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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Susu 

Susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang mengandung beberapa 

senyawa terlarut. Agar lemak dan air dalam susu tidak mudah terpisah, maka 

protein susu bertindak sebagai emulsifier (zat pengemulsi). Kandungan air di 

dalam susu sangat tinggi, yaitu sekitar 87,5%, dengan kandungan gula susu 

(laktosa) sekitar 5%, protein sekitar 3,5%, dan lemak sekitar 3-4%. Susu juga 

merupakan sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A yang sangat baik. Mutu protein 

susu sepadan nilainya dengan protein daging dan telur, dan terutama sangat kaya 

akan lisin, yaitu salah satu asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh 

(Widodo, 2002). 

Susu adalah substansi cair yang disekresikan dari kelenjar mamae oleh 

semua mamalia. Bagian utamanya adalah air, lemak, protein, gula, dan abu. 

Susanto (2003) menyatakan susu merupakan sumber kalsium, fosfor, vitamin B, 

dan protein yang sangat baik. Mutu protein susu setara dengan protein daging dan 

telur. Protein susu sangat kaya akan lisin, yaitu salah satu asam amino esensial 

yang sangat dibutuhkan tubuh. Susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi 

tinggi dapat digunakan sebagai makanan manusia segala umur, sehingga susu 

dapat dikatakan bahan makanan yang hampir sempurna. Susu mengandung zat-zat 

makanan yang lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, 

dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Komposisi nutrisi dari susu 

sapi yaitu air 87,5%, lemak 3,9%, laktosa 4,9%, mineral 0,65%, enzim, fosfolipid, 

dan beberapa jenis vitamin (Saleh, 2004).  
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Susu segar adalah susu hasil pemerahan yang tidak dikurangi atau ditambah 

apapun. Ciri-cirinya adalah berwarna putih kekuning-kuningan, tidak tembus 

cahaya. Kekuningan karena memiliki kandungan vitamin A yang tinggi 

(Puspowardoyo, 1997). Susu kerbau jauh lebih banyak mengandung lemak susu, 

lebih tinggi dari pada susu sapi (Williamson dan Payne, 1993). Susu kerbau 

banyak dipakai untuk membuat makanan, misalnya yogurt, es krim, dan berbagai 

jenis keju.  

Tabel 1. Standar Mutu Susu Segar 

No. Karakteristik Satuan Syarat 

a. Berat Jenis (pada suhu 27,5◦C) minimum g/ml 10,270 

b. Kadar lemak minimum % 3,0 

c. Kadar bahan kering tanpa % 2,8 

 

 lemak minimum 

  d. Kadar protein minimum % 2,8 

e. Warna, bau, rasa, kekentalan - Tidak ada perubahan 

f.  Derajat asam ◦SH 6,0-7,5 

g.  pH - 6,3-6,8 

h. Uji alkohol (70%) v/v - Negatif 

i. Cemaran mikroba maksimum 

  

 

1. Total Plate Count CFU/ml 1x106 

 

2. Staphylococcus aureus CFU/ml 1x102 

 

3. Enterobacteriaceae CFU/ml 1x103 

j. Jumlah sel somatis maksimum Sel/ml 4x105 

k. Residu antibiotika (Golongan penisilin, - Negatif 

 

Tetrasiklin, Aminoglikosida, Makrolida) 

  l. Uji pemalsuan - Negatif 

m. Titik beku ◦C 

 n.  Uji peroksidase 

 

Positif 

o. Cemaran logam berat, maksimum 

  

 

1. Timbal (Pb) µ/ml 0,02 

 

2. Merkuri (Hg) µ/ml 0,03 

 

3. Arsen (As) µ/ml 0,1 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2011) 

2.1.1. Susu Pasteurisasi 

Susu adalah bahan pangan yang sangat baik bagi kehidupan manusia karena 

komposisinya yang ideal. Selain itu susu akan mudah mengalami kerusakan 
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apabila tidak ada penanganan khusus karena merupakan media tumbuh yang baik 

untuk mikroorganisme (Warni, 2014).  

Pengolahan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. Contoh pengolahan yang dapat 

dilakukan yaitu dengan fermentasi susu (Arief dkk., 2006). Pada umumnya susu 

fermentasi yang mengandung probiotik (mikrobia hidup) akan memberikan efek 

positif bagi manusia atau hewan. Bakteri tersebut dapat berkolonisasi sehingga 

mencapai jumlah optimal selama waktu tertentu dan memperbaiki keseimbangan 

mikroflora usus (Chairunnisa dkk., 2006). Parameswari dkk (2011) 

mengemukakan bahwa bakteri probiotik yang merupakan bakteri asam laktat 

menghasilkan senyawa metabolit yang berfungsi sebagai antimikrobia. Senyawa 

antimikrobia merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan dan 

aktivitas mikrobia yang bersifat merugikan.  

Tabel 2. Standar Susu Fermentasi 

Komposisi 
Susu 

Fermentasi 

Yoghurt, susu 

Asidopilus 
Kefir Kumys 

Protein susu Min 2,7% Min 2,7% Min 2,7%  

Lemak susu 
kurang dari 

10% 

kurang dari 

15% 

kurang dari 

10% 

kurang 

dari 10% 

Total asam tertitrasi 

(Sebagai % asam 

laktat) 

Min 0,3% Min 0,6% Min 0,6% Min 0,7% 

Alkohol    Min 0,7% 

Jumlah total 

mikroorganisme 

(cfu/g) 

Min 107 Min 107 Min 107 Min 107 

Total 

mikroorganisme 

tertentu (cfu/g) 

Min 106 Min 106   

Yeast (cfu/g)   Min 104 Min 104 

Sumber: Codex Stan 234 (2003) 
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2.2.  Kefir 

Kefir merupakan bahan pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan 

manusia. Menurut Farnworth (2005), bahan pangan fungsional adalah salah satu 

bahan pangan yang dikomsumsi sebagai bagian dari makanan, dan diharapkan 

mempunyai manfaat secara psikologi dan atau mengurangi resiko penyakit kronik 

diluar dasar fungsi-fungsi nutrisional. Konsumen berharap dengan mengkonsumsi 

kefir ada manfaat tertentu bagi tubuh. Sebagai salah satu bahan pangan fungsional 

dan merupakan bagian dari bahan pangan probiotik, kefir mengandung 

komponen-komponen bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Bioaktif 

yang ada dalam kefir adalah metabolit-metabolit yang terbentuk selama 

fermentasi yang berperan sebagai antimikroba dan antioksidan. Kefir dibuat dari 

susu yang difermentasi dengan menggunakan starter kultur tertentu yang disebut 

dengan bibit kefir (kefir grain). Kefir memiliki rasa, warna, dan konsistensi yang 

menyerupai yoghurt namun tekstur kefir lebih encer, gumpalan susunya lebih 

lembut, dan memiliki aroma khas yeast (seperti tape) (Siswanto, 2007).  

Kefir adalah produk fermentasi susu yang mengandung probiotik yang 

sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Kefir merupakan susu fermentasi yang 

mengandung alkohol 0,5–1 %. Bakteri yang menyebabkan terbentuknya alkohol 

adalah Sacharomyces kefir dan Torula kefir. Kefir mempunyai kelebihan 

dibandingkan dengan susu segar karena asam yang terbentuk dapat 

memperpanjang masa simpan, mencegah pertumbuhan mikroba pembusuk 

sehingga mencegah kerusakan susu, dan mencegah pertumbuhan mikroba patogen 

sekaligus meningkatkan keamanan produk kefir.  
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Komposisi fisiko-kimia kefir tergantung pada jenis susu yang difermentasi 

sehingga komponen bioaktif yang terbentuk secara kuantitas juga berbeda. Kefir 

merupakan hasil produk olahan susu. Kefir dihasilkan dari fermentasi susu yang 

telah dipasteurisasi kemudian ditambahkan starter berupa butir atau biji kefir 

(kefir grains/kefir granule), yaitu butiran-butiran putih atau krem (Usmiati, 2007).  

Starter biji kefir merupakan biakan starter yang sangat penting dalam 

pembuatan kefir dan merupakan campuran dari bakteri asam laktat dan ragi 

(Marshall dan Farrow, 1984). CODEX (2003) menyatakan bahwa biji kefir ini 

mengandung Lactobacillus kefiri, spesies dari genus Leuconostoc, Lactococcus 

dan Acetobacter yang tumbuh dengan hubungan yang spesifik dan kuat, biji kefir 

juga mengandung khamir yang dapat memfermentasi laktosa yaitu Kluyveromyces 

marxianus maupun yang tidak dapat memfermentasi laktosa yaitu Saccharomyces 

unisporus, Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces exiguus.  

Produk fermentasi dipengaruhi oleh kemampuan starter dalam membentuk 

asam laktat yang ditentukan oleh jumlah dan jenis starter yang digunakan 

(Albaarri dan Murti, 2003). Dijelaskan lebih lanjut oleh Wijaningsih (2008) 

bahwa konsentrasi starter berpengaruh terhadap pH kefir dan aktivitas antibakteri. 

Konsentrasi starter menunjukkan kekuatan bakteri yang terlibat dalam 

perombakan laktosa.  

Pemberian konsentrasi starter yang tinggi akan menghasilkan kadar asam 

laktat dan alkohol yang tinggi pula akibat kerja dari mikroorganisme (Abubakar 

dkk., 2000). Makanan dibagi menurut tingkat keasamannya yaitu: (1) makanan 

berasam rendah (pH tinggi) yang mempunyai pH di atas 4,5; (2) makanan asam 

yang mempunyai pH antara 4,0-4,5 dan (3) makanan yang berasam tinggi (pH 
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rendah) yang mempunyai pH di bawah 4,0 (Winarno dkk, 1980). Susu segar 

memiliki pH antara 6,6-6,7 dan bila terjadi cukup banyak pengasaman oleh 

aktivitas bakteri, angka-angka ini akan menurun secara nyata (Buckle et al., 

1987). Kefir memiliki pH sebesar 4,6 dan kadar asam laktat berkisar 0,8-1,1% 

(Usmiati, 2007), sedangkan menurut Oberman (1985) nilai pH kefir berkisar 

antara 3,8-4,6. Nilai kadar asam laktat tertitrasi selalu berbanding terbalik dengan 

nilai pH, semakin tinggi nilai pH makan semakin rendah kandungan asam dalam 

kefir (Rohim, 2001). 

Tabel 3.  Komposisi Kimia Kefir 

Komponen Jumlah (%) 

Protein (%) 4 – 6 

Lemak (%) 0,1 – 10 

Laktosa (%) 2 – 3 

Karbohidrat (termasuk buah buahan) (%) 5 – 25 

pH 3,5 – 4,6 

Keasaman (%) 0,5 – 1,6 

Alkohol (%) 0,5 – 2 

Sumber: Avianti (2008)  

 

2.2.1. Starter Kefir 

Starter kefir merupakan butiran-butiran bibit kefir terdiri dari 

mikroorganisme yang dikelilingi oleh matriks berbentuk lendir yang terdiri atas 

gula polisakarida yang disebut kefiran (ini diproduksi oleh bakteri tertentu). Bibit 

kefir juga terdiri atas campuran berbagai bakteri dan kamir (ragi), masing-masing 

berperan dalam pembentukan cita rasa dan struktur kefir (Ide, 2008). Spesies 

mikroorganisme dalam bibit kefir di antaranya Lactocococcus lactis, 

Lactobasillus acidophilus, Lactobasillus kefir, Lactobasillus kefirgranum, dan 

Lactobasillus parakefir yang berfungsi dalam pembentukan asam laktat dari 

laktosa. Lactobasillus kefiranofaciens sebagai pembentuk lendir (matriks butiran 
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kefir), Leuconostoc sp. membentuk diasetil dari sitrat, dan Candida kefir 

pembentuk etanol dan karbondioksida dari laktosa. Selain itu juga ditemukan 

Lactobassilus brevis, dan kamir (Torulopsis holmii dan Saccharomyces). 

2.2.2. Karakteristik kefir 

Karakteristik kefir dapat digambarkan sebagai berikut, warna putih atau 

kekuningan, aromanya seimbang, rasanya asam, tetapi menyenangkan dan 

menyegarkan, dan tekstur agak tebal, tetapi tidak lengket, dengan konsistensi 

elastis. Asam laktat, asam volatil, diacetyl, karbon dioksida dan etanol adalah 

komponen utama yang mempengaruhi sifat sensori dari kefir (Wszolek, 2006). 

Butiran lemak susu kambing berukuran antara 1-10 milimikron sama dengan susu 

sapi, tetapi jumlah butiran lemak yang berdiameter kecil dan homogen lebih 

banyak terdapat pada susu kambing sehingga susu kambing lebih mudah dicerna 

alat pencernaan manusia, serta tidak menimbulkan diare pada orang yang 

mengkonsumsinya. Susu kambing juga tidak mengandung karoten, sehingga 

warna susu kambing lebih putih daripada susu sapi. 

Kefir mengandung 0,5-1% alkohol dan 0,9-1,1% asam laktat yang 

dihasilkan oleh mikroflora dalam biji kefir. Komposisi kadar nutrisi biji kefir 

adalah air sebanyak 89,5%, lemak 1,5%, protein 3,5%, abu 0,6%, laktosa 4,5%, 

dengan nilai pH 4,6 (Rahman et al., 1992). Biji kefir berwarna putih kekuningan, 

konsistensinya elastis serta berdiameter 1-6 mm, namun demikian saat dipanen 

dari susu dan dicuci dengan air, diameter biji kefir menjadi 0,5-3,5cm, bentuknya 

tidak beraturan dan berlekuk-lekuk, menyerupai kembang kol, elastis berwarna 

krem atau kuning gading. Biji kefir yang telah dicuci dan dikeringkan dalam 

larutan garam dapat disimpan selama satu bulan pada suhu dingin. Penyimpanan 
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kefir pada suhu rendah mutlak harus dilakukan dengan tujuan untuk menghambat 

aktivitas BAL berlanjut sehingga keasaman kefir relatif stabil juga bertujuan 

menghambat kontaminasi bakteri pathogen yang berasal dari lingkungan.  

2.3.  Gula  Pasir 

Gula merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang dikonsumsi 

masyarakat Indonesia. Sebagian besar gula dikonsumsi oleh masyarakat sebagai 

sumber energi, pemberi cita rasa dan sebagai bahan baku industri makanan dan 

minuman. Gula merupakan salah satu bahan pangan sumber karbohidrat dan 

sumber energi atau tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dalam Pedoman 

Pola Pangan Harapan (PPH), tercantum energi yang dianjurkan yang berasal dari 

gula sebesar enam persen dari total kecukupan energi atau 110 kalori per kapita 

per hari setara dengan 30 gram gula pasir. Selain itu, gula termasuk pemanis alami 

yang tidak membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secukupnya (Isnawati, 

2009). 

 Koswara (2008) menjelaskan bahwa gula pasir atau sukrosa adalah jenis 

gula terbanyak di alam, diperoleh dari ekstraksi batang tebu, umbi, nira palem dan 

nira pohon palem (AcerSaccharum) yang banyak terdapat di Canada dan Amerika 

Serikat. Jenis gula ini banyak digunakan oleh rumah tangga, rumah makan, 

catering dan sebagainya. Sebuah molekul sukrosa terdiri dari 2 molekul gula yaitu 

molekul glukosa dan molekul fruktosa. 

Sukrosa (gula pasir) dengan rumus kimia C12H22O11, memiliki berat 

molekul 342,30 dengan komposisi C 42,10%, H 6,48%, dan O 51,42%. Sukrosa 

termasuk golongan oligosakarida yang terdiri dari dua molekul yaitu glukosa dan 

fruktosa. Sukrosa mempunyai sifat dapat terhidrolisis dalam suasana asam, mudah 
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larut dalam air, titik lebur 160oC pada 1 atm, dan dalam keadaan murni berwarna 

putih. Untuk industri-industri makanan biasa digunakan sukrosa dalam bentuk 

kristal halus maupun kasar serta dalam jumlah banyak dalam bentuk cairan 

sukrosa (Winarno, 1997). 

Sukrosa dalam makanan berfungsi sebagai pemanis, pembentuk tekstur, 

pembentuk cita rasa dan sebagai substrat bagi proses fermentasi. Sukrosa dapat 

meningkatkan penerimaan suatu makanan yaitu dengan menutupi cita rasa yang 

tidak enak. Selain itu sukrosa juga memperkuat cita rasa pada makanan karena 

menyeimbangkan rasa pahit, asam, dan asin. Sukrosa sebagai bahan pengawet 

yang mampu menurunkan nilai keseimbangan relatif dan meningkatkan tekanan 

osmosis dengan cara mengikat air bebas yang ada sehingga tidak dapat digunakan 

oleh mikroba pembusuk. Pada konsentrasi 30% sukrosa dapat menghambat 

aktivitas enzim akrobat oksidase dan konsentrasi pada 50% akan menghambat 

enzim katalase (Winarno, 1997). 

Menurut Gianti dan Evanuarini (2011), salah satu sifat umum yang dimiliki 

susu fermentasi adalah mempunyai rasa asam dan daya simpannya pendek, 

sehingga perlu dilakukan penelitian penambahan gula dengan tujuan untuk 

memperbaiki flavor (rasa dan bau) sehingga lebih disenangi serta memperpanjang 

daya simpan. Gula apabila ditambahkan kedalam bahan pangan dengan 

konsentrasi 30% padatan terlarut maka Aw dari bahan pangan tersebut akan 

berkurang Bahan pemanis yang dapat ditambahkan dalam produk susu fermentasi 

adalah sukrosa atau glukosa dalam bentuk padat atau sirup. gula sebagai bahan 

pengawet, gula dapat menurunkan Aw dari bahan pangan sehingga 

mirkoorganisme dapat terhambat pertumbuhannya. 
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2.4.  Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) 

Hylocereus polyrhizus yang lebih banyak dikembangkan di Cina dan 

Australia ini memiliki buah dengan kulit berwarna merah dan daging berwarna 

merah keunguan. Rasa buah lebih manis dibanding Hylocereus undatus, dengan 

kadar kemanisan mencapai 13-15 % Briks. Hylocereus polyrhizus tergolong jenis 

yanaman yang cenderung berbunga sepanjang tahun. Sayangnya tingkat 

keberhasilan bunga menjadi buah sangat kecil, hanya mencapai 50% sehingga 

produktivitas buahnya tergolong rendah dan rata-rata berat buahnya hanya sekitar 

400 gram (Kristanto, 2008). 

Buah naga merah termasuk tanaman tropis dan sangat mudah beradaptasi 

pada berbagai lingkungan tumbuh dan perubahan cuaca seperti sinar matahari, 

angin dan curah hujan. Curah hujan yang ideal untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman ini adalah sekitar 60 mm/bulan atau 720 mm/tahun, 

sementara intensitas sinar matahari yang disukai sekitar 70% – 80 %. Oleh karena 

itu tanaman ini sebaiknya ditanam di lahan yang tidak terdapat naungan dan 

sirkulasi udaranya harus baik. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini akan 

lebih baik bila ditanam di dataran rendah antara 0 – 350 mdpl. Suhu udara yang 

ideal bagi tanaman ini antara 26º - 36º C dan kelembapan 70% – 90%. Tanahnya 

harus beraerasi baik. Derajat keasaman (pH) tanah yang disukainya bersifat 

sedikit alkalis 6,5-7 (Hardjadinata, 2010). 

Buah naga merah (Hylocereus plyrhizus) juga mengandung antosianin yang 

merupakan senyawa polifenol yang kaya akan pigmen, penentu terbentuknya 

warna merah, ungu dan biru dari berbagai buah-buahan dan sayur-sayuran. 

Antosianin merupakan salah satu jenis flavonoid yang banyak terdapat pada buah 
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naga (Jamilah et al., 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Wybraniec et al. 

(2001), membuktikan bahwa flavonoid yang terdapat pada buah naga adalah 

betasianin. Panjuantiningrum (2009) menyatakan bahwa flavonoid yang 

terkandung dalam buah naga meliputi quercetin, kaempferol, dan isorhamnetin. 

Buah naga merah juga kaya akan atioksidan antoxianin. Kadar antosianin berkisar 

8,8 mg / 100 gr buah naga ( Wu dkk., 2006). 

Hylocereus polyrhizus juga kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan 

flavonoid, yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembatan kosmetik untuk 

mencegah kehilangan kelembapan pada kulit (sinaga, 2012). Antosianin 

merupakan salah satu bagian penting dalam kelompok pigmen setelah klorofil. 

Antosianin larut dalam air, menghasilkan warna dari merah sampai biru dan 

tersebar luas dalam buah, bunga, dan daun. Antosianin pada buah naga ditemukan 

pada buah dan kulitnya. 

Menurut Ide (2009) jenis buah naga yang telah dibudidayakan ada empat: 

a. Buah naga berdaging putih (Hylocereus undatus) yang lebih popular dengan 

sebutan white pitaya adalah buah naga yang kulitnya berwarna merah, daging 

berwarna putih, dan biji berwarna hitam berukuran kecil. Rasa buahnya masam 

bercampur manis. Dibanding jenis lainnya, kadar kemanisannya tergolong rendah 

yaitu sekitar 10-13°Briks.  

b. Buah naga berdaging merah (Hylocereus polyrhizus) yang lebih banyak 

dikembangkan di Cina dan Australia ini memiliki buah dengan kulit berwarna 

merah dan daging berwarna merah keunguan. Rasa buah lebih manis dibanding 

Hylocereus undatus.  
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c. Buah naga berdaging super merah (Hylocereus costaricensis) yang sepintas 

memang mirip buah Hylocereus polyrhizus. Namun warna daging buahnya lebih 

merah. Buah ini memiliki kadar kemanisan mencapai 13-15°Briks.  

d. Buah naga kulit kuning berdaging putih (Selenicereus megalanthus) yaitu 

berpenampilan berbeda dibanding jenis anggota hylocereus dan dikenal sebagai 

yellow pitaya. Kulit buah berwarna kuning tanpa sisik sehingga cenderung lebih 

halus. Rasa buahnya jauh lebih manis dibanding buah naga lainnya karena 

memiliki kadar kemanisan 15-18 °Briks. 

 

Gambar 1. Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) (Indriasari,2012) 

Nilai glukosa buah naga putih 353g/kg secara signifikan lebih rendah dari 

buah naga merah yaitu 401g/kg, kandungan fruktosa buah naga putih yaitu 238 

g/kg secara signifikan lebih tinggi dari buah naga merah yaitu 158g/kg. 

Kandungan oligosakarida buah naga merah yaitu 89,6 g/kg dan buah naga putih 

yaitu 86,2 g/kg. Buah naga bersifat prebiotik karena oligosakarida membantu 

pertumbuhan L. delbrueckii BCC13296 dan B. Bifidum (Wichienchot dkk., 2010). 

Buah naga mempunyai kandungan zat bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh 

diantaranya antioksidan (dalam asam askorbat, betakaroten, dan antosianin) dan 

mengandung serat pangan dalam bentuk pektin. Selain itu, dalam buah naga 

terkandung beberapa mineral seperti kalsium, posfor, besi, dan lain-lain. Vitamin 
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yang terdapat di dalam buah naga antara lain vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, 

dan vitamin C (Pratomo, 2008). 

Presentase asam laktat pada yogurt dengan penambahan konsentrasi buah 

naga merah yang berbeda menunjukkan peningkatan. Pada perlakuan tanpa 

penambahan buah naga merah (0%), asam laktat yang dihasilkan lebih kecil 

dibandingkan dengan perlakuan penambahan buah naga merah. Hal ini terjadi 

karena pada perlakuan tanpa penambahan buah naga merah sumber energi untuk 

bakteri asam laktat hanya berasal dari karbohidrat susu. Sedangkan perlakuan 

dengan penambahan buah naga merah sumber energi selain bersumber dari 

karbohidrat susu juga karbohidrat dari buah naga merah. Yogurt dengan 

penambahan buah naga merah pada konsentrasi 7% menjadi media terbaik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme yang digunakan. Kondisi tersebut terlihat dengan 

semakin banyaknya metabolit primer (asam laktat) (Fitratullah,2017). 

Semakin tinggi konsentrasi buah naga merah yang diberikan maka semakin 

rendah nilai pH yogurt. Adanya penurunan pH sebanding dengan peningkatan 

asam laktat yang dihasilkan. Perlakuan tanpa penambahan buah naga merah (0%), 

nilai pH yogurt yang dihasilkan cenderung lebih kecil dibandingkan perlakuan 

penambahan buah naga merah. Hal ini terjadi karena sumber energi untuk BAL 

pada perlakuan tanpa penambahan buah naga merah hanya bersumber dari susu. 

Sehingga glukosa yang akan dirombak nantinya menjadi asam laktat yang lebih 

sedikit. Semakin banyak glukosa maka semakin banyak pula yang akan dirombak. 

Perlakuan konsentrasi buah naga merah 7% dalam pembutan yogurt mengalami 

perbedaan nilai pH terhadap perlakuan 3% dan 5% (Fitratullah,2017). 

 



18 

Tabel 4. Kandungan Gizi Buah Naga Merah Per 100 Gram 

Komponen Satuan Jumlah 

Kadar Gula % Briks 13-18

Air % 90,20

Karbohidrat g 11,5

Protein g 0,53

Asam g 0,139

Serat g 0,71

Fosfor mg 8,7 

Magnesium mg 60,4 

Kalsium mg 134,5 

Vitamin C mg 9,4 

Sumber : Kristanto (2013) 




