terutama asam laktat dengan 

memfermentasi laktosa. 

Bakteri asam laktat memfermentasi gula melalui 

jalur – jalur yang berbeda sehingga dikenal sebagai 

homofermentatif dan heterofermentatif. 

Homofermentatifhanya menghasilkan asam laktat 

sebagai produk akhir metabolisme glukosa dengan 
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menggunakan jalur EMP. Heterofermentatif akan 

membentuk asam laktat, CO
2
 dan etanol atau asetat dari 

gula melalui jalur fosfoketolase (Hidayat dkk., 2006). 

 

2.4 Kualitas Stirred Yoghurt  

2.4.1 Total Bakteri Asam Laktat 

Pengujian total BAL dilakukan dalam media 

tumbuh de Man Ragosa and Sharpe (MRS). Pengujian 

mikrobiologi pada susu segar dan hasil olahan lebih 

banyak ditujukan untuk mengetahui jumlah bakteri dari 

pada jenisnya (Hadiwiyoto, 1994). Menurut Darmajana 

(2011), bakteri asam laktat dapat memproduksi asam 

laktat dan metabolit lain yang bersifat antibakteri 

sehingga pertumbuhan mikroorganisme lain dapat 

dihambat. Perhitungan total BAL dilakukan dengan cara 

berikut : cawan yang telah dipilih dan dihitung adalah 

yang mengandung jumlah bakteri antara 30-300; 

beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan 

satu koloni yang besar dimana jumlah koloninya 

diragukan, dapat dihitung sebagai satu koloni suatu 

deretan (rantai) koloni yang terlihat sebagai suatu garis 

tebal dapat dihitung sebagai satu koloni (Fardiaz, 1993). 

Susanti, Kusumaningrat dan Illaningtyas (2007) 

menyatakan bahwa bakteri asam laktat terutama 

laktobasili termasuk bakteri yang paaling tahan terhadap 

kondisi asam. Bakteri yang tahan asam memiliki 

ketahanan lebih besar tehadap kerusakan membran akibat 
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penurunan pH ekstraseluler dibandingkan dengan bakteri 

yang tidak tahan panas. 

Bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat 

sebagai hasil akhir dari metabolisme karbohidrat (gula). 

Asam laktat tersebut dihasilkan dengan cara menurunkan 

nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan 

menimbulkan rasa asam. Kondisi asam tersebut akan 

menghambat pertumbuhan beberapa jenis 

mikroorganisme lainnya (Buckle, Edwards, Fleet dan 

Wootton, 2005). Bakteri asam laktat dalam yoghurt 

mampu mencegah terjadinya keracunan kronis alami 

akibat serangan radikal bebas. Hal ini dapat menghalangi 

terjadinya proses percepatan penuaan, yang menjadi 

penyebab munculnya gejala penuaan dini. Jumlah bakteri 

asam laktat yang menumpuk di dalam usus juga dapat 

menangkal ancaman serangan tumor/kanker, terutama 

kanker usus halus (Yusmarini dan Efendi, 2004).  

 

2.4.2 Nilai pH 

 Nilai pH adalah tingkat keasaman atau kebasaan 

suatu larutan yang pengukurannya dilakukan 

menggunakan skala pH antara 0 sampai 7, sedangkan 

sifat basa mempunyai nilai pH 7 sampai 14. Pengukuran 

nilai pH dapat dilakukan dengan beberapa metode antara 

lain menggunakan pH meter dan menitrasi larutan asam 

dengan indikator. Nilai pH termasuk asam apabila kurang 

dari 7 sedangkan nilai pH disebut basa (alkalin) apabila 

lebih dari 7 dan netral apabila nilai pH sama dengan 7 
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(Sumardikan, 2007). Yoghurt memiliki kadar asam yang 

tinggi karena proses pembuatannya melalui proses 

fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Nilai pH 

yoghurt berkisar 3,8-4,6 (Belitz and Grosch, 1999). 

 Menurut Putri, Rouf dan Eni (2013), peningkatan 

total asam yoghurt tidak selalu sesuai dengan besarnya 

peningkatan pH. Kondisi ini terjadi dikarenakan asam 

laktat yang dihasilkan dalam pembuatan yoghurt 

merupakan asam lemah, yang memberikan efek pH yang 

kecil. Nilai pH mempengaruhi pembentukan gel oleh 

pektin. Pektin dapat membentuk gel pada kondisi asam 

tinggi (pH menurun) sehingga menyebabkan 

meningkatnya kestabilan sari buah. Ketika pH terlalu 

tinggi (semakin basa), maka akan terjadi pemecahan 

pektin oleh enzim metil esterase akan menyebabkan 

kekentalan dan konsistensi sari buah menurun serta 

menjadi tidak stabil (Farikha, Anam dan Widowati, 

2013). 

 

2.4.3 Total Keasaman 

 Perbedaan keasaman yoghurt disebabkan oleh jenis 

starter karena setiap stater mempunyai karakteristik 

sendiri dalam memecah laktosa susu. Peningkatan 

konsentrasi starter akan diikuti pula dengan peningkatan 

kadar asam, karena peningkatan konsentrasi starter 

berarti peningkatan jumlah mikroba pada media. 

Peningkatan ini akan diikuti dengan peningkatan aktifitas 

serta perkembangan mikroba dan kemudian terjadi 
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peningkatan perombakan laktosa menjadi asam laktat 

yang dicerminkan dengan kadar asam yoghurt (Nizori 

dkk, 2003). Menurut pendapat Legowo dkk., (2009) 

komponen utama yang akan diuraikan oleh BAL adalah 

laktosa, selanjutnya laktosa akan diuraikan menjadi 

glukosa dan galaktosa. Glukosa akan diubah menjadi 

asam laktat dan asam organik lain. Semakin banyak dan 

semakin mampu bakteri memproduksi asam laktat, maka 

semakin tinggi asam yang terbentuk.  

Proses fermentasi pada pembuatan yoghurt pada 

prinsipnya menguraikan laktosa (gula susu) menjadi 

asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. 

Yoghurt yang baik mempunyai total asam laktat sekitar 

0,85-0,95% (Astawan, 2005). Menurut Legowo dkk., 

(2009) menyatakan bahwa komponen utama yang akan 

diuraikan oleh BAL adalah laktosa, selanjutnya laktosa 

akan diuraikan menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa 

akan diubah menjadi asam laktat dan asam organik lain. 

Semakin banyak dan semakin mampu bakteri 

memproduksi asam laktat, maka semakin tinggi asam 

yang terbentuk. Gulo (2006) menyatakan bahwa total 

asam tertitrasi dinyatakan sebagai persen asam laktat. 

Asam laktat merupakan komponen asam terbesar yang 

terbentuk selama fermentasi yoghurt. Hubungan antara 

pH dengan asam tertitrasi tidak selalu setara. Hal ini 

berarti bahwa perubahan nilai total asam tetitrasi tidak 

selalu sesuai dengan pengukuran pH. Hal ini dikarenakan 

pada pengukuran pH, hanya menunjukkan ion H
+
 yang 
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terdiosiasi, sedangkan nilai total asam tertitrasi 

merupakan nilai total asam. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan selama penelitian ini adalah 

Laboratorium Fisiko Kimia Fakultas Peternakan dan 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari sampai 

Februari 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi dalam penelitian ini adalah stirred yoghurt 

yang tersusun atas set yoghurt, gula dan sari buah naga 

super merah yang memiliki kandungan betasianin yang 

stabil pada pH 4-6, asam fenol dan kandungan gula 

berupa fruktosa, glukosa dan sukrosa).  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) menggunakan 4 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan yang diterapkan pada percobaan 

penelitian ini yaitu : 

P0 : kontrol (tanpa penambahan buah naga super merah) 

P1 : penambahan buah naga super merah sebanyak 5% 

v/v dari yoghurt 



23 

 

P2 : penambahan buah naga super merah sebanyak 10% 

v/v dari yoghurt 

P3 : penambahan buah naga super merah sebanyak 15% 

v/v dari yoghurt 

 

Formula stirred yoghurt pada penelitian tertera 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3. Formula stirred yoghurt 

  
% 

Komposisi 

  P0 P1 P2 P3 

Set yoghurt (ml) 88 1320 1320 1320 1320 

Gula (ml) 12 180 180 180 180 

Jus buah naga super 

merah (ml) 

Sesuai 

perlakuan - 75 150 225 

Jumlah 100 1500 1575 1650 1725 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada percobaan penelitian 

ini adalah : 

Total Bakteri Asam Laktat menggunakan medium 

deMan Rogose Sharp Agar (MRSA) (Fardiaz, 1993), 

nilai pH menggunakan pH meter (Anonimus, 1995) dan 

total keasaman menggunakan metode titrasi (Hadiwiyoto, 

1994). 
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari semua variabel diolah 

menggunakan program Microsoft Excel. Khusus untuk 

data total bakteri asam laktat ditransformasikan ke dalam 

bentuk logaritma (log CFU/mL). Dilakukan analisis 

statistik menggunakan analisis ragam Analysis of 

Variance (ANOVA), apabila diperoleh hasil yang 

berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Jujur (UBNJ). 

 

3.6 Batasan Istilah 

Stirred 

yoghurt  

: merupakan proses fermentasi susu 

dilakukan pada tangki atau wadah yang 

besar dan setelah inkubasi barulah 

produk dikemas dalam kemasan kecil, 

sehingga memungkinkan koagulannya 

rusak atau pecah sebelum pendinginan 

dan pengemasan selesai. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir prosedur pembuatan stirred 

yoghurt 

Di pasteurisasai sampai suhu 

mencapai 72⁰C, ±15 menit 

Di angkat, dan di diamkan 

sampai suhu mencapai 40⁰C 

Di jus dengan juicer 

Di tambahkan jus buah naga super merah P0 (0%), P1 (5%), 

P2 (10%), dan P3 (15%)  

Di tambahkan starter 

Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus 

Di inkubasi selama 20 jam 

Susu sapi segar 

 

Set Yoghurt 

Pengujian : Total BAL, Nilai pH dan Total Keasaman 

 

Buah Naga Super 

Merah 

Di pasteurisasi sampai suhu 

mencapai 72⁰C, ±15 menit 

Di angkat, dan di diamkan sampai 

suhu mencapai 40⁰C 

 

Di tambahkan larutan gula  

Stirred 

Yoghur

t 

Di inkubasi 2 jam 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penampilan Stirred Yoghurt dengan Penambahan 

Sari Buah Naga Super Merah 

Penampilan stirred yoghurt pada penelitian ini 

adalah yoghurt yang dihasilkan memiliki tekstur yang 

kental. Warna pada masing-masing konsentrasi sari buah 

naga super merah berbeda tiap perlakuan. Perlakuan P1 

penambahan sari buah naga super merah 5% memiliki 

warna merah lebih muda. Perlakuan P2 penambahan sari 

buah naga super merah 10% memiliki warna merah muda 

sedikit keunguan. Perlakuan P3 penambahan sari buah 

naga super merah 15% memiliki warna merah muda 

keunguan.  

Penampilan stirred yoghurt dengan rata-rata total 

bakteri asam laktat, nilai pH dan total keasaman yang 

diberi penambahan sari buah naga super merah dapat 

dilihat pada Tabel 4. Data pada Tabel 4 menunjukkan 

bahwa pengaruh penambahan sari buah naga super merah 

memiliki perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap total bakteri asam laktat, nilai pH dan total 

keasaman. 
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Tabel 4. Rata-rata Total Asam Laktat, Nilai pH dan Total 

Keasaman pada Stirred Yoghurt dengan 

Penambahan Sari Buah Naga Super Merah 

Perlakuan 
Rata-rata nilai total 

BAL (log CFU/mL) 

Rata-rata 

nilai pH 

Rata-rata nilai total 

keasaman (%) 

P0       6,192±0,244
a
    4,132±0,009

a
          0,795±0,019

a
 

P1       6,086±0,454
a
    4,137±0,009

a
          0,802±0,012

a
 

P2       5,992±0,771
a
    4,142±0,009

a
          0,830±0,014

b
 

P3       7,387±0,527
b
    4,157±0,012

b
          0,830±0,014

b
 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) dan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05). 

 

4.2 Total Bakteri Asam Laktat 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sari buah naga super merah 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap total BAL. Data dan analisis ragam 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Total rata-rata bakteri 

asam laktat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata 

P0 sampai P3 total BAL semakin meningkat. Nilai total 

rata-rata bakteri asam laktat terendah pada stirred 

yoghurt ditunjukkan pada P2 yaitu 5,992±0,771 log 

CFU/mL dan nilai rata-rata total bakteri asam laktat 

tertinggi pada stirred yoghurt ditunjukkan pada P3 yaitu 

7,387±0,527 log CFU/mL. 
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Perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata total 

BAL sebesar 6,192±0,244
 
log CFU/mL dan perlakuan P1 

nilai rata-rata nilai total bakteri asam laktat sebesar 

6,086±0,454
 
log CFU/mL. Semakin tinggi penambahan 

sari buah naga super merah pada perlakuan semakin 

meningkatkan total bakteri asam laktat. Konsentrasi sari 

buah naga super merah dari 5% sampai 15% mendukung 

pertumbuhan sel asam laktat dan diduga sari buah naga 

super merah digunakan sebagai media untuk 

pertumbuhan dari bakteri pembentukan asam laktat. 

Penambahan sukrosa juga akan berpengaruh terhadap 

komposisi nutrien media seperti pendapat Maysadara 

dkk. (2013) menyatakan bahwa nutrien ini digunakan 

oleh bakteri untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel 

serta pembentukan asam laktat. Gula disamping sebagai 

sumber rasa (manis) juga merupakan sebagai sumber 

energi yang baik untuk mikroorganisme. Semakin besar 

jumlah gula yang ditambahkan maka subtrat yang 

tersedia bagi mikroba semakin banyak dan 

pertumbuhannya semakin banyak dan cepat sehingga 

aktivitas mendegradasi laktosa dan bahan organik lainnya 

menjadi asam organik semakin tinggi pula (Anonimus, 

2010). 

Hasil Uji BNJ 1% menunjukkan bahwa P0 tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap perlakuan P1, P2 dan P3. Perlakuan P2 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata pada 

perlakuan P3. Hasil rata-rata nilai total BAL meningkat 
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seiring dengan penambahan konsentrasi sari buah naga 

super merah. Hal ini disebabkan bakteri memanfaatkan 

sari buah naga super merah dan sirup gula sebagai media 

tumbuh asam laktat, selain itu suhu juga dapat 

mempengaruhi kenaikan total BAL seperti pendapat 

Moat and Foster (1988) menyatakan bahwa suhu dapat 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri pada umumnya. 

Suhu yang ekstrim dapat menyebabkan inaktivasi enzim-

enzim dan fungsi struktur sel, seperti membran sel. P2 

penambahan sari buah naga 10% menurunkan nilai total 

BAL diduga karena suhu lingkungan yang naik turun. 

Menurut Widodo (2002), menyatakan bahwa suhu terlalu 

rendah bakteri akan berkembang biak secara lambat atau 

tidak sama sekali, sementara jika suhu terlampau panas 

bakteri tidak hanya kepanasan tetapi juga bisa rusak dan 

mati. Setiap spesies bakteri tumbuh pada suatu kisaran 

suhu tertentu, seperti bakteri psikrofil yang tumbuh pada 

suhu 0
0
-30

0
C, mesofil yang tumbuh pada suhu 25

0
-40

0
C 

dan termofil yang tumbuh pada suhu 50
0
C atau lebih 

(Pelczar dan Chan, 2008). 

Buckle dkk. (2005) menyatakan bahwa bakteri 

asam laktat menghasilkan asam laktat sebagai hasil akhir 

dari metabolisme karbohidrat (gula). Asam laktat tersebut 

dihasilkan dengan cara menurunkan nilai pH dari 

lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa 

asam. Kondisi asam tersebut akan menghambat 

pertumbuhan beberapa jenis mikroorganisme lainnya. 

Kumalasari, Nurwantoro dan Mulyani (2012) 
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menyatakan bahwa sel‐sel BAL mampu tumbuh dan 

membelah diri secara eksponensial sampai jumlah 

maksimum yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

dan nutrisi di dalam media. 
 

4.3 Nilai pH  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sari buah naga super merah 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap nilai pH. Data dan analisis ragam dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Hasil rata-rata nilai pH stirred yoghurt 

dengan penambahan sari buah naga super merah ada 

yang meningkat ada juga yang menurun. Nilai rata-rata 

pH tertinggi didapatkan pada penambahan sari buah naga 

super merah 15% (P3) sebesar 4,157±0,012 dan nilai 

rata-rata pH terendah didapatkan pada penambahan sari 

buah naga super merah 10% (P2) 4,134±0,009. Perlakuan 

P0 tanpa penambahan sari buah naga super merah 

menghasilkan nilai rata-rata pH sebesar 4,134±0,009 dan 

rata-rata nilai pH pada perlakuan P1 sebesar 

4,145±0,017.  

Yoghurt memiliki kadar asam yang tinggi karena 

proses pembuatannya melalui proses fermentasi 

menggunakan bakteri asam laktat. Nilai pH yoghurt 

berkisar 3,8-4,6 (Belitz and Grosch, 1999). Lampert 

(1988) menyatakan bahwa pH akhir inkubasi yoghurt 

yang baik adalah 4,1-4,5 sebab pada pH ini akan 

mencapai titik isoelektris protein sehingga terjadi 
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penggumpalan dan terbentuk yoghurt yang dikehendaki. 

Hasil uji BNJ 5% menunjukkan bahwa perlakuan P0 

tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

terhadap P1 dan memberikan pengaruh yang nyata pada 

P2 dan P3. Perlakuan P1 tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap P2 dan P3. P2 memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap P3. Hal ini 

diduga karena semakin tinggi konsentrasi penambahan 

sari buah naga super merah maka semakin rendah  nilai 

pH yang terkandung pada yoghurt seperti pendapat  

Nofrianti, Azima dan Eliyasmi (2013) menyatakan 

bahwa bakteri asam laktat pada umumnya menghasilkan 

sejumlah besar asam laktat dari hasil fermentasi substrat 

energi karbohidrat. Asam laktat yang dihasilkan dari 

metabolisme karbohidrat akan menurunkan nilai pH 

lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa 

asam, total asam laktat berhubungan dengan nilai pH. 

Semakin tinggi nilai asam laktat yang dihasilkan, maka 

semakin rendah nilai pH.  

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa pada 

penambahan konsentrasi sari buah naga super merah 10% 

menurunkan nilai pH. Selama proses fermentasi, terjadi 

berubahan karbohidrat susu menjadi asam laktat. 

Pembentukan asam laktat ini menyebabkan penurunan 

nilai pH atau peningkatan keasaman seperti pendapat 

Djaafar dan Siti (2007) menyatakan bahwa kenaikan 

asam laktat pada yoghurt diikuti oleh penurunan pH, 

artinya semakin besar kadar asam laktat yang terbentuk 
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selama fermentasi maka pH yoghurt semakin turun, 

tetapi penurunan kadar laktosanya tidak selalu seimbang 

dengan kenaikan kadar asam laktat. Menurut Kartika dan 

Fithri (2014), semakin lama waktu fermentasi, jumlah 

total asam yang terakumulasi semakin meningkat dan 

menurunkan pH. Aktivitas BAL akan mempengaruhi 

tingkat keasaman yoghurt karena produk metabolit yang 

berupa asam laktat. Chotimah (2009) menyatakan bahwa 

dalam proses fermentasi S.thermophillus dan 

L.bulgaricus akan bersimbiosis memecah laktosa 

menjadi asam laktat sehingga asam laktat menyebabkan 

kenaikan keasaman susu dan penurunan pH. Semakin 

banyak starter yang ditambahkan menyebabkan pH 

semakin menurun, hal ini diduga karena terjadi 

perubahan gula menjadi asam organik (Nizori dkk., 

2003).  

 

4.4 Total Keasaman  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan konsentrasi sari buah naga super merah 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

pada total keasaman pada stirred yoghurt. Data dan 

analisis ragam dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil rata-

rata total keasaman pada stirred yoghurt ada yang 

meningkat dan ada yang menurun. Nilai rata-rata total 

keasaman tertinggi pada penambahan sari buah naga 

super merah 10% (P2) dan 15% (P3) sebesar 

0,830±0,014% dan nilai rata-rata total keasaman terendah 
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didapatkan pada penambahan jus buah naga super merah 

5% (P1) sebesar 0,802±0,012%.  

Perlakuan P0 tanpa penambahan sari buah naga 

super merah menghasilkan nilai rata-rata total keasaman 

sebesar 0,795±0,019% dan pada perlakuan P3 dengan 

penambahan sari buah naga super merah 15% 

menghasilkan nilai rata-rata total keasaman sebesar 

0,830±0,014%. Anonimus (2009) menyatakan bahwa 

ketentuan jumlah asam yoghurt adalah 0,5-2,0%, 

sehingga produk yang dihasilkan pada penelitian ini 

masih memenuhi standar SNI. Hasil uji BNJ 5% 

menunjukkan bahwa perlakuan P0 tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap perlakuan P1, 

P2 dan P3. Perlakuan P1 memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap P2 dan P3. Perlakuan P2 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

P3. Hal ini diduga kemampuan masing-masing perlakuan 

dalam menghasilkan asam berbeda-beda. Proses 

fermentasi pada pembuatan yoghurt prinsipnya 

menguraikan laktosa (gula susu) menjadi asam laktat dan 

berbagai komponen aroma dan citarasa. Semakin banyak 

dan semakin mampu bakteri memproduksi asam laktat, 

maka semakin tinggi asam yang terbentuk (Herjiyanti, 

Pramono dan Mulyani, 2013). Legowo dkk., (2009) 

menyatakan bahwa peningkatan kadar asam laktat 

disebabkan adanya aktivitas BAL yang memecah laktosa 

dan gula-gula lain menjadi asam laktat. 
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Hasil pada table 4 menunjukkan bahwa 

penambahan konsentrasi sari buah naga super merah 10 

% dan 15 % meningkatkan total keasaman, hal ini diduga 

karena bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat 

sebagai akhir metabolisme pemecah laktosa seperti 

pendapat Nizori dkk., (2003) menyatakan bahwa 

peningkatan konsentrasi starter akan diikuti pula dengan 

peningkatan kadar asam. Peningkatan ini akan diikuti 

dengan aktifitas serta perkembangan mikroba dan 

kemudian terjadi peningkatan perombakan laktosa yang 

dicerminkan dengan kadar asam yoghurt. 

 

4.5 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Perhitungan perlakuan untuk terbaik untuk 

penambahan sari buah naga super merah pada produk 

stirred yoghurt terdapat pada Lampiran 9, sedangkan 

untuk masing-masing variabel pada perlakuan terbaik 

terdapat pada Tabel 5. Perlakuan terbaik ditentukan 

untuk mengetahui konsentrasi yang paling tepat 

penambahan sari buah naga super merah pada stirred 

yoghurt ditinjau dari total BAL, nila pH dan total 

keasaman. Pengumpulan data untuk perhitungan 

perlakuan terbaik dilakukan dengan pengisian indeks 

efektifitas berdasarkan tingkat pentingnya variabel pada 

percobaan penelitian dan dihitung dengan cara 

membandingkan masing-masing perlakuan dengan 

menggunakan indeks efektifitas. 
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Tabel 5. Perlakuan Terbaik Pada Hasil Penelitian 

Perlakuan 
Penambahan Sari Buah Naga 

Super Merah 
Nh 

P0 0% 1,58 

P1 5% 1,68 

P2 10% 2,13 

P3 15% 0,92 

 

Tabel 5 menjelaskan bahwa pada perlakuan dengan 

penambahan sari buah naga super merah sebanyak 10% 

(P2) merupakan perlakuan terbaik pada penelitian ini, 

karena menghasilkan nilai yang paling tinggi dari P0, P1 

dan P3. P2 merupakan perlakuan dengan penambahan 

sari buah naga super merah sebanyak 10% dengan nilai 

rata-rata pada setiap variabelnya yaitu pada total BAL 

5,992 log CFU/mL, nilai pH 4,137 dan total keasaman 

0,830%. 

 P2 memberikan nilai terbaik pada setiap variabel 

dengan nilai yang tertinggi pada nilai pH karena proses 

pembuatan yoghurt melalui proses fermentasi 

menggunakan bakteri asam laktat. Selama proses 

fermentasi, terjadi perubahan karbohidrat susu menjadi 

asam laktat. Nofrianti dkk., (2013) menyatakan bahwa 

asam laktat yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat 

akan menurunkan nilai pH lingkungan pertumbuhannya 

dan menimbulkan rasa asam, total asam laktat 

berhubungan dengan nilai pH. Penambahan sari buah 

naga super merah pada P2 menghasilkan nilai rata-rata 
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total BAL terendah. Susanti, Kusumaningrat dan 

Illaningtyas (2007) menyatakan bahwa minuman 

fermentasi (yoghurt) bermutu baik jika jumlah bakteri 

asam laktat lebih besar dari 10
6 

CFU/mL. Kebanyakan 

bakteri asam laktat tidak hanya tumbuh lebih lambat pada 

pH rendah, tetapi juga mengalami kerusakan dan 

viabilitas jika selnya berada pada kondisi pH rendah, 

akan tetapi toleransi relatif dari mikroorganisme terhadap 

lingkungan asam tergantung dari bakteri tersebut. Nilai 

rata-rata total keasaman pada P2 sebesar 0,830%. Hasil 

tersebut masih sesuai dengan standar yoghurt yaitu 0,5-

2%. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penambahan sari buah naga meningkatkan total 

BAL dan  kadar keasaman, namun menurunkan 

nilai pH pada stirred yoghurt. Nilai pH dan total 

keasaman memenuhi standar yoghurt, sedangkan 

total BAL dibawah standar nasional yaitu 

10
6
CFU/ml. 

2. Penambahan sari buah naga berdasarkan hasil 

pengujian total BAL, nilai pH dan total keasaman 

yang mendekati standar kualitas yoghurt yaitu 

pada konsentrasi 10% dengan nilai rata-rata total 

BAL 5,992±0,771 log CFU/mL, nilai pH 

4,137±0,009 dan total keasaman 0,830±0,014%. 

 

5.2 Saran 

Saran dari percobaan penelitian ini yaitu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap waktu 

penyimpanan yoghurt sampai mengalami pembusukan 

dengan konsentrasi 10%. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Total Bakteri Asam 

Laktat (Fardiaz, 1993) 

1. Pengenceran dilakukan dengan cara memasukkan 

1 ml sampel ke dalam 9 ml larutan Buffer Peptone 

Water (BPW) yang kemudian diberi label P
-1

. 

Pengenceran dilanjutkan hingga P
-6

. 

2. Sebanyak 1 ml larutan yang dikehendaki (P
-4

, P
-5

, 

dan P
-6

) kemudian dipipet dan dimasukkan ke 

dalam cawan petri steril dengan menggunakan 

pipet steril 1 ml. 

3. Sebanyak 12-15 ml agar medium yaitu deMan 

Rogose Sharp Agar (MRSA) yang telah 

didinginkan 47 
o
C – 50 

o
C kemudian ditambahkan 

ke dalam cawan petri tersebut. 

4. Segera setelah penuangan, cawan petri 

digerakkan mengikuti angka delapan hingga 

sampel di dalamnya homogen kemudian agar 

diamkan hingga memadat. 

5. Agar di dalam cawan petri lalu diinkubasi terbalik 

pada suhu 37 
o
C selama 24 jam. Jumlah bakteri 

ditentukan dengan metode hitungan cawan dan 

koloni yang tumbuh dihitung dengan Standart 

Plate Count (SPC). Data BAL ditransformasikan 

dalam bentuk logaritma (satuan log10 CFU/ml). 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Nilai pH (AOAC 

Chapter.42.1.04, 1995) 

 Prinsip: Metode pengukuran pH berdasarkan 

pengukuran aktifitas ion hydrogen secara 

potensiometri/elektometri dengan menggunakan pH 

meter. 

1. Sampel sebanyak 20 gram dihomogenkan dan 

dibiarkan selama 15 menit hingga suhu mencapai 

25
0
C. 

2. Selanjutnya diukur pH sampel dengan pH meter 

yang telah dikalibrasi dengan buffer pH 4,0 dan 

pH 7,0. 

3. Nilai pH diukur sebanyak 2 kali ulangan. 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Total Keasaman 

(Hadiwiyoto, 1994) 

 Pengujian keasaman dilakukan dengan 

menghitung kadar asam setara asam laktat dengan 

metode titrasi (Hadiwiyoto, 1994).  

1. Yoghurt yang akan diukur keasamannya diambil 

sampelnya sebanyak 10 ml untuk dititrasi.  

2. Sebelum dititrasi sampel ditetesi Phenolptalin (PP) 

1% sebanyak 2 tetes. 

3. Sampel dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai terlihat 

warna merah muda konstan. 

4. Perhitungan kadar asam dilakukan dengan rumus 

berikut:  

 

                                                    V1 x N x B               

     Kadar asam laktat (%) =                                   x100% 

                                                     V2 x 1000 

 

     Dimana: V1: Volume NaOH (ml)  

        V2: Volume Sampel (ml) 

        N: Normalitas NaOH (0,1 N) 

                    B: Berat Molekul Asam Laktat (90) 
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Lampiran 4. Data Perhitungan Komposisi Bahan 

Pembuatan Stirred Yoghurt  

 

  

1. Set yoghurt : 88 % x 1500 = 1320 ml  

2. Gula  : 12 % x 1500 = 180 ml 

3. Jus buah naga super merah  

 

 

 

P0 = 0 % x 1500 = 0 ml 

P1 = 5 % x 1500 = 75 ml 

P2 = 10 % x 1500 = 150 ml 

P3 = 15 % x 1500 = 225 ml 

Formula stirred yoghurt 

  
% 

Komposisi 

  P0 P1 P2 P3 

Plain yoghurt (mL) 88 1320 1320 1320 13200 

Gula (mL) 12 180 180 180 1800 

Sari buah naga 

super merah (mL) 

Sesuai 

perlakuan 0 75 150 225 

Jumlah 100 1500 1575 1650 1725 

 

 

 

 

 

Komposisi bahan stirred yoghurt = persentase bahan x bobot stirred yoghurt  

Komposisi jus buah naga super merah = persentase bahan x bobot stirred 

yoghurt  
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Lampiran 5. Data dan Analisis Statistik Pengaruh 

Penambahan Sari Buah Naga Super 

Merah Terhadap Total Bakteri Asam 

Laktat (log CFU/ml) Stirred Yoghurt  

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
SD 

1 2 3 4 

P0 6,301 6,322 6,322 5,826 24,771 6,192 0,244 

P1 6,380 6,568 5,698 5,698 24,346 6,086 0,454 

P2 6,672 5,397 5,255 6,645 23,970 5,992 0,771 

P3 7,913 7,602 7,361 6,672 29,549 7,387 0,527 

Total 27,267 25,890 24,638 24,842 102,638 25,659 1,997 

 

Analisis ragam : 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
rt x 

2

1 1

t

i

r

j

Yij

 

 = (102,638)
2
 

        4 x 4 

            = 10,534,559 

                     16 

 = 658,409 
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Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  = 
t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

= (6,30103
2
 + 6,32221

2
 + 6,32221

2
 + 5,82607

2
 +          

…… + 6,67209
2
) – 658,409 

 = 8,54344 

JKperlakuan  = FK
r

2

1

r

1j

t

i

Yij

 

                                             

  = (24,7715
2
 + 24,3464

2
 + 23,9704

2
 + 29,5497

2
)     

                       4 

  = 5,124847 

JKgalat = JKtotal – JKperlakuan 

  = 8,54344 – 5,124847 

  = 3,418 

 

KT perlakuan  = JK Perlakuan 

                          db Perlakuan 

  = 5,124 

                              3 

  = 1,708 

 

 

 

658,409 
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KT galat  =  JK galat 

                           db galat 

  = 3,418 

                            12 

  = 0,284 

 

F hitung  = KT perlakuan 

                               KT galat 

  = 1,708 

                           0,284 

  = 5,996 

 

Tabel ANOVA 

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

Perlakuan 3 5,124 1,708 5,996 3,49 5,95 

Galat 12 3,418 0,284 

   Total 15 8,543         

Keterangan : F hitung > F tabel 1%, maka penambahan 

sari buah naga super merah memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap total 

bakteri asam laktat (BAL) pada stirred 

yoghurt. 
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Uji Beda Nyata Jujur : 

SE =  

 =  

 = 0,13343 

BNJ (1%)  = Q (1%) x SE 

  =  5,05 x 0,13343 

  = 0,67382 

 

Superskrip perlakuan yaitu : 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P2 5,992 a 

P1 6,086 a 

P0 6,192 a 

P3 7,387 b 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Statistik Pengaruh 

Penambahan Sari Buah Naga Super 

Merah Terhadap Nilai pH Stirred 

Yoghurt 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata SD 

1 2 3 4 

P0 4,12 4,14 4,14 4,13 16,53 4,1325 0,00957 

P1 4,14 4,15 4,13 4,13 16,55 4,1375 0,00957 

P2 4,14 4,15 4,15 4,13 16,57 4,1425 0,00957 

P3 4,17 4,16 4,16 4,14 16,63 4,1575 0,01258 

Total 16,57 16,6 16,58 16,53 66,28 16,57 0,04131 

 

Analisis Ragam 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
rt x 

2

1 1

t

i

r

j

Yij

 

 = (66,28)
2 

       4 x 4 

 = 4393,0384 

          16 



55 

 

 = 274,5649 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  = 
t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

 = (4,12
2
 + 4,14

2
 + 4,14

2
 + …… + 4,14

2
) – 

274,5649 

 = 0,0027 

JKperlakuan  = FK
r

2

1

r

1j

t

i

Yij

                    

  = 4,1325
2
 + 4,1375

2
 + 4,1425

2
 + 4,1575

2     
 

                                                                4                            

  = 0,0014 

 

JKgalat  =   

 = 0,0027 – 0,0014                                  

 = 0,0013 

 

KT perlakuan = JK perlakuan 

                          db perlakuan 

  = 0,0014 

                                 3 

  = 0,00047 

   274,5649 
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KT galat  = JK galat 

                           db galat 

  = 0,0013 

                               12 

  = 0,00011 

 

F hitung  = KT perlakuan 

                              KT galat 

  = 0,00047 

                           0,00011 

  = 4,30 

 

Tabel ANOVA 

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

Perlakuan 3 0,0014 0,00047 4,30 3,49 5,59 

Galat 12 0,0013 0,00011 

   Total 15 0,0027 0,00057       

Keterangan : F hitung > F tabel 5%, maka penambahan 

sari buah naga super merah memberikan 

pengaruh yang nyata terharap nilai pH 

stirred yoghurt. 

 

Uji Beda Nyata Jujur : 

SE =  

 =  

 = 0,00524 
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BNJ (5%) = Q (5%) x SE 

  = 3,77 X 0,00524 

  = 0,01975 

 

Superskrip perlakuan yaitu : 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 4,132 a 

P1 4,137 a 

P2 4,142 a 

P3 4,157 b 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Statistik Pengaruh 

Penambahan Sari Buah Naga Super 

Merah Terhadap Total Keasaman Stirred 

Yoghurt 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata SD 
1 2 3 4 

P0 0,77 0,79 0,81 0,81 3,18 0,795 0,01915 

P1 0,80 0,82 0,80 0,79 3,21 0,802 0,01258 

P2 0,83 0,85 0,82 0,82 3,32 0,830 0,01414 

P3 0,85 0,82 0,82 0,83 3,32 0,830 0,01414 

Total 3,25 3,28 3,25 3,25 13,03 3,2575 0,06002 

 

Analisis Ragam  

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
rt x 

2

1 1

t

i

r

j

Yij

 

 = (13,03)
2
 

                 4 x 4 

 = 169,7809 

                    16 

 = 10,61131 
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Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  = 
t

i

r

j

Yij
1 1

FK  

 = (0,77
2
 + 0,79

2
 + 0,81

2
 + …… + 0,83

2
) – 

10,61131 

 = 0,006794 

JKperlakuan  = FK
r

2

1

r

1j

t

i

Yij

 

                        = 0,795
2
 + 0,802

2
 + 0,830

2
 + 0,830

2 

                                                         4 

                        = 0,004019 

 

JKgalat   =   

  = 0,006794 – 0,004019                                  

  = 0,002775 

 

KT perlakuan = JK perlakuan 

                          db perlakuan 

  = 0,00402 

                                 3 

  = 0,00134 

 

 

10,61131 
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KT galat  = JK galat 

                           db galat 

  = 0,00278 

                               12 

  = 0,00023 

 

F hitung  = KT perlakuan 

                               KT galat 

  = 0,00134 

                           0,00023 

  = 5,79 

 

Tabel ANOVA 

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

Perlakuan  3 0,00402 0,00134 5,79 3,49 5,95 

Galat 12 0,00278 0,00023 

   Total 15 0,00679 0,00157       

Keterangan : F hitung > F tabel 5%, maka penambahan 

sari buah naga super merah memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap total 

keasaman stirred yoghurt. 

 

Uji Beda Nyata Jujur : 

SE  =  

 =  

 = 0,00785 
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BNJ (5%)  = Q (5%) x SE 

  =  3,77 X 0,00785 

  = 0,0285 

 

Superskrip perlakuan yaitu : 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 0,795 a 

P1 0,802 a 

P2 0,830 b 

P3 0,830 b 
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Lampiran 8. Metode Perlakuan Terbaik (Tamime 

and Robinson page 726, 2007) 

Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

variabel yang diuji menggunakan lembar penilaian 

sebagai berikut : 

Produk: Yoghurt dengan penambahan sari buah naga 

super merah 

Tanggal: 

Nama Responden: 

Mohon anda memberikan penilaian pada masing-masing 

variabel dibawah ini berdasarkan tingkat kepentingan 

variabel tersebut. Pemberian nilai dari 3 sampai 1  yang 

meliputi : 

3 = sangat penting 

2 = penting 

1 = tidak penting 

 

Variabel Nilai 

Total BAL  

Nilai pH  

Total Keasaman  
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Lampiran 9. Perhitungan Penentuan Perlakuan 

Terbaik 

Perlakuan BAL pH 
Kadar 

Keasaman 

PO 3,311* 4,132* 0,795* 

P1 3,586 4,145 0,800 

P2 3,528 4,132 0,850** 

P3 3,676** 4,157** 0,837 

Keterangan :  * = Nilai rata-rata terjelek  

  ** = Nilai rata-rata terbaik  

 

Responden BAL pH Kadar keasaman 

1 3 2 1 

2 3 2 1 

3 1 3 2 

4 1 3 2 

5 3 2 1 

Jumlah 11 12 7 

Rata-rata 2,2 2,4 1,4 

Ranking 2 1 3 
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Daftar nilai untuk perlakuan terbaik 

Variabel 
B. 

variabel 

B. 

normal 

P0 P1 P2 P3 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

BAL 0,92 0,92 0,00 0,00 0,75 0,69 0,59 0,54 0,00 0,92 

pH 1 1,00 1,00 1,00 0,48 0,48 1,00 1,00 0,00 0,00 

Keasaman 0,58 0,58 1,00 0,58 0,88 0,51 1,00 0,58 0,00 0,00 

Total 2,50 2,50   1,58   1,68   2,13   0,92 

Keterangan : Nilai hasil (Nh) 2,13 merupakan nilai yang 

tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa P2 

merupakan perlakuan yang terbaik. 



 


	Cover.pdf
	Riwayat Hidup-Daftar Isi.pdf
	Daftar Tabel-Daftar Singkatan.pdf
	BAB I-BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	Lampiran 1-9_2.pdf

