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ABSTRACT 
The aimed of this research was to determine the effect of red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) puree 

on antioxidant activity, pH, syneresis, viscosity, color and organoleptic of sweet corn yoghurt. The design used in 
this research was Completely Randomized Design(CRD) with single factor and repeated three times. The treatments 

were A1 (0 % red dragon fruit puree from sweet corn extract), A2 (20 % red dragon fruit puree from sweet corn 

extract), A3 (40 % red dragon fruit puree from sweet corn extract), A4 (60 % red dragon fruit puree from sweet 
corn extract), A5 (80 % red dragon fruit puree from sweet corn extract). The observed parameters were antioxidant 

activity, pH, viscosity, syneresis, aroma and taste. Data were analyzed using Co-Stat software with 5 % significance 
differences. The treatments that were significantly different was then analyzed using Honestly Significance different 

(HSD). Result indicated that the addition of red dragon fruit puree were significantly different on antioxidant activity, 
viscosity, color, taste, aroma on scoring test (Descriptif) and aroma on hedonic test (Affective). And they were not 

significantly different on syneresis, pH, and taste on hedonic test (Affective). The addition of 80 % red dragon fruit 

puree gave the best result and still acceptable according to the panelist that it was have a not really acid taste, the 
aroma is corn typical and red dragon fruit, antioxidant activity 61,97 %, pH 5,5, viscosity 1.882 cP, syneresis 1,75 

%, the value of lightness 12,94 and the value of ºHue 348,33 (Red purple). 

Keywords :   Red dragon fruit,  sweet corn, puree, yoghurt 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan puree buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) terhadap aktivitas antioksidan, pH, sineresis, viskositas, warna dan sifat organoleptik yoghurt jagung 
manis (Zea mays saccharata). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan   Acak Lengkap (RAL) dengan faktor 

tunggal dan diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan terdiri atas A1(puree buah naga merah 0 % dari sari jagung manis), 

A2 (puree buah naga merah 20 % dari sari jagung manis), A3 (puree buah naga merah 40 % dari sari jagung 
manis), A4 (puree buah naga merah 60% dari sari jagung manis), A5 (puree buah naga merah 80% dari sari 

jagung manis). Parameter yang diamati meliputi aktivitas antioksidan, pH, viskositas, sineresis dan organoleptik 
rasa dan aroma. Data hasil pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5 % menggunakan 

software Co-Stat. Perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan taraf 
nyata yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan puree buah naga merah memberikan 

pengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan, viskositas, warna, rasa dan aroma pada uji penilaian (deskriptif) 

serta aroma pada uji kesukaan (afektif) akan tetapi tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap pH, 
sineresis serta rasa pada uji kesukaan (afektif). Penambahan puree buah naga merah 80 %  memberikan hasil 

yang terbaik dan dapat diterima oleh panelis yaitu memiliki rasa agak asam, beraroma khas jagung buah naga 
merah, aktivitas antioksidan 61,97%, pH 5,5, viskosita 1.882 cP, sineresis 1,75 %, nilai lightness (tingkat 

kecerahan) 12,94 dan nilaiºHue 348,33 (Red purple). 

Kata kunci :Buah naga merah, jagung manis, puree, yoghurt 
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PENDAHULUAN 

Jagung manis (Zea mays sacharata) 

merupakan salah satu hasil komoditi 

pertanian di Indonesia yang memiliki laju 

pertumbuhan yang tinggi. Nusa Tenggara 

Barat merupakan salah satu daerah 

penghasil jagung manis yang tinggi 

dengan produksi jagung manis yang 

mengalami peningkatan dari 633.73 ton 

pada tahun 2013 menjadi 785.864 ton 

pada tahun 2014 (Badan Pusat Statistik 

NTB, 2016). Jagung manis memiliki 

kandungan zat gizi yang cukup baik yaitu 

karbohidrat (22,8%), protein (3,5%), 

lemak (1,0%) serta zat-zat yang 

diperlukan tubuh, seperti vitamin dan 

mineral (Ca, Mg, K, Na, P,Ca dan Fe)  

(Palungkun, 2000 dalam Prastiani, 2015). 

Selain itu jagung manis juga mengandung 

serat pangan, asam lemak esensial, 

isoflavon, antosianin, betakaroten 

(Provitamin A) serta komposisi asam 

amino essensial (Suarni dan Yasin, 2011).  

Jagung manis banyak dikonsumsi 

karena memiliki rasa yang lebih manis, 

aroma lebih harum dan mengandung gula 

sukrosa serta rendah lemak sehingga baik 

dikonsumsi untuk penderita diabetes 

(Putri, 2011 dalam Ayunda, 2014). Akan 

tetapi pengolahan  jagung manis masih 

belum dilakukan secara optimal. Pada 

umumnya masyarakat mengolah  jagung 

manis dengan cara direbus, sebagai 

olahan kue dan dijadikan sebagai lauk. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu 

inovasi untuk meningkatkan jenis olahan 

pada jagung manis salah satunya yaitu 

mengolahnya menjadi yoghurt sehingga 

dapat meningkatkan nilai ekonomis dari 

jagungmanisitusendiri.Yoghurt merupakan 

salah satu produk olahan pangan yang 

terbuat dari susu yang diolah melalu 

iproses fermentasi oleh Bakteri asam laktat 

Lactobacillus bulgaricus danStreptococcus 

thermophilus yang memiliki cita rasa 

asam. Rasa asam yang terbentuk 

merupakan hasil fermentasi Bakteri Asam 

Laktat (BAL) yang mengubah gula susu 

(laktosa atau disakarida) menjadi asam 

laktat (Setianto dkk. 2014). Yoghurt baik 

dikonsumsi karena memiliki kelebihan 

sebagai minuman yang mudah dicerna 

dibandingkan dengan susu murni atau 

whole milk, karena adanya bakteri hidup 

dan aktif akan memproduksi enzim 

Lactase. Yoghurt sering digunakan sebagai 

makanan atau minuman yang bertujuan 

untuk kebutuhan diet (dietic purposes) 

atau kesehatan (therapeutic purpose) 

terutama bagi konsumen yang 

menginginkan produk pangan dengan 

kalori rendah. Penderita penyakit  Lactose 

intolerance sangat baik mengkonsumsi 

produk yoghurt, karena jumlah laktosa 

yang terkandung sangat rendah (Siregar 

dkk., 2014). 
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Perkembangan produk yoghurt 

saat ini tidak hanya terbatas pada susu 

sapi sebagai bahan dasar pembuatannya . 

Selama ini yoghurt yang dijual secara 

komersil dipasaran dibuat dengan bahan 

dasar susu sapi atau susu hewani. Seiring 

dengan perkembangan teknologi 

pengolahan pangan, susu nabati mulai 

diperkenalkan sebagai bahan alternatif 

pembuatan yoghurt yang nilai gizinya tidak 

kalah dengan yoghurt susu hewani. 

Umumnya bahan-bahan nabati yang 

digunakan   sebagai bahan pembuatan 

yoghurt adalah bahan-bahan yang 

memiliki kandungan karbohidrat dan gula 

pereduksi yang tinggi (Sari dkk., 2015). 

Menurut Setyanti (2011) dalam  Prastiani  

(2015), jagung manis memiliki kandungan 

karbohidrat dan gula pereduksi yang tinggi 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pembuatan yoghurt. 

Yoghurt dibagi menjadi 2 jenis yaitu 

yoghurt tanpa penambahan rasa (yoghurt 

plain) dan yoghurt dengan penambahan 

rasa (flavoured yoghurt).  Yoghurt  dengan 

penambahan rasa akan meningkatkan cita 

rasa dan kesukaan atau penerimaan 

konsumen. Konsumen terutama anak- 

anak umumnya lebih menyukai yoghurt 

yang ditambahkan citarasa (Mahmood 

dkk., 2008 dalam Wulandari dkk., 2010). 

Saat ini,  industri yoghurt lebih cenderung 

untuk menggunakan buah alami 

dibandingkan sari atau ekstrak buah atau 

flavor sintetis ke dalam produk yoghurt. 

Buah yang ditambahkan bisa dalam 

bentuk buah yang  diawetkan, buah 

kaleng, buah beku, buah alami dan 

berbagai produk buah lainnya (Tamine dan 

Robinson, 1989 dalam Wulandari 

dkk.2010). Buah alami lebih banyak 

mengandung vitamin dan mineral 

sehingga dapat menambah kandungan 

nilai gizi pada yoghurt. Salah satu buah 

yang kaya akan nilai gizi yaitu buah naga 

merah (Farinde dkk., 2010 dalam 

Wulandari dkk., 2010). 

Buah naga merah (Hyloecereus 

Polyrhizus) merupakan salah satu buah  

yang mempunyai kandungan zat bioaktif 

yang bermanfaat bagi tubuh diantaranya  

antioksidan (dalam asam askorbat, 

betakaroten, dan anthosianin), serta 

mengandung serat pangan dalam bentuk 

pektin. Selain itu, dalam buah naga 

terkandung beberapa mineral seperti 

kalsium, phosfor, besi dan lain-lain. 

Vitamin yang terdapat di dalam buah naga 

antara lain vitamin B1, vitamin B2, vitamin 

B3,   dan vitamin C (Pratomo, 2008 dalam 

Manurung 2014 ). Asam askorbat (vitamin 

C) merupakan salah satu komponen 

penting dalam buah naga. Kandungan 

vitamin C dalam buah naga mencapai 8-9 

mg/100g bahan (Farikha dkk.2013). 

Menurut Taylor (1993) dalam Karinda 
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dkk., (2013) Vitamin C adalah salah satu 

zat gizi yang berperan sebagai antioksidan 

dan efektif mengatasi radikal bebas yang 

dapat merusak sel atau jaringan. Oleh 

karena itu, diharapkan dengan adanya 

penambahan buah naga merah dapat 

meningkatan nilai gizi serta meningkatkan 

nilai organoleptik yoghurt jagung manis. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Parlina (2016) penambahan bubur 

buah naga putih pada soyghurt sebesar 

50% merupakan perlakuan yang terbaik 

dari segi nilai gizi dan organoleptik selain 

itu berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Zein (2013) menyatakan bahwa 

penambahan 75% bubur pisang 

merupakan perlakuan yang terbaik 

terhadap mutu yoghurt susu jagung.  

BAHAN DAN METODE 

          Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu buah naga merah 

yang diperoleh dari pedagang buah di 

ampenan, jagung manis yang diperoleh 

dari Dusun Labu Api, susu skim merk 

Indomilk Calci Skim, sub kultur starter 

yang dibeli di CV. Rumah Yoghurt Malang 

Jawa Timur,CMC merk Koepoe-Koepoe, 

gula pasir merk Gulaku, larutan DPPH 

grade Teknis analisis (TA) methanol 96% 

grade Teknis analisis (TA), aquades, 

alkohol dan buffer phosphate. Sedangkan 

alat yang digunakan adalah Panci, kompor 

gas Rinai, timbangan digital (Top loading 

balance) Kern germany EW600-2M, 

baskom plastik sedang, pisau stainless 

steel, blender Philips, saringan, piring 

melamin kecil, talenan, gelas jar (400 ml), 

jepitan capit stainless steel, cup plastik, 

masker Nexcare, sarung tangan disposable 

merk Sensi Gloves, lap, kertas label, 

tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas 

ukur, pipet volume, timbangan analitik, 

magnetic stirrer, laminar , jangka sorong, 

sentrifuge Clements 2000, colorimeter 

Hunter dan viscometerElectronic Thomas 

Stornmer ETS-2000. 

Metode 

     Metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Metode 

Eksperimental yang terdiri atas 5 

perlakuan, terdiri dari penambahan puree 

buah naga merah 0 % dari sari jagung 

manis (A1) 

Puree buah naga merah 20 % dari sari 

jagung manis (A2), 

Puree buah naga merah 40 % dari sari 

jagung manis (A3), 

Puree buah naga merah 60 % dari sari 

jagung manis (A4), 

Puree buah naga merah 80 % dari sari 

jagung manis (A5), 

Dengan 3 kali ulangan 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari 

3 tahapan yaitu pembuatan sari jagung 

manis, pembuatan puree buah naga 
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merah dan pembuatan yoghurt jagung 

manis. Proses pembuatan sari jagung 

manis meliputi sortasi, pencucian, 

perebusan, penyisiran, penghancuran, 

penyaringan. Proses pembuatan puree 

buah naga merah meliputi sortasi, 

pengupasan, pemotongan dan 

penghancuran serta penyaringan. Proses 

pembuatan yoghurt jagung manis meliputi 

pencampuran, homogenisasi, pasteurisasi, 

pendinginan, inokulasi, inkubasi dan 

pemanenan. 

       Parameter yang diamati meliputi 

parameter kimia terdiri dari aktivitas 

antioksidan (Zahro dkk., 2015) dan pH 

(Sudarmadji, 2002), sedangkan parameter 

fisik meliputi Sineresis (Johari, 2015), 

viskositas (Viscometer Thomas ETS-2000 

user manual) dan warna (MSEZ- user 

manual). Parameter organoleptik meliputi 

aroma dan rasa yang dilakukan dengan uji 

penilaian (Deskriptif) dan uji kesukaan 

(Afektif). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penambahan puree buah naga 

merah memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap aktivitas 

antioksidan, viskositas, warna, rasa dan 

aroma pada uji penilaian (deskriptif) serta 

aroma pada uji kesukaan (afektif) akan 

tetapi tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap pH, sineresis serta 

rasa pada uji kesukaan (afektif). 

Pembahasan secara rinci untuk seluruh 

parameter adalah sebagai berikut : 

Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa 

yang dapat menunda atau mencegah 

proses oksidasi makromolekul dengan cara 

menghambat tahap inisiasi dan propagasi 

pada reaksi rantai oksidatif sehingga dapat 

meredam dampak negatif oksidan. Nilai 

purata aktivitas antioksidan yoghurt 

jagung manis yang diberi perlakuan 

penambahan puree buah naga merah 0 %, 

20 %, 40 %, 60 % dan 80 % dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 

Gambar 4.1. Grafik Pengaruh Penambahan 
Puree Buah Naga 

Merah(Hylocereus polyrhizus) 
Terhadap Aktivitas 

Antioksidan Yoghurt Jagung 
Manis(Zea mays sacharata) 

 

Purata hasil pengamatan aktivitas 

antioksidan pada Gambar 4.1. 

menunjukkan bahwa penambahan puree 

buah naga merah memberikan pengaruh 
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yang berbeda nyata terhadap aktivitas 

antioksidan yoghurt jagung manis. 

Aktivitas antioksidan tertinggi terdapat 

pada perlakuan penambahan puree  buah 

naga merah sebesar 80% dimana aktivitas 

antioksidan yang dihasilkan yaitu sebesar 

61,97 % . Dari grafik tersebut dapat dilihat 

bahwa semakin tinggi konsentrasi 

penambahan puree buah naga merah 

maka aktivitas antioksidan yang dihasilkan 

juga semakin tinggi. hal ini disebabkan 

karena buah naga merah  mempunyai 

kandungan zat bioaktif yang bermanfaat 

bagi tubuh diantaranya antioksidan (dalam 

bentuk asam askorbat, betakaroten, dan 

antosianin). Asam askorbat (vitamin C) 

merupakan salah satu komponen penting 

dalam buah naga. Kandungan vitamin C 

dalam buah naga mencapai 8-9 mg/100 g 

bahan (Farikha dkk., 2013). Menurut 

Taylor (1993) dalam Karinda dkk., (2013) 

Vitamin C adalah salah satu zat gizi yang 

berperan sebagai antioksidan dan efektif 

mengatasi radikal bebas yang dapat 

merusak sel atau jaringan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani 

dkk (2014) mengenai kualitas dan aktivitas 

antioksidan minuman probiotik dengan 

variasi ekstrak buah naga merah dimana 

konsentrasi ekstrak buah naga merah 

yang digunakan yaitu 25 %, 50 %, 75 % 

dan 100 %. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aktivitas antioksidan tertinggi 

terdapat pada konsentrasi ekstrak buah 

naga 100 % yaitu sebesar 86,9 % 

sedangkan aktivitas antioksidan terendah 

terdapat pada konsentrasi ekstrak buah 

naga merah 25 % yaitu sebesar 59,63 %. 

pH 

pH merupakan derajat keasaman 

yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki 

oleh suatu larutan (Kustantini, 2016).Nilai 

purata pH yoghurt jagung manis yang 

diberi perlakuan penambahan puree buah 

naga merah 0 %, 20 %, 40 %, 60 % dan 

80 % dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Grafik Pengaruh Penambahan 

Puree Buah Naga Merah 
(Hylocereus polyrhizus) 

Terhadap Ph Yoghurt Jagung 

Manis (Zea mays sacharata) 
 
 Purata hasil pengamatan pH pada 

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa 

penambahan puree buah naga merah 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap pH yoghurt jagung manis. 
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bertambahnya konsentrasi penambahan 

puree buah naga merah. Nilai pH yang 

dihasilkan berkisar antara 5,02-5,5. Nilai 

pH terendah terdapat pada perlakuan A1 

(kontrol) yaitu 5,02 sedangkan nilai pH 

tertinggi terdapat pada perlakuan A5 (80 

% penambahan puree buah naga merah) 

yaitu 5,5.Sugiarto (1997) dalam Siregar 

(2014) menyatakan bahwa apabila 

Lactobacillus bulgaricus dengan 

Streptococcus thermophillus 

diinokulasikan secara bersamaan pada 

suhu 43 ºC (pH6,5-5,5) Streptococcus 

thermophillus mula-mula tumbuh lebih 

baik dan setelah pH menurun karena 

dihasilkan asam laktat, maka Lactobacillus 

bulgaricus akan tumbuh lebih baik. Asam 

laktat (C3H6O3) merupakan komponen 

asam terbesar sebagai hasil dari 

fermentasi susu menjadi yoghurtyang 

mengakibatkan yoghurtawet dan memiliki 

daya simpan lebih lama dibanding 

susu/bahan baku yang digunakan, 

semakin banyak jumlah asam laktat yang 

dikandung oleh produk maka derajat 

keasaman pun mengalami peningkatan 

(Maulidya, 2007 dalam Failasufa dkk., 

2015). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Zainuddin (2014) tentang 

yoghurt sari kedelai, dimana pH yang 

dihasilkan dengan lama fermentasi 15 jam 

yaitu berkisar antara 5,5-5,65. Adapun pH 

yang dimiliki oleh buah naga merah yaitu 

5,15 (Prasetyo, 2013 dalam Bumi dkk., 

2016). 

Sineresis 

Sineresis merupakan akibat dari 

menurunnya kemampuan jaringan protein 

untuk mengikat air. Sineresis merupakan 

salah satu parameter dari kualitas yoghurt, 

semakin tinggi sineresis maka mutu 

yoghurt yang dihasilkan rendah. 

(Wulandari, 2010). Nilai purata sineresis 

yoghurt jagung manis yang diberi 

perlakuan penambahan puree buah naga 

merah 0 %, 20 %, 40 %, 60 % dan 80 % 

dapat dilihat pada Gambar 4.3.

 

Gambar 4.3. Grafik Pengaruh Penambahan 

Puree Buah Naga Merah 

(Hylocereus polyrhizus) 
Terhadap Sineresis Yoghurt 

Jagung Manis (Zea mays 
sacharata) 

 
 Purata hasil pengamatan 

sineresis  pada Gambar 4.3. menunjukkan 

bahwa penambahan puree buah naga 

merah tidak memberikan pengaruh yang 
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konsentrasi puree buah naga merah yang 

diberikan menyebabkan menurunya 

sineresis pada yoghurt jagung manis. Dari 

grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

sineresis dari yoghurt jagung manis 

menurun dengan semakin tingginya 

konsentrasi puree buah naga merah yang 

diberikan, dimana penambahan puree 

buah naga merah 80% memiliki sineresis 

yang paling rendah yaitu sebesar 1,75 %. 

Menurut Sawitri dkk (2008) menyatakan 

bahwa sineresis yoghurt dipengaruhi oleh 

kandungan protein bahan baku dan bahan 

tambahan yang digunakan. Kandungan 

protein jagung manis yaitu sebesar 4,10 g 

sedangkan pada buah naga merah 

kandungan proteinya sebesar 0,53 g. 

Dimana kandungan protein buah naga 

merah lebih rendah dibandingkan jagung 

manis. Menurunnya nilai sineresis juga 

disebabkan karena buah naga merah 

memiliki kandungan gula yang tinggi. Buah 

naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

memiliki kadar kemanisan yang lebih tinggi 

dibandingkan buah naga putih (Hylocereus 

Undantus) yaitu mencapai 13-15 ºBrix 

(Kristanto, 2003 dalam Farikha dkk., 

2013). Kandungan gula yang terdapat 

pada buah naga merah mempunyai 

kemampuan untuk mengikat air sehingga 

sineresis dapat dikurangi (Mahmood, 2008 

dalam Wulandari dkk., 2010). 

Viskositas 

 Viskositas menunjukan tingkat 

kekentalan suatu produk. Semakin tinggi 

nilai viskositas produk maka semakin 

kental produk tersebut (Farikha dkk., 

2013). Pengukuran viskositas digunakan 

untuk mengetahui perubahan kekentalan 

dari produk yoghurt yang dihasilkan 

(Jannah, 2013). Menurut Muchtadi dan 

Sugiyono (1992) dalam Siregar dkk., 

(2016) menyatakan bahwa parameter 

tingkat kekentalan (viskositas) sangat 

penting untuk produk yang bersifat liquid. 

Nilai purata viskositas yoghurt jagung 

manis yang diberi perlakuan penambahan 

puree buah naga merah 0 %, 20 %, 40 %, 

60 % dan 80 % dapat dilihat pada Gambar 

4.4. 

 

Gambar 4.4. Grafik Pengaruh Penambahan 

Puree Buah Naga Merah 
(Hylocereus polyrhizus) 

Terhadap Sineresis Yoghurt 

Jagung Manis (Zea mays 
sacharata) 

 
Purata hasil pengamatan viskositas 
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memberikan pengaruh yang sangat 

berbeda nyata terhadap viskositas yoghurt 

jagung manis. Viskositas tertinggi terdapat 

pada perlakuan penambahan puree buah 

naga merah sebesar 80 % dimana 

viskositas yang dihasilkan yaitu 1.882 cP. 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi konsentrasi penambahan 

puree buah naga merah maka viskositas 

yang dihasilkan juga semakin tinggi. 

Viskositas yang tinggi disebabkan karena 

buah naga merah dalam bentuk puree 

memiliki tekstur yang kental sehingga 

dapat meningkatkan viskositas pada 

yoghurt jagung manis. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 

dkk., (2015) mengenai viskositas puree 

buah naga putih (Hylocereus Undantus) 

pada berbagai suhu dan konsentrasi 

dimana viskositas puree buah naga putih 

mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi puree buah 

naga merah. Konsentrasi puree buah naga 

merah 10 samapi 14 % meningkatkan nilai 

viskositas dari 4530 cP menjadi 11370 cP. 

Menurut Aryati, (1998) dalam Dibyanti 

dkk., (2010). Nilai viskositas yang berbeda 

menunjukkan mutu yoghurt yang 

dihasilkan. Semakin tinggi viskositas 

yoghurt, semakin tinggi mutunya. 

 

 

Warna 

Warna merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi penerimaan produk 

pangan. Warna yang dimiliki oleh suatu 

bahan pangan memiliki peranan bagi 

konsumen untuk menyatakan 

penerimaannya terhadap produk pangan 

tersebut (Agusandi dkk., 2013). Adapun 

grafik pengaruh penambahan puree buah 

naga merah terhadap warna yoghurt 

jagung manis dapat dilihat pada Gambar 

4.5 untuk nilai ºHue dan Gambar 4.6. 

untuk nilai lightness. 

a. ºHue  

Nilai ºHue  merupakan nilai yang 

menunjukkan panjang gelombang yang 

dominan yang akan menentukan warna 

bahan, yaitu bisa berawrna merah, biru, 

hijau ataupun kuning (Winarno, 1997 

dalam Agusandi dkk., 2013).         

 

Gambar 4.5. Grafik Pengaruh Penambahan 

Puree Buah Naga Merah 
(Hylocereus polyrhizus) 

Terhadap ºHue Yoghurt 

Jagung Manis (Zea mays 
sacharata) 
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Nilai ºhue  yoghurt jagung manis 

dengan penambahan puree buah naga 

merah berkisar antara 82,46 º-348,33 º 

yaitu warna red purple. Penambahan 

puree buah naga merah memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

ºHue yoghurt jagung manis. Nilai ºhue  

terendah terdapat pada perlakuan A1 

(Kontrol), sedangkan nilai ºhue tertinggi 

terdapat pada perlakuan A5 (penambahan 

puree buah naga merah 80 %). 

Berdasarkan hasil pengukuran yang 

dilakukan nilai ºhue untuk perlakuan A1 

(kontrol) yaitu 82,46 hasil ini menunjukkan 

warna yellow red, sedangkan untuk nilai 

ºhue pada perlakuan A2, A3, A4 dan A5 

berturut-turut yaitu 346,83, 342,33, 

344,33 dan 348,33 dimana hasilnya 

menunjukkan warna red purple. Nilai ºhue 

cenderung mengalami peningkatan 

dengan semakin tingginya penambahan 

konsentrasi puree buah naga merah 

dimana warna yang dihasilkan yaitu red 

purple. Warna red purple yang dihasilkan 

pada yoghurt jagung manis tersebut 

berasal dari pigmen warna antosianin yang 

dimiliki oleh buah naga merah. Pigmen 

antosianin menghasilkan warna antara lain 

merah, ungu dan biru yang terdapat pada 

banyak buah dan sayuran (Vargas, 2010 

dalam Kwartiningsih, 2016). 

 

 

b. Lightness 

Lightness menunjukkan gelap 

terangnya warna. Nilai lightness yang 

semakin besar menunjukkan warna yang 

semakin terang dan sebaliknya semakin 

kecil nilai lightness menunjukkan warna 

yang semakin gelap. Notasi L menyatakan 

parameter kecerahan (lightness) yang 

mempunyai nilai 0 untuk warna hitam 

sampai 100 yang menyatakan warna putih 

(Winarno, 1997 dalam Agusandi dkk., 

2013). Adapun purata nilai lightness dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. berikut: 

Gambar 4.6. Grafik Pengaruh Penambahan 
Puree Buah Naga Merah 

(Hylocereus polyrhizus) 
Terhadap Nilai Lightness 
Yoghurt Jagung Manis (Zea 
mays sacharata) 
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penambahan puree buah naga merah 
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(penambahan puree buah naga merah 80 

%) sedangkan  nilai lightness tertinggi 

terdapat pada perlakuan A1 (Kontrol). Dari 

grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai 

lightness yoghurt jagung manis pada 

perlakuan A1 (kontrol) berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya yang diberi 

penambahan puree buah naga merah. 

Nilai lightness yang berbeda nyata 

dikarenakan warna yoghurt jagung manis 

pada perlakuan A1 (kontrol) memiliki 

warna kuning cerah sehingga memiliki nilai 

lightness yang paling tinggi yaitu 61,26. 

Warna kuning pada perlakuan A1 (kontrol) 

berasal dari pigmen karotenoid yang 

dimiliki oleh jagung manis, karotenoid 

merupakan pigmen warna kuning,merah 

dan oranye yang terdapat pada  tumbuhan 

(Wahyuni dkk., 2015). Kandungan 

karotenoid yang terdapat pada jagung 

manis yaitu 6,4-11.3 μg/g (Aini, 2013). 

Nilai lightness mengalami penurunan 

seiring dengan meningkatnya 

penambahan konsentrasi puree buah naga 

merah yang mengindikasikan produk 

memiliki tingkat kecerahan yang rendah 

(gelap) dan menghasilkan warna merah 

keunguan yang semakin pekat. 

Rasa 

Rasa merupakan sensasi yang 

terbentuk dari hasil perpaduan komposisi 

bahan pada suatu produk makanan yang 

ditangkap oleh indera pengecap (Hartatie, 

2011 dalam Putri 2015). Rasa merupakan 

salah satu faktor mutu yang paling penting 

karena sangat menentukan tingkat 

penerimaan konsumen terhadap produk. 

Penambahan puree buah naga merah 

memberikan pengaruh yang berebda 

nyata terhadap uji penilaian (deskriptif) 

akan tetapi tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap uji kesukaan 

(afektif). Gambar 4.7 menunjukkan purata 

hasil uji organoleptik rasa pada yoghurt 

jagungmanis.

 

Gambar 4.7. Grafik Pengaruh Penambahan 

Puree Buah Naga Merah 

(Hylocereus polyrhizus) 
Terhadap Rasa Yoghurt 

Jagung Manis (Zea mays 
sacharata) 
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diberikan oleh panelis yaitu  agak asam 

sampai dengan asam dengan kriteria 

penilaian 3,1-3,8. Nilai yang diberikan oleh 

panelis cenderung menurun seiring 

dengan bertambahnaya konsentrasi puree 

buah naga merah yang diberikan .hal ini 

dapat dilihat pada perlakuan A2, A3, A4 

dan A5 dimana hasil uji penilaian yang 

diberikan panelis beturut-turut yaitu 3,05, 

3,8, 3,00 dan 3,1 yaitu agak asam sampai 

dengan asam. Berbeda halnya dengan uji 

kesukaan (afektif) yang memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap rasa yoghurt jagung manis. Rata-

rata panelis memberikan nilai agak suka 

terhadap rasa yoghurt jagung manis 

terutama pada perlakuan A5 (80% 

penambahan puree buah naga merah) 

yaitu yoghurt jagung manis yang terasa 

agak asam.  

Aroma 

Aroma merupakan indikator yang 

penting dalam industri pangan karena 

dengan cepat dapat memberikan hasil 

penilaian diterima atau tidaknya produk 

tersebut.Aroma (odor) meliputi berbagai 

sifat seperti harum,amis,apek,busuk,dan 

sebagainya.Aroma atau bau sendiri sulit 

untuk diukur sehingga biasanya 

menimbulkan pendapat yang berlainan 

dalam menilai kualitas aromanya 

(Hambali, 2004 dalam Wahyuni 2012) 

Gambar 4.8 menunjukkan purata hasil uji 

organoleptik aroma pada yoghurt jagung 

manis.  

Gambar 4.8. Grafik Pengaruh Penambahan 

Puree Buah Naga Merah 
(Hylocereus polyrhizus) 

Terhadap Aroma Yoghurt 

Jagung Manis (Zea mays 
sacharata) 

 
Gambar 4.8. menunjukkan bahwa 

penambahan puree buah naga 

memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap uji penilaian (deskriptif) 

pada aroma yoghurt jagung manis. 

Semakin tinggi penambahan konsentrasi 

puree buah naga merah, maka aroma 

yoghurt jagung manis semakin beraroma 

khas jagung buah naga merah. Adapun 

tingkat penilaian (deskriptif) aroma 
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1.8

3

3.6
3.2

3.43.4

4

3.35
3.55 3.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

A1 A2 A3 A4 A5

N
ila

i A
ro

m
a

Deskriptif

Afektif

Konsentrasi Puree Buah Naga 



12 
 

Pada uji kesukaan (afektif) juga 

memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata pada aroma yoghurt jagung mans. 

Nilai tertinggi terdapat pada perlakuan A2 

yaitu penambahan puree buah naga 

merah sebesar 20 % yaitu yoghurt jagung 

manis yang beraroma khas jagung buah 

naga merah dimana panelis memberikan 

penilaian suka. Kriteria nilai yang diberikan 

oleh panelis untuk tingkat kesukaan 

(afektif) yoghurt jagung manis yaitu 3,1-4 

agak suka sampai dengan suka. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Penambahan konsentrasi puree 

buah naga merah sebesar 80 % 

memberikan hasil yang terbaik dan dapat 

diterima oleh panelis, yaitu memiliki rasa 

agak asam, beraroma khas jagung buah 

naga merah, aktivitas antioksidan 61,97 

%,pH 5,5, viskositas 1882 cP, sineresis 

1,75 %, nilai lightness (tingkat kecerahan) 

12,94 dan nilai ºHue 348,33 (Red purple). 

SARAN 

Perlu dilakukan penambahan buah-

buahan lain untuk menghasilkan yoghurt 

jagung manis yang memiliki flavor dan 

rasa yang lebih baik serta perlu dilakukan 

analisa lebih lanjut terhadap parameter-

parameter lainnya seperti kadar protein, 

kadar serat, kadar vitamin C, kadar 

antosianin serta daya simpan pada 

yoghurt jagung manis. 
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