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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Pengaruh perlakuan jus buah naga terhadap nilai 

keasaman, kadar lemak, kadar protein dan total BAL 

disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil analisis ragam 

menyatakan bahwa penambahan jus buah naga terhadap 

es krim kefir menberikan pengaruh perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai keasaman dan total BAL, 

pada nilai kadar lemak memberikan pengaruh berbeda 

nyata (P<0,05) dan pada nilai kadar protein memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05). Hasil rata-

rata keasaman, kadar lemak, total BAL dan protein tertera 

pada tabel 4. Perhitungan hasil analisis statistik dengan 

menggunakan ANOVA (Analysis of Varians) dan Uji 

Jarak Bergandan Duncan (UJBD) terlampir pada 

Lampiran 5 sampai 8.   

Tabel 4. Hasil rata-rata penelitian penambahan jus buah 

naga terhadap kualitas es krim kefir 

Perla

kuan 

Keasaman 

(%) 

Kadar Lemak 

(%) 

Total BAL 

(Log/CFU/ml) 

Kadar 

Protein (%) 

P0 1,37 ± 0,18
B 

14,00 ± 1,43
a 

7,11 ±0,13
c
 3,03 ± 0,50 

P1 0,99 ± 0,09
A 

15,20 ± 0,93
ab 

6,26 ±0,75
c
 3,42 ± 0,16 

P2 0,81 ± 0,01
A 

15,60 ± 1,05
ab 

6,22 ±0,71
b
 3,00 ± 0,05 

P3 0,99 ± 0,11
A 

14,50 ± 0,38
a 

7,00 ±0,52
bc

 3,03 ± 0,23 

P4 0,83 ± 0,18
A 

13,53 ± 0,59
a 

6,00 ±0,17
a
 2,80 ± 0,24 

Keterangan : Superskrip huruf  besar   menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata(P<0,01) dan superskrip 
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huruf kecil menunjukkan perbedaan yang nyata  

(P<0,05). 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Keasaman Es 

Krim Kefir 

 Hasil pengamatan penambahan jus buah naga 

merah terhadap nilai keasaman es krim kefir tampak 

seperti pada Tabel 4. dan hasil analisis ragam pengaruh 

penamabahan jus buah naga merah terhadap es krim kefir 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Perlakuan yang 

menghasilkan es krim kefir dengan nilai keasaman dari 

yang terkecil secara berurutan selama penelitian adalah P2 

(0,81±0,01) %, P4 (0,83±0,18) %, P1 (0,99±0,09) %, P3 

(0,99±0,11) % dan P0 (1,37±0,18)%, untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan terhadap nilai keasaman es krim kefir 

maka dilakukan analisis statistik. Hasil analisis ragam 

Lampiran 5 menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

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

keasaman es krim kefir. Hasil rata-rata tertinggi dari 

perlakuan di dapat pada P0 (1,37±0,18) %. Hasil rataan 

nilai keasaman dapat dilihat pada Tabel 4. 

Penurunan dan kenaikan nikai keasaman 

dipengaruhi oleh buah naga yang memiliki rasa manis 

yang dapat mengurangi rasa asam dari es krim kefir. 

Menurut Wahyuni (2012), buah naga yang paling diminati 

konsumen dewasa ini adalah jenis buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis) karena buah naga super merah 

memiliki rasa lebih manis dibanding jenis lainnya. 

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Oktaviani, 

Purwijantiningsih dan Pranata (2010), buah naga merah 

cenderung memiliki rasa manis dan bertekstur lunak dan 
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aromanya tidak terlalu kuat sehingga tidak semua orang 

menyukai buah ini, sehingga diperlukan pengolahan lebih 

lanjut. Salah satu pengolahannya adalah ekstrak buah 

naga merah. Menururt Oktiara (2015), buah Hylocereus 

costaricensis sepintas memang mirip buah Hylocereus 

polyrhizus. Rasa manis buah ini memiliki kadar 

kemanisan mencapai 13-15 brix, yang diartikan buah naga 

memiliki rasa manis 13-15 gram per 100 gram buah naga. 

Faktoryang dapat menurunkan nilai keasaman 

adalah kandungan kadar air dalam buah naga. Tingginya 

kadar air dalam buah naga mempengaruhi tingkat 

keasaman dari es krim tersebut. Buah naga segar tidak 

dapat disimpan lama, karena memiliki kadar air tinggi 

yaitu 90% (Wahyuni, 2012). Ketersediaan nilai keasaman 

juga dipengaruhi oleh jumlah Bakteri Asam Laktat (BAL) 

proses fermentasi susu oleh BAL, semakin asam es krim 

kefir menandakan semakin tinggi pula BAL yang ada 

dalam es krim tersebut. Perlakuan yang diberikan dapat 

menurunkan nilai keasaman. Nilai keasaman antara P0 

dengan P1 berbeda karena penambahan konsentrasi buah 

naga yang berbeda, sehingga nilai keasaman P0 dengan 

P1 lebih tinggi P0. Faktor lain yang dapat menurunkan 

keasaman adalah pH. pH dalam kefir berkisar kurang 

lebih 4, pH yang rendah dapat meningkatkan keasaman, 

selain itu peningkatan keasaman juga dipengaruhi oleh 

total BAL dalam kefir, karena proses pembuatan kefir 

melalui proses fermentasi yang membutuhkan bantuan 

mikroba sehingga dapat meningkatkan nilai keasaman. 

Penurunan dan kenaikan keasaman dipengaruhi oleh 

jumlah total BAL yang tersedia, apabila jumlah BAL 

yang tersedia tinggi maka dapat meningkatkan keasaman 
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dan sebaliknya. Keasaman yang tinggi juga diperoleh dari 

fermentasi kefir. Proses fermentasi juga berpengaruh 

terhadap keasaman. Semakin lama proses fermentasi 

maka akan meningkatkan nilai keasaman pula. pH dapat 

pula mempengaruhi keasaman, karena kondisi pH akan 

berpengaruh terhadap jumlah BAL. Menurut Afriani 

(2010), proses fermentasi dalam susu meningkatkan total 

BAL, menurunkan pH dan mengingkatkan keasaman. 

Bakteri asam laktat dalam proses fermentasi 

membutuhkan energi dalam proses pertumbuhannya, 

sehingga protein yang ada dalam es krim kefir digunakan 

sebagai energy untuk proses pertumbuhan dan juga 

membantu dalam proses fermentasi. Bakteri mempunyai 

batasan optimum dalam pertumbuhannya, sehingga 

apabila bakteri asam laktat sudah mencapai titik optimum, 

maka bakteri tersebut perlahan akan mati dan 

ketersediaanya akan menurun pula dan akan berdampak 

pada nilai keasaman yang menurun pula. 

 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Nilai Kadar 

Lemak Es Krim Kefir 

Hasil pengamatan penambahan jus buah naga 

merah terhadap nilai kadar lemak es krim kefir tampak 

seperti pada Grafik 2. dan hasil analisis ragam pengaruh 

penamabahan jus buah naga merah terhadap es krim kefir 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Perlakuan yang 

menghasilkan es krim kefir dengan nilai kadar lemak dari 

yang terkecil secara berurutan selama penelitian adalah P4 

(13,53 ± 0,59) %, P0 (14,00 ± 1,43) %, P3 (14,50 ± 0,38) 

%, P1 (15,20 ± 0,93) % dan P2 (15,60 ± 1,05) %, untuk 
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mengetahui pengaruh perlakuan terhadap nilai kadar 

lemak es krim kefir maka dilakukan analisis statistik 

dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil rata-rata tertinggi 

dari perlakuan di dapat pada P0 (1,37 ± 0,18) %. Hasil 

rataan nilai keasaman dapat dilihat pada Tabel 4. 

Hasil kenaikan dan penurunan kadar lemak pada 

es krim kefir dapat dilihat pada Tabel 4. yang di didapat 

karena kandungan buah naga yang mengandung kadar air 

tinggi sehingga dapat menurunkan kadar lemak, jika di 

bandingkan jumlah kadar lemak pada es krim kefir dan 

buah naga tidak sebanding dengan kandungan air pada 

buah naga yang mencapai hampir 90%. Tinggi rendahnya 

kandungan kadar air dapat berpengaruh pada proses 

pembentukan kristal es. Semakin tinggi kristal es yang 

terbentuk dapat mempengaruhi kandungan lemak dalam 

es krim.  

 Penambahan jus buah naga super merah 

mempengaruhi ketersediaan kadar air, semakin tinggi 

penambahan jus buah naga maka kadar air semakin 

meningkat. Semakin tingginya kadar air akan menjadikan 

bahan kering dalam es krim kefir menurun, sehingga 

substrat yang dibutuhkan mikroba untuk tumbuh juga 

menurun. Menurut pernyataan Mardiani, Sumarmono dan 

Setyawardani (2013), kadar air dalam suatu bahan pangan 

dapat mempengaruhi aktivitas metabolism dalam bahan 

pangan. Kemampuan mikroorganisme untuk tetap tumbuh 

dan berkembang merupakan hal yang terpenting untuk 

mempertahankan eksistensi dalam bahan pangan. 

Pertumbuhan optimal mikroorganisme khususnya bakteri 

dicapai saat fase logaritmis atau eksponensial yang 

merupakan fase dimana bakteri dapat berkembang biak 
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secara eksponensial sampai jumlah maksimum yang 

dicapai setelah sebelumnya mengalami fase penyesuaian 

diri dengan kondisi baru, biasa disebut dengana fase 

lambat. Kurangnya dukungan nutrisi dan kondisi 

lingkungan akan mempengaruhi kemampuan bakteri 

untuk tumbuh dan berkembang, adapun beberapa faktor 

yang mempengaruhi kemampuan tersebut adalah 

persaingan nutrisi dan ketersediaan kadar air. Tingginya 

kadar air dalam buah naga yang mencapai 87,30 % 

(Khalili et al., 2006), menjadikan kandungan bahan 

kering es krim menurun. Bahan kering dalam es krim 

antara lain lemak dan protein, sehingga substrat yang 

dibutuhkan mikroba untuk proses pertumbuhan akan 

menurun pula. Ketersediaan kadar air dengan jumlah 

nutrisi dalam es krim kefir tentunya tidak seimbang 

dikarenakan jumlah penambahan jus buah naga super 

merah juga berbeda konsentrasinya.  

Jumlah nilai kadar lemak tergolong tinggi 

(>13%), hal tersebut sesuai dengan pernyataan SNI 

(1995), menyatakan bahwa jumlah kadar lemak dalam es 

krim minimal berjumlah minimal5%. Hasil penelitian 

pada Tabel 4 menujukkan bahwa jumlah kadar lemak 

rata-rata >13%, tidak menjadi kekhawatiran dikarenakan 

dalam standart kandungan lemak minimal 5%, sehingga 

hasil tersebut masih dalam batas yang normal.  

Rataan nilai kadar lemak mengalami fluktuasi 

dikarenakan faktor dari perlakuan yang diberikan dan 

penambahan bahan untuk pembuatan es krim. Pembuatan 

es krim kefir dengan penambahan CMC dapat 

mendegradasi lemak karena CMC merupakan bahan 

kimia, oleh karena itu pemberian CMC dibatasi dalam 
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jumlah yang kecil (Andarwula, 2011). Peningkatan kadar 

lemak yang lebih dari 13% dapat dipengaruhi oleh 

penggunaan krim dalam bahan baku es krim kefir. Krim 

yang digunakan merupakan krim (lemak) hewani. Lemak 

hewani memiliki kandungan lemak yang tinggi sehingga 

menyebabkan tingginya kadar lemak yang mencapai 15%. 

Kandungan lemak yang terkandung dalam es krim pada 

umumnya sekitar 5-8%  (SNI,1995). 

Penurunan nilai kadar lemak dipengaruhi oleh 

kadar air yang tinggi dalam buah naga. Semakin tinggi 

kadar air yang terkandung menyebabkan semakin 

penurunan nilai kadar lemak dalam suatu bahan.  

4.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Nilai Kadar 

Protein Es Krim Kefir 

 Hasil pengamatan penambahan jus buah naga 

merah terhadap nilai kadar protein es krim kefir tampak 

seperti pada Grafik 3. dan hasil analisis ragam pengaruh 

penamabahan jus buah naga merah terhadap es krim kefir 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Perlakuan yang 

menghasilkan es krim kefir dengan nilai kadar protein 

dari yang tinggi secara berurutan selama penelitian adalah 

adalah P1(3,42 ± 0,16) %, P0 (3,03 ± 0,50) %, 

P3(3,03±0,23) %, P2(3,00±0,05) %, P4(2,80 ±0,24) %, 

untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap nilai 

keasaman es krim kefir maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis ragam Lampiran 7. menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai keasaman es krim kefir. Hasil 

rata-rata tertinggi dari perlakuan di dapat pada P0 (1,37 ± 

0,18) %. Hasil rataan nilai keasaman dapat dilihat pada 

Tabel 4. 
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Penurunan dan kenaikan kadar protein dapat 

dilihat pada Tabel 4. disebabkan oleh tinggi kadar air 

dalam buah naga yang menyebabkan nilai kadar protein 

turun. Kadar air yang terkandung dalam buah naga 

bekisar antara 90%, sehingga menyebabkan nilai kadar 

protein rendah. Penurunan kadar protein di dominasi oleh 

adanya kadar air yang tinggi dalam buah naga, sehingga 

kandungan protein dalam es krim dengan adanya 

tambahan dari skim tidak cukup untuk mengimbangi 

kandungan kadar air buah naga. 

Kadar protein yang terdapat pada setiap perlakuan 

berbeda, hal ini disebabkan karena protein dalam ICM 

(Ice Cream Mix) saat pengadukan adonan, selain itu juga 

disebabkan karena penambahan CMC yang merupakan 

bahan kimia yang dapat merusak protein. Andarwulan 

(2011), menyatakan bahwa denaturasi protein merupakan 

terjadinya modifikasi struktur sekunder, tersier, dan 

kuarter protein tanpa menyebabkan pemutusan ikatan 

peptida yang disebabkan oleh perlakuan kimia, fisik, dan 

pemanasan. Karena terjadi denaturasi protein, maka kadar 

protein setiap perlakuan bisa berkurang. Oleh sebab itu 

pemberian CMC terbatas karena semakin tinggi 

prosentase pemberian CMC maka akan semakin banyak 

menurunkan nilai kadar protein protein, akan tetapi 

pemberian CMC di butuhkan sebagai pengental, 

stabilisator, pembentuk gel, sebagai pengemulsi dan 

dalam beberapa hal dapat merekatkan penyebaran 

antibiotik. Pada pembuatan es krim CMC akan 

memperbaiki tekstur dan kristal laktosa yang terbentuk 

akan lebih halus (Winarno,2002). 
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Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan dan 

penurunan protein adalah ketersediaan bakteri. 

Pertumbuhan bakteri diklasifikasikan menjadi beberapa 

fase yaitu lag phase (fase pertumbuhan awal), log phase 

(fase pertumbuhan lambat), stasionary phase (fase 

pertumbuhan tetap (statis) dan death phase(fase 

kematian). Keempat fase tersebut  juga disebut fase 

logaritmik, selain itu pasa fase tersebut terjadi proses 

fermentasi selama 24jam yang dilakukan oleh bakteri. 

Semua jenis bakteri akan mengalami fermentasi apabila 

terdapat substrat atau fruktosa dalam bahan, sehingga 

pada proses tersebut menghasilkan protein yang tinggi, 

sedangkan penurunan kadar protein disebabkan juga 

penurunan semua aktivatas baik fermentasi dan 

pertumbuhan bakteri sehingga bakteri akan masuk pada 

death phase yang berarti fase kematian. Death phase ini 

terjadi karena nutrient dan media yang tersedia sudah 

habis (Puspitojati dan Santoso, 2014).  Pertumbuhan 

bakteri dipengaruhi oleh ketersedian laktosa untuk proses 

penguraian dan fermentasi, semakin tinggi kandungan 

laktosa tidak menjadi pertumbuhan mikroba semakin 

cepat, melainkan menjadikan aktivitas mikroba menjadi 

turun, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan bakteri 

mempunyai fase optimum, apabila kondisi tersebut 

melewati fase optimum akan menyebabkan penurunan 

aktivitas sehingga tidak semua laktosa akan di serap 

sebagai energi. Penurunan aktivias tersebut juga akan 

mempengaruhi penurunan produksi protein dari aktivitas 

mikroba tersebut. 
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4.4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Nilai Total BAL 

Es Krim Kefir 

Hasil pengamatan penambahan jus buah naga 

merah terhadap nilai Total BAL es krim kefir tampak 

seperti pada Tabel 4. dan hasil analisis ragam pengaruh 

penamabahan jus buah naga merah terhadap es krim kefir 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Perlakuan yang 

menghasilkan es krim kefir dengan nilai Total BAL  dari 

yang terkecil secara berurutan selama penelitian adalah P4 

(6,00 ± 0,17) %, P2 (6,22 ± 0,71) %, P1 (6,26 ± 0,75) %, 

P3 (7,00 ± 0,52) % dan P0 (7,11 ± 0,13) %, untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap nilai Total BAL 

es krim kefir maka dilakukan analisis statistik dapat 

dilihat pada Lampiran 6. Hasil rata-rata tertinggi dari 

perlakuan di dapat pada P0 (1,37 ± 0,18) %.  

Hasil peningaktan dan penurunan rata-ratatotal 

BAL es krim kefir dapat pada Tabel 4. mengalami 

penurunan dari P0 hingga P1 yang menunjukkan bahwa 

penambahan jus buah naga merah tidak memiliki 

kemampuan sebagai cryoprotectant.Kandungan gula pada 

buah naga merah yang terdiri dari sukrosa, glukosa dan 

fruktosa tidak cukup untuk mencegah pembentukan 

kristal-kristal-kristal es pada proses pembekuan.  

Menurut Santoso (2013), penambahan sirup 

fruktosa sebesar 25-30% memiliki kemampuan sebagai 

cryoprotectant dapat meningkatkan viabilitas total BAL 

dan melindungi membran sel, sedangkan kandungan gula 

pada buah naga merah yang terdiri dari fruktosa, sukrosa, 

glukosa masing-masing yaitu 15,09 mg/100g (Khalili, 

Abdullah and Manaf,2014). Penambahan jus buah naga 

merah dengan perlakuan yang berbeda menyebabkan 
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menurunnya total BAL. buah naga merah mengandung 

kadar air yang tinggi sehingga terdapat perbedaan total 

BAL antara P0 dengan P1, selain itu juga dipengaruhi 

oleh peningkatan kadar air dalam ICM. Menurut 

Maysadara dan Sudiastuti (2013), kadar air buah naga 

merah berkisar 82-83%. Kadar air yang tinggi 

meningkatkan pembentukan kristal-kristal es pada 

pembuatan es krim dan meningkatkan kerusakan sel BAL 

(Day and Stacey, 2007). Perbedaan nilai total BAL pada 

perlakuan disebabkan oleh kadar air yang berbeda pada 

setiap perlakuan. 

Pertumbuhan BAL juga di pengaruhi oleh 

ketersediaan makanan yang cukup untuk membantu 

proses pertumbuhan BAL. Menurut Suhartanti dan Iqbal 

(2014), pertumbuhan BAL memerlukan substrat vitamin 

dan nitrogen non-protein yang mengandung asam amino 

esensial dalam jumlah yang cukup namun pada umumnya 

keberadaan vitamin dan senyawa nitrogen non-protein 

pada susu terdapat dalam jumlah yang terlalu rendah 

sebagai penyedia nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan 

sel-sel bakteri. Vitamin yang terkandung dalam buah naga 

tersedia dalam jumlah kecil dasedangkan senyawa 

nitrogen non-protein tidak tersedia dalam buah naga 

sehingga dapat mengurangi pertumbuhan BAL. 

Ketersediaan BAL pada es krim kefir dipengaruhi 

oleh pH pada es krim kefir dan pH pada kefir. BAL dapat 

hidup dan berkembang pada kondisi asam, apabila kondisi 

pH basa, maka dapat menurunkan ketersediian BAL. 

Peningkatan dan penurunan BAL pada es krim akan 

mempengaruhi keasaman pada es krim. Semakin rendah 
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ketersedian BAL maka nilai keasama pada es krim juga 

akan turun. 

 

 

4.5 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik berdasarkan proses 

pembuatan es krim kefir dengan penambahan buah naga 

dengan konsentrasi berbeda yang dilihat dari parameter 

kimiawi yang meliputi kadar lemak, protein, keasaman 

dan total bakteri asam laktat. keasaman, kadar protein dan 

pH. Parameter mikrobiologis meliputi total 

mikroorganisme. Perlakuan yang menghasilkan nilai rata-

rata terbaik berdasarkan standar yang ada dipilih menjadi 

perlakuan terbaik sesuai parameter kimia.  

Perlakuan terbaik es krim kefir dengan 

penambahan sari buah naga di tentuka dengan 

membandingkan standart yang ada dengan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan. Menurut Standart Nasional 

Indonesia (SNI) 01-3713 (1995), bahwa total cemaran 

mikroba pada es krim  adalah 2,0 x 10
5 
CFU/g, sedangkan 

kandungan mikroba pada es krim yoghurt adalah 1,6 x 10
5 

CFU/mL.SNI es krim kefir belum ada, sehingga 

menggunakan SI es krim yoghurt. Berdasarkan hasil 

penelitian yang mendekati dengan SNI adalah pada P1, 

hasil total BAL yang terkandung adalah 4,4 x 10
6
CFU/mL 

dengan nilai total rata-rata (6,26 ±0,75) %.Kandungan 

BAL dalam kefir pada P1 antara 10
5 
– 10

9
 CFU/mL, hal 

tersebut sesuai dengan SNI 2981:2009 bahwa total BAL 

dalam yoghurt tanpa perlakuan pemanasan setelah 

fermentasi minimal 10
7
 CFU/mL, dari standart tersebut 

bahwa hasil penelitian ini telah memenuhi standar yang 
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telah ada.Nilai keasaman berdasarkan hasil penelitian 

pada P1 adalah (0,99±0,09) %, hasil tersebut sesuai 

dengan pernyataan Rosiana, Nurliana dan TR (2013), 

kadar asam laktat pada kefir berkisar 0,8-1,1%, namun 

keasaman susu yang difermentasi dengan bakteri asam 

laktat dapat meingkat sampai 1,26%. 

Standart kandungan protein dalam es krim 

minimal 2,7% dan menurut Bahar (2008), kandungan 

protein dalam es krim adalah antara 3,4-4,5%. 

Berdasarkan standart tersebut didapat nilai protein terbaik 

pada perlakuan P1 yaitu (3,42±0,16) %, hasil tersebut 

sesuai dengan standart yang telah ada.Kandungan lemak 

yang terkandung dalam es krim pada umumnya sekitar 5-

8%  (SNI, 1995), sedangkan hasil penelitain pada P1 

didapat hasil nilai kandungan lemak sebesar (15,20±0,93) 

%. Hasil kenaikan tersebut dikarenakan adanya 

penambahan krim susu yang berasal dari hewani sehingga 

dapat meningkatkan hadar lemak pada es krim. 

 


