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ABSTRACT 

The purpose of this study was to know the effect of honey adding on antioxidant activity, total solid 
,resistance, overrun and sensory properties (color,flavor, taste and texture)of papaya velva. The design used a 
Completely Randomized Design (CRD) with  factor honey adding treatments were P1 (5% of honey), P2 
treatment (10% of honey), P3 treatment (15% of honey), P4 treatment (20% of honey), P5 treatment (25% of 
honey), P6 treatment (30% of honey), and P7 treatment (35% of honey). The data were analyzed at 5% 
significant  using Co-Stat software. The different treatments were tested further using Honestly Significance 
Difference (HSD) with 5% significance level. The results showed that the effect of honey adding gave 
significantly different effect on antioxidant activity, total solid,resistanceand sensory (flavor, taste and texture), 
but gave no significant effect on overrun and sensory color papaya velva. Treatment P7 (35% of honey) was the 
best treatment because gave the highest antioxidant activity 23.02%, total solid 33.69%, resistance61.33 
minute, overrun 5.77% and sensory properties (flavor, taste and texture) that like to rather like by panelis. 
 
Keywords: honey, papaya,velva. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan madu terhadap aktivitas antioksidan, 
total padatan, resistensi, overrun dan sifat sensoris (warna, aroma, rasa dan tekstur) velva pepaya. Rancangan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor penambahan madu yang terdiri atas tujuh 
perlakuan yaitu Perlakuan P1 (madu 5%), perlakuan P2 (madu 10%), perlakuan P3 (madu 15%), perlakuan P4 
(madu 20%), perlakuan P5 (madu 25%), perlakuan P6 (madu 30%), dan perlakuan P7 (madu 35%). Data hasil 
pengamatan uji analisis keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan software Co-Stat. Perlakuan yang 
berbeda nyata diuji lanjut menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan taraf nyata 5%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penambahan madu terhadap velva pepaya memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap aktivitas antioksidan, total padatan, resistensi, dan sensoris (aroma, rasa, dan tekstur) namun 
memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap overrun  dan sensoris warna velva pepaya. Perlakuan 
P7 penambahan madu 35% merupakan perlakuan terbaik karena menghasilkan aktivitas antioksidan tertinggi 
23,02%, total padatan 33,69%, resistensi 61,33 menit, overrun5,77%, warna, dan sifat sensoris (aroma, rasa 
dan tekstur) dengan criteria suka sampai dengan agak sangat suka oleh panelis. 
 
Kata kunci : madu, pepaya,velva.
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PENDAHULUAN 

Pepaya (Carica papaya L.) merupakan 

tanaman buah berupa herba dari famili 

Caricaceaedan salah satu buah hortikultura 

Indonesia yang memiliki berbagai fungsi dan 

manfaat (Purba, 2008). Walupun pepaya bukan 

tanaman asli Indonesia, akan tetapi  sudah lama 

dikenal oleh masyarakat dan banyak dijumpai 

hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pepaya 

tergolong buah yang banyak diminati hampir di 

seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena buah 

pepaya mempunyai daging yang lunak, 

warnanya merah atau kuning, rasanya manis 

serta mengandung banyak air dan nutrisi.  

 pepaya mempunyai kandungan nutrisi 

yang cukup lengkap seperti  provitamin A (365 

mg), vitamin C (78 mg), vitamin E (0,30 mg) dan 

vitamin K (2,6 mg), β-karoten (274 mg) 

komponen-komponen kimia tersebut mempunyai 

banyak manfaaat penting bagi tubuh (Kalie, 

2003). Akan tetapi akibat sifat pepaya yang 

mudah rusak menyebabkan kualitas nutrisi 

menurun, sehingga diperlukan alternatif lain 

untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

mengolahnya menjadi sebuah produk salah 

satunya seperti velva fruit (Frozen dessert). 

Velva fruit merupakan salah satu jenis 

makanan beku serupa dengan es krim tetapi 

berkadar lemak rendah karena tidak 

menggunakan lemak susu sama sekali dan 

mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi 

(Dewi, 2010). Selain itu, kelebihan velva dari es 

krim adalah kandungan lemaknya yang rendah, 

serta mengandung vitamin dan serat tinggi yang 

berasal dari buah (Sakawulan, 2014). Dengan 

adanya kandungan vitamin C yang tinggi pada 

velva membuat fungsi velva tidak hanya sebagai 

makanan biasa tetapi bisa sebagai makanan 

fungsional. 

Velva biasanya terbuat dari campuran 

puree buah, gula, bahan penstabil, dan air. Salah 

satu komponen penyusun yang penting dalam 

pembuatan velva yakni gula. Gula dalam 

pembuatan produk makanan beku dapat 

digunakan sebagai pemanis serta dapat 

memperbaiki body dan tekstur. Gula dapat 

membantu mencegah pembentukan kristal es 

yang besar selama pembekuan (Dewi, 2010). 

Namun penggunaan gula yang berlebih dapat 

mengakibatkan gangguan yang 

tidakdiinginkanpadatubuhsalahsatunyasepertiobe

sitas. Olehsebabitu,  penggunaan gula dalam 

produk pangan harus dibatasi atau diganti 

dengan bahan lain yang aman jika dikonsumsi 

oleh tubuh salah satunya menggunakan madu. 

Madu merupakan cairan manis yang 

berasal dari nektar tanaman yang diproses oleh 

lebah pekerja menjadi madu dan tersimpan 

dalam sel-sel sarang lebah. Madu mempunyai 

banyak kandungan nutrisi seperti vitamin A, B 

kompleks, C, E, K, β-karoten dan  flavonoid. 

Semua nutrisi tersebut dapat berfungsi sebagai 

antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas 

(Parwata dkk, 2010). Radikal bebas dapat 

terbentuk secara alami di dalam tubuh dari hasil 

metabolisme. Selain itu, paparan terhadap polusi 

ataupun makanan yang tidak sehat 

menyebabkan jumlah radikal bebas dalam tubuh 

meningkat dan tidak terkontrol, sehingga dapat 

memicu berbagai penyakit degeneratif. Dengan 

demikian diperlukan peran nutrisi yang ada pada 

madu sebagai antioksidan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 

diketahui bahwa madu memiliki kandungan 

nutrisi dan komponen fungsional yang lebih baik 

daripada sukrosa. Sehingga dapat dijadikan 

alternatif pengganti gula dalam pembuatan velva 

untuk meningkatkan kandungan gizi dan sifat 

sensoris velva. Menurut Wulandari dkk (2014), 

penggunaan pemanis selain sukrosa pada 

pembuatan velva ubi jalar orange salah satunya 

seperti madu dengan jumlah 27,04% dapat 

mempengaruhi sifat organoleptik dan 

karakteristik fisikokimia yang dihasilkan. 

Kemudian pada penelitian Sapriyanti dkk (2014), 

semakin banyak penambahan madu dari 15%-

35% pada velva tomat, maka semakin tinggi 

pula kandungan vitamin C dan antioksidan yang 

didapatkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruhpenambahan madu 

terhadap aktivitas antioksidan, total padatan, 

resistensi, overrun dan sifat sensoris (warna, 

aroma, rasa dan tekstur) velva pepaya. 
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BAHAN DAN METODE 

Bahan  

Bahan baku yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pepaya jenis california yang 

diperoleh dari desa Kumbung kec. Narmada 

Lombok Barat, CMC merk Koepoe, asam sitrat 

merk Cendrawasih, madu (hutan) yang diperoleh 

dari Bima, air merk Narmada, es batu dan garam 

beryodium. Bahan yang digunakan untuk analisis 

adalah DPPH 0,1 mm, laruatan iodium 0,1 N, 

methanol 96%, dan aquades. 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah timbangan analitik merk 

Analytical Balance AL204, blender merk Philips, 

mixer merk Philips, frezzer, Alat yang digunakan 

untuk analisis adalah botol timbang, oven, 

desikator, tabung reaksi, labu ukur, gelas kimia, 

pipet tetes, hot plate, refraktometer, penjepit 

cawan, pH meter, dan gelas ukur.  

Metode 

Pembuatan Velva Pepaya  

a. Persiapan bahan baku 

Madu yang digunakan yakni madu hutan 

yang diperoleh dari Bima dan sebelum 

digunakan madu ini akan dianalisis total 

padatan dan pH-nya. Selanjutnya pepaya yang 

digunakan yakni pepaya jenis california. 

b. Persiapan pepaya 

Pepaya yang digunakan adalah pepaya 

jenis california dengan tingkat kematangan yang 

seragam dan tanpa cacat. Pepaya dibersihkan 

kulitnya menggunakan pisau, bijinya dibuang 

kemudian dicuci dengan air yang mengalir 

sampai getah dan kotoran yang masih menempel 

pada daging buah bersih dan selanjutnya 

dipotong dengan ketebalan ±2-3 cm. 

c. Penghancuran  

Daging buah pepaya yang sudah 

dipotong-potong kemudian dihancurkan selama 

2 menit menggunakan blender sampai menjadi 

bubur buah (puree) dengan perbandingan 

pepaya dan air sebanyak 1:1/4 (b:v). 

 

 

d. Pencampuran  I 

Proses pencampuran dilakukan dengan 

blender selama 10 menit. Selama pencampuran, 

bahan penstabil yang telah dilarutkan dengan 

30 ml air mendidih, madu dan asam sitrat 

dimasukkan satu per satu hingga semuannya 

tercampur rata. Jumlah madu yang digunakan 

sesuai dengan perlakuan, asam sitrat yang 

digunakan sebanyak 0,1% dan bahan penstabil 

sebanyak 0,5% dari berat bahan.  

e. Aging 

Adonan yang sudah tercampur kemudian 

didinginkan di dalam freezer dengan suhu -20oC 

selama 24 jam untuk memberi kesempatan 

bahan penstabil mengikat air bebas yang ada. 

f. Homogenisasi  

Setelah adonan mengalami proses aging, 

tahap selanjutnya adalah homogenisasi dengan 

mixer selama 15 menit. Tujuan pencampuran 

tahap kedua adalah untuk memperoleh kristal es 

yang kecil dan tekstur yang lembut. 

g. Pembekuan 

Pembekuan Untuk menghasilkan velva yang 

siap dikonsumsi, tahap terakhir yang dilakukan 

adalah pembekuan velva dalam freezer dengan 

suhu -20oC selama 24 jam.  

RancanganPercobaan 

Rancangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan faktor tunggal yaitu konsentrasi 

penambahan madu (P)dengan 7 arasyaituP1 

Konsentrasi Madu 5%, P2 Konsentrasi Madu 

10%, P3 Konsentrasi Madu 15%, P4 Konsentrasi 

Madu 20%, P5Konsentrasi Madu 25%, P6 

Konsentrasi Madu 30%, P7 Konsentrasi Madu 

35%. Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali sehingga diperolah 21 unit 

percobaan.  

Parameter yang diamati dalam penelitian 

ini meliputi aktivitas antioksidan(Osawa, 1981) 

dan total padatan(Achmad dkk, 2012), resistensi 

(Arbuckle danMarshall, 1996) dan 

overrun(Arbuckle dan Marshall, 1996). 

Sedangkan untuk sifat sensoris (Soekarto, 

1985)meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur. 
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AnalisaData 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan 

analisis keragaman(Analysis of Variance) pada 

taraf signifikansi 5% menggunakan software Co-

stat. Apabila terdapat beda nyata, akan 

dilakukan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) pada 

taraf 5% (Hanafiah, 2002). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Aktivitas Antioksidan  

Aktivitas antioksidan adalah kemampuan 

suatau bahan dalam meredam efek radikal 

bebas. Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan madu 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

aktivitas antioksidan velva pepaya (Tabel 2). 

Hubungan penambahan madu terhadap aktivitas 

antioksidan velva pepaya dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Penambahan Madu 

terhadap Aktivitas Antioksidan Velva 

Pepaya. 

Berdasarkan Gambar 1. terdilihat bahwa 

penambahan madu berpengaruh nyata 

terhadapa peningkatan aktivitas antioksidan. 

Aktivitasantioksidanvelva pepaya padaperlakuan 

P1 menghasilkan aktivitas antioksidan terendah 

yakni sebesar 13,05% dibandingkan dengan 

penambahan madu P4 sebesar 18,07%, P5 

sebesar 19,07%, P6 sebesar 20,28% dan P7 

sebesar 23,02% akan tetapi menghasilkan 

aktivitas antioksidan yang tidak jauh berbeda 

dengan  perlakuanP2 sebesar 13,05% dan P3 

sebesar 15,06%. Iniberartisemakin tinggi 

penambahan madu pada velva pepaya maka 

semakin tinggi aktivitas antioksidan yang 

dihasilkan.Penelitianini sesuai dengan penelitian 

Sapriyanti dkk (2014), yaknisemakin banyak 

konsentrasi madu yang digunakan dalam 

pembuatan velva tomat maka semakin tinggi 

antioksidan yang dihasilkan.Hal 

inidikarenakanmadu merupakan bahan alami 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

antioksidan sebab madu memiliki kandungan 

nutrisi seperti vitamin C, asam organik, enzim, 

asam fenolik, flavonoid, beta karoten, vitamin A, 

vitamin E yang bermanfaat sebagai antioksidan. 

2. Total Padatan  

Total padatan adalah semua komponen 

penyusun  es krim dengan kadar air, yang 

termasuk bahan padat adalah karbohidrat, 

lemak, protein, vitamin dan mineral (Hadiwiyoto, 

1983 dalam Achmad, 2012).Hasil analisis 

keragaman menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan madu memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap total padatan velva 

pepaya (Tabel 2). Hubungan antara 

penambahan madu terhadap total padatan velva 

pepaya dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Pengaruh Penambahan Madu 

terhadap Total Padatan Velva Pepaya. 

Gambar 2. dapat dilihat bahwa 

penggunaan madu berpengaruh nyata terhadap 

peningkatan total padatanvelva pepaya. 

Perlakuan P1 menghasilkan total padatan 

terendah sebesar 16,93% jikadibandingkan 

dengan perlakuan P3, P4, P5, P6, dan 

P7akantetapitidak terlaluberbeda dengan 

perlakuan P2. Hal ini diduga karena penambahan 

madu yang terlalu sedikit sehingga menyebabkan 

velva tersebut tidak memiliki total padatan yang 

cukuptinggi. Sehingga dari uraian tersebut dapat 

dikatakan bahwasemakin banyak madu yang 

ditambahkan, total padatan velva pepaya 

semakin meningkat. Selain itu, total padatan 

pada velva pepaya semakin meningkat juga 

diduga karena dipengaruhi oleh mineral yang 

terdapat pada madu sehingga menambah total 
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padatan padaproduk. Meningkatnya total 

padatan dalam produk, akan menurunkan 

presentase air yang terkandung di dalam produk 

sehingga kadar air velva pepaya semakin turun. 

3. Resistensi   

 Resistensi merupakan waktu yang 

dibutuhkan es krim hingga meleleh sempurna 

pada suhu ruang. Resistensi merupakan salah 

satu parameter untuk mengetahui kualitas es 

krim. Es krim yang berkualitas baik adalah es 

krim yang resisten terhadap pelelehan. Hasil 

analisis keragaman menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan madu memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

resistensi velva pepaya (Tabel 3). Hubungan 

antara penambahan madu terhadap resistensi 

velva pepaya dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik Pengaruh Penambahan Madu 

terhadap Resistensi Velva Pepaya. 

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa 

perlakuan penambahan madu memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

resistensi velva pepaya. Perlakuan P1 

menghasilkan resistensi terendah 

jikadibandingkan dengan perlakuan P3, P4, P5, 

P6 dan P7 akan tetapi berbeda jauh dengan 

perlakuan P2. Hal ini berkaitan dengan total 

padatan yang dihasilkan dari masing-masing 

perlakuan, dimana masing-masing perlakuan 

memiliki total padatan yang berbeda-beda, 

karena total padatan sangat menentukan 

sifatadonan dari velva. Menurut Dewi (2010), 

Semakin banyak kandungan padatan dalam 

adonan maka akan 

menyebabkankekentalanadonantinggisehinggapa

da saat pembekuan akan menurunkan titik beku. 

Hal ini yang akanmembuat struktur produk lebih 

padat dan produk akan menjadi lambat meleleh. 

Dengandemikiandapat dikatakanbahwa semakin 

tinggi konsentrasi madu yang ditambahkan maka 

akan meningkatkan total padatan, nilai 

resistensiataupelelehan semakin besar ituberarti 

kecepatan pelelehan semakin melambat dari 

velva pepaya. 

4. Overrun 

Overrun merupakan kenaikan volume es 

krim antara sebelum dan sesudah pembekuan. 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan madu memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap nilai 

overrun atau daya kembang velva pepaya (Tabel 

3). Hubungan antara penambahan madu 

terhadap overrun velva pepaya dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Penambahan Madu 

terhadap Overrun Velva Pepaya. 

Gambar 4. menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan madu memberikan pengaruh yang 

tidak berbedanyata terhadap overrun velva 

pepaya dihasilkan, 

berartisemakinbanyakpenambahanmadumakaove

rrun yang 

dihasilkancenderungmengalamipenurunan. Hal 

ini didugakarena madu memiliki sifat higroskofis 

sehingga mampu mengikat air dan menyebabkan 

molekul-molekul organiklain terikat. Semakin 

banyak penambahan madu, adonan semakin 

mengental sehingga tegangan permukaan 

adonan semakin tinggi. Hal ini berakibat udara 

sukar menembus permukaan adonan sehingga 

produk lebih sukar mengembang dan overrun 

yang dihasilkan velva pepaya semakin menurun. 

5. Sensoris Warna  

 Warna dalam bahan makanan 

memegang peranan penting karena warna 

merupakan faktor yang pertama kali diamati oleh 

konsumen sedangkan faktor lainnya akan 
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diamati kemudian (Kartika, 1988). Hasil analisis 

keragaman menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan madu memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata terhadap sensoris warna 

velva pepaya (Tabel 4). Hubungan antara 

penambahan madu terhadap sensoris warna 

velva pepaya dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Grafik Pengaruh Penambahan Madu 

terhadap Sensoris Warna Velva 

Pepaya. 

Berdasarkan Gambar 5terlihatbahwa 

penambahan madu yang berbeda memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

warna secara hedonik. Purata untuk nilaiwarna 

secara hedonik berkisar antara 3,67-3,93. 

Iniberartitingkat kesukaan panelis terhadap 

warna velva pepaya berada pada kriteria suka 

sampai dengan sangat suka. 

6. Sensoris Aroma 

 Aroma merupakan salah satu penentu 

pada kualitas produk makanan. Aroma ini 

dihasilkan oleh senyawa-senyawa volatil yang 

terdapat pada bahan pangan dan dapat 

digunakan sebagai indikator kelezatan suatu 

makanan. Aroma bahan pangan dipengaruhi oleh 

jenis, tingkat kematangan, proses pengolahan 

dan penyimpanan (Salunkhe, 1976). Hasil 

analisis keragaman menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan madu memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap sensoris 

aroma velva pepaya (Tabel 4). Hubungan antara 

penambahan madu terhadap sensoris aroma 

velva pepaya dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik Pengaruh Penambahan Madu 

terhadap Sensoris Aroma Velva 

Pepaya. 

Gambar 6 menunjukkan bahwa 

penambahan madu memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap tingkat kesukaan dan 

penerimaan panelis pada aroma (hedonik) velva 

pepaya. Pada penilaian aroma, panelis 

memberikan nilai netral sampai dengan 

mendekati suka terhadap aroma velva pepaya 

dengan kisaran 3,23-3,67. 

7. Sensoris Rasa 

 Rasa merupakan salah satu faktor 

penting untuk menentukan tingkat penerimaan 

suatu bahan pangan atau makanan. Walaupun 

warna dan aroma baik, jika tidak diikuti rasa 

enak maka makanan tersebut tidak akan 

diterima oleh konsumen. Rasa dari suatu bahan 

makanan dipengerahui oleh beberapa faktor 

seperti senyawa kimia, temperatur, konsentrasi 

dan interaksi dengan komponen rasa yang lain 

serta jenis dan lama pemasakan (Winarno, 

2004). Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan madu 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap sensoris rasa velva pepaya (Tabel 4). 

Hubungan antara penambahan madu terhadap 

sensoris rasa velva pepaya dapat dilihat pada 

Gambar 7. 
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Gambar 7. Grafik Pengaruh Penambahan Madu 

terhadap Sensoris Rasa Velva 

Pepaya. 

Gambar 7 menunjukkan bahwa 

penambahan madu memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap tingkat kesukaan dan 

penerimaan panelis pada rasa (hedonik) velva 

pepaya. Pada penilaian rasa, panelis memberikan 

nilai netral sampai dengan mendekati suka 

terhadap rasavelva pepaya dengan kisaran 2,76-

3,43. 

8. Sensoris Tekstur 

 Tekstur makanan berperan penting 

dalam menentukan penerimaan konsumen. 

Parameter ini dapat diketahui dengan merasakan 

kehalusan produk saat berada di dalam mulut 

(mouth feel).Tekstur yang dimaksud dalam 

analisis sensori dalam penelitian ini adalah 

tekstur yang dirasakan pada saat velva pepaya 

berada di dalam mulut. Tekstur meliputi 

kecepatan meleleh di dalam mulut, ukuran kristal 

es, dan sensasi lengket setelah velva meleleh. 

Pengaruh penambahan madu terhadap sensoris 

rasa (hedonik) velva pepaya dapat dilihat pada 

gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik Pengaruh Penambahan Madu 

terhadap Sensoris Tekstur Velva 

Pepaya. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa 

penambahan madu memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap tingkat kesukaan dan 

penerimaan panelis pada tekstur (hedonik) velva 

pepaya. Pada penilaian tekstur, panelis 

memberikan nilai netral sampai dengan 

mendekati suka terhadap aroma velva pepaya 

dengan kisaran 2,67-3,73. 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil pengamatan, analisis 

statistik dan pembahasan yang terbatas pada 

ruang lingkup penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlakuan penambahan madu memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

aktivitas antioksidan, total padatan, 

resistensi, aroma, rasa dan tekstur 

(hedonik), akan tetapi tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

overrun dan warna (hedonik). 

2. Perlakuan P7 (penambahan madu 35%) 

merupakan perlakuan terbaik karena 

menghasilkan aktivitas antioksidan yang 

tertinggi (23,02%), total padatanyang 

tertinggi (33,69%),  aroma, rasadantekstur 

yang suka sampai dengan agak sangat suka 

olehpanelis. 
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