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ABSTRACT 

Soygurt is a beverage fermented soy milk. The purpose of this study was 

to determine the effect of yellow passion fruit extract and pandan leaves to 

vitamin C and soygurt organoleptic quality. The design of this research is factorial 

pattern consists of 2 factors : the first factor was pandan leaves as a natural 

deodorizer leaf concentrations of 0 (control), 5, and 10 ml/100 ml of material, 

while the second factor was yellow passion fruit extracts as a flavoring agent with 

concentration 0 (control), 40, and 80 ml/100 ml of material in the manufacture of 

soygurt. Data were analyzed using ANOVA 2 lane. The highest levels of vitamin 

C was P0M2 treatment (0 ml of pandan leaf extract and 80 ml of yellow passion 

fruit extract) which equal to 6,219 mg, while the lowest levels of vitamin C in the 

treatment P2M0 (10 ml of pandan leaf extract and without any adition of yellow 

passion fruit extract). Organoleptic test showed that the best soygurt was P1M2 

treatment (5 ml of pandan leaf extract and 80 ml of yellow passion fruit extract) 

which had a watery texture, yellowish colour, very sour taste, and rather be 

flavorfull than “langu”. It could be concluded that the addition of the yellow 

passion fruit extracts effect the levels of vitamin C and organoleptic quality of 

soygurt.  
 

Kata kunci: soygurt, yellow passion fruit extract, pandan leaves, levels of 

vitamin C dan organoleptic  
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ABSTRAK 

Soygurt merupakan minuman berupa hasil fermentasi susu kedelai. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak buah markisa 

kuning dan daun pandan terhadap kadar vitamin C dan kualitas organoleptik 

soygurt. Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) terdiri dari 2 faktor yaitu faktor 1 daun pandan sebagai pewangi 

alami dengan konsentrasi daun pandan 0 (kontrol), 5, dan 10 ml/100 ml bahan, 

sedangkan faktor 2 ekstrak buah markisa kuning sebagai perasa dengan 

konsentrasi 0 (kontrol), 40, dan 80 ml/100 ml bahan pada pembuatan soygurt. 

Data dianalisa menggunakan ANOVA 2 jalur. Kadar vitamin C tertinggi pada 

perlakuan P0M2 (kontrol dengan ekstrak buah markisa kuning 80 ml) yaitu sebesar 

6,219 mg, sedangkan kadar vitamin C terendah pada perlakuan P2M0 

(penambahan 10 ml daun pandan dan tanpa ekstrak buah markisa kuning). 

Organoleptik soygurt yang memiliki kualitas terbaik pada perlakuan P1M2 

(penambahan daun pandan 5 ml dan ekstrak buah markisa kuning 80 ml) yaitu 

memiliki tekstur encer, berwarna kuning, rasa sangat asam, dan beraroma agak 

langu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambahan ekstrak buah markisa 

kuning berpengaruh terhadap kadar vitamin C serta kualitas organoleptik soygurt. 
 

Kata kunci: soygurt, ekstrak buah markisa kuning, daun pandan, uji vitamin C 

dan uji organoleptik 
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PENDAHULUAN  

Susu merupakan bahan pangan yang mengandung unsur gizi lengkap, tetapi 

produksi susu di Indonesia relatif masih kecil, sehingga harganya menjadi relatif 

tinggi. Oleh sebab itu, susu kedelai dijadikan sebagai alternatif sebagai pengganti 

susu sapi maupun susu kambing. Apalagi diketahui bahwa kedelai memiliki 

kandungan protein yang tinggi, disamping sebagian orang ternyata “alergi” 

terhadap susu sapi (Suprapti, 2005). Dalam 100 gram  kedelai mengandung zat-

zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu protein 34,9 gram, kalori 331 kal, lemak 

18,1 gram, hidrat arang 34,8 gram, kalsium 227 mg, fosfor 585 mg, besi 8 mg, 

vitamin A 110 SI, vitamin B1 1,07 mg, dan air 7,5 gram (Manganti, 2012).  

Kedelai (Glysine max Merr.) termasuk dalam familia Papilionaceae 

(Leguminoceae) yang memiliki kandungan kimia berupa protein, lemak, 

karbohidrat, dan beberapa vitamin yaitu vitamin A, B, E, dan K. Selain untuk 

mengatasi penyakit diabetes mellitus, kedelai juga dapat mengobati gangguan 

lambung, kolesterol tinggi, dan mencegah kanker. Kedelai memiliki rasa tawar 

maka berkhasiat juga untuk menurunkan kadar gula darah (Wijayakusuma, 2004).  

Susu kedelai memiliki kelebihan dibanding dengan susu lain yaitu tidak 

mengandung laktosa sehingga susu ini cocok untuk dikonsumsi penderita 

intoleransi laktosa, terlebih lagi jika dikonsumsi dalam bentuk produk fermentasi 

yaitu soygurt (Pratt (1979) dalam Sari, 2007). Intoleransi laktosa yaitu seseorang 

yang tidak punya enzim laktase dalam tubuhnya sehingga orang tersebut tidak 

dapat mencerna makanan berlemak (Cahyadi, 2009).  

Soygurt adalah minuman berupa gel hasil fermentasi asam laktat terhadap 

susu kedelai. Pembuatan soygurt mudah dilakukan dengan menggunakan 

peralatan sederhana dan biasanya tidak mahal. Proses pembuatan soygurt dan 

kultur (biakan murni) starter yang digunakan pada dasarnya sama seperti pada 

pembuatan yoghurt. Akan tetapi, proses fermentasi pada pembuatan soygurt 

terkadang mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan jenis karbohidrat yang 

terdapat pada susu kedelai berbeda dengan susu sapi yaitu berupa olisakarida yang 

tidak dapat digunakan sebagai sumber energi oleh kultur starter (Cahyadi, 2009).  
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Pengembangan susu kedelai menjadi soygurt dimulai karena aroma khas susu 

kedelai yang kurang disukai oleh konsumen. Oleh karena itu, dalam 

pembuatannya perlu ditambahkan daun pandan untuk menghilangkan rasa langu 

(Diki, dkk (2000) dalam Cahyadi, 2009)). Hal ini dikarenakan daun pandan 

mengandung beberapa bahan kimia diantaranya alkaloida, saponin, flavonoid, 

tanin, dan polifenol sehingga menimbulkan bau harum terhadap makanan. Selain 

itu, daun pandan memiliki efek farmakologis yaitu menambah nafsu makan, 

menghilangkan gelisah, menghitamkan rambut, dan mengobati tekanan darah 

tinggi (Hariana, 2008).  

Menurut Sumantri (2004) dalam Rini (2011), fermentasi asam laktat 

merupakan fermentasi dimana hasil akhirnya adalah asam laktat dan dapat terjadi 

dalam kondisi anaerob. Bakteri asam laktat homofermentatif menghasilkan 

mayoritas asam laktat dengan sedikit produk samping yaitu gliserol,etanol, asetat, 

format dan CO2. Bakteri asam laktat homofermentatif mengoksidasi glukosa 

menjadi 2 piruvat melalui jalur EMP. Pada jalur itu menghasilkan 2 ATP. NADH 

yang dihasilkan pada jalur itu dipakai untuk mereduksi piruvat menjadi asam 

laktat.  

Reaksi keseluruhan sebagai berikut :  

Glukosa + 2 ADP + 2 Pi   2 laktat + 2 ATP  

Menurut Rukmana (2012), buah markisa mengandung vitamin C sebesar 20 

mg/100 g dan memiliki struktur buah diantaranya yaitu 51 % kulit buah dan 49 % 

isi buah. Isi buah markisa mengandung biji sebanyak 20,2 % dan sari buah 28,8 

%. Adapun komposisi gizi dari sari buah markisa yaitu 76,8 % air, 2,3 % zat 

asam, 0,005 % zat kapur, 0,018 % zat pospor, dan 0,00034 % zat besi. Menurut 

Shabella (2012), khasiat dan manfaat dari buah markisa antara lain untuk 

mengobati asma, mengendurkan saraf, mengobati penyakit lambung dan 

pencernaan, obat pencahar, menghambat pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh, 

meningkatkan kualitas penglihatan, membantu dalam melawan infeksi, membuat 

kulit sehat dan membantu pertumbuhan sel, serta membantu insomnia.  

Menurut penelitian Sari (2010), bahwa pada penambahan ekstrak buah 

markisa kuning 50%, 60%, 70%, dan 80% kadar vitamin C tertinggi terdapat pada 
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perlakuan dengan penambahan ekstrak buah markisa kuning 80% yaitu sebesar 

24,53 mg sedangkan kadar vitamin C terendah pada penambahan ekstrak markisa 

kuning 50% sebesar 14,63 mg.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat inovasi 

baru yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak buah 

markisa kuning dan daun pandan terhadap kadar vitamin C dan kualitas 

organoleptik soygurt.  

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen untuk 

memperoleh data yaitu dengan melakukan percobaan penambahan ekstrak buah 

markisa kuning dan daun pandan sebagai pewangi. Penelitian dilakukan pada 

bulan Juni 2013. Tempat penelitian di Laboratorium Pangan Gizi Biologi dan 

Laboratorium Pangan Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Parameter dalam penelitian ini adalah uji vitamin C dan uji 

Organoleptik. Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) anava dua jalur dengan kombinasi 9 perlakuan dan 3 

ulangan. Pola faktorial terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor 1 daun pandan sebagai 

pewangi alami dan faktor  2 ekstrak buah markisa kuning sebagai perasa.  

Faktor 1 : penambahan daun pandan (P)  

 P0 : daun pandan sebanyak 0 ml/100 ml bahan 

 P1 : daun pandan sebanyak 5 ml /100 ml bahan 

 P2 : daun pandan sebanyak 10 ml/100 ml bahan 

Faktor 2 : penambahan ekstrak markisa kuning (M)  

 M0 : ekstrak markisa kuning sebanyak 0 ml/100 ml bahan 

 M1 : ekstrak markisa kuning sebanyak 40 ml/100 ml bahan 

 M2 : ekstrak markisa kuning sebanyak 80 ml/100 ml bahan 

Tabel 1. Rancangan perlakuan soygurt  

P                  M M0 (0 ml) M1 (40 ml) M2 (80 ml) 

P0 (0 ml)  P0M0 P0M1 P0M2 

P1 (5 ml) P1M0 P1M1 P1M2 

P2 (10 ml) P2M0 P2M1 P2M2 
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis 

kuantitatif yaitu analisis  varian (Anava) dua jalur yang dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ).  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil  

Berdasarkan hasil pengukuran kadar vitamin C pada masing-masing obyek 

penelitian tentang pengaruh penambahan daun pandan sebagai pewangi dan 

ekstrak buah markisa kuning sebagai perasa terhadap pembuatan soygurt, maka 

diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 2. Kadar vitamin C soygurt dengan penambahan ekstrak buah markisa 

kuning (Passiflora edulis var. flavicarpa) dan daun pandan sebagai 

pewangi.  

 

Perlakuan 
Rata-Rata Kadar Vitamin C (mg) 

Soygurt 
Keterangan 

P0M0 4,605 ± 0,051 Kontrol  

P0M1 5,691 ± 0,051 Kontrol + markisa 40 ml 

P0M2 6,219 ± 0,183 ** Kontrol + markisa 80 ml 

P1M0 4,136 ± 0,088 Pandan 5 ml 

P1M1 5,133 ± 0,051 Pandan 5 ml + markisa 40 ml 

P1M2 5,309 ± 0,051 Pandan 5 ml + markisa 80 ml 

P2M0 3,696 ± 0,088 * Pandan 10 ml  

P2M1 4,840 ± 0,051 Pandan 10 ml + markisa 40 ml 

P2M2 5,045 ± 0,051 Pandan 10 ml + markisa 80 ml 

** Kadar vitamin C tertinggi 

*   Kadar vitamin C terendah 

 

Dari tabel 2 menunjukkan kadar vitamin C soygurt markisa dan daun pandan 

dengan hasil yang berbeda pada setiap perlakuan. Kadar vitamin C tertinggi 

terdapat pada perlakuan (P0M2) kontrol dengan penambahan ekstrak markisa 80 

ml sebanyak 6,219 mg. Sedangkan kadar vitamin C terendah terdapat pada 

perlakuan (P2M0) dengan penambahan daun pandan 10 ml dan tanpa ekstrak 

markisa sebanyak 3,696 mg. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa semakin 

banyak penambahan daun pandan maka kadar vitamin C semakin sedikit.  
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Tabel 3. Hasil Uji Anava Dua Jalur Kadar Vitamin C Soygurt Dengan   

Penambahan Ekstrak Buah Markisa Kuning Dan Daun Pandan 

Sebagai Pewangi.  

 

Sumber Variasi Db JK KT Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

1. Perlakuan 

A    = Pewangi 

B    = Perasa markisa 

AB = Interaksi 

8 14,083 1,760 227,315* 2,51 3,71 

2 4,45 2,225 287,259* 3,55 6,01 

2 9,448 4,724 610,037* 3,55 6,01 

4 0,185 0,046 5,981* 2,93 4,58 

2. Galat 18 0,139 0,008    

Total 34 14,22     

Keterangan: 

* = Signifikan pada  = 5%  

 

Dari hasil uji Anava dua jalur pengaruh penambahan pewangi terhadap kadar 

vitamin C pada soygurt markisa memperoleh nilai yaitu Fhitung A > Ftabel (287,259> 

3,55) yang berarti signifikan pada taraf 5%. Artinya penambahan daun pandan 

dengan dosis yang berbeda berpengaruh terhadap kadar vitamin C soygurt 

markisa. Sedangkan hasil uji anava untuk perlakuan perasa markisa memperoleh 

nilai Fhitung B > Ftabel (610,037> 3,55) yang berarti signifikan pada taraf 5 %. 

Artinya penambahan perasa markisa yang berbeda berpengaruh terhadap kadar 

vitamin C pada soygurt markisa. Interaksi dari perlakuan penambahan pewangi 

dan perasa markisa memperoleh nilai Fhitung AB > Ftabel (5,981> 2,93) yang berarti 

signifikan pada taraf 5 %. Hal ini menunjukkan interaksi pewangi dan perasa 

markisa pada soygurt markisa berpengaruh terhadap kadar vitamin C.  

Hasil uji anava yang signifikan, kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Jujur (BNJ) yang hasilnya adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4. Hasil Uji BJN Kadar Vitamin C Soygurt Dengan Penambahan Ekstrak 

Buah Markisa Kuning  Dan Daun Pandan Sebagai Pewangi 

 

No Perlakuan 
Rerata  Beda Jarak Nyata 

Hasil 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 P2M0 3,696                 

2 P1M0 4,136 0,440        

3 P0M0 4,605 0,469 0,909       

4 P2M1  4,840 0,235 0,704 1,144      

5 P2M2 5,045 0,205 0,440 0,909 1,349     

6 P1M1 5,133 0,088 0,293 0,528 0,997 1,437    

7 P1M2 5,309 0,176 0,264 0,469 0,704 1,173 1,613   

8 P0M1 5,691 0,382 0,558 0,646 0,851 1,086 1,555 1,995  

9 P0M2 6,219 0,528 0,910 1.086 1,174 1,379 1,614 2.083 2,523 

Nilai Baku ttabel db=18 2,101 2,878       

Nilai Uji BNJ 
0,062 

(5%) 

0,084 

(1%) 

      

Keterangan : semua berbeda nyata 

Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan ekstrak buah 

markisa sebanyak 40 ml lebih efektif dibanding perlakuan tanpa penambahan 

ekstrak buah markisa. Sedangkan perlakuan tanpa penambahan daun pandan lebih 

baik dibanding perlakuan dengan penambahan daun pandan sebanyak 10 ml.  

Dari hasil penilaian kualitas soygurt yang dilakukan oleh 20 panelis, maka 

diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 5. Penilaian kualitas soygurt markisa dan daun pandan  

Perlakuan Tekstur Warna Rasa Aroma 

P0M0 Encer Putih kekuningan Tidak asam Sangat langu 

P0M1 Encer Putih kekuningan Asam Langu 

P0M2 Encer Kuning Sangat asam Langu 

P1M0 Encer Putih kehijauan Tidak asam Agak langu 

P1M1 Encer Putih kekuningan Asam Agak langu 

P1M2 Encer Kuning Sangat asam Agak langu 

P2M0 Encer Putih kehijauan Tidak asam Tidak langu 

P2M1 Encer Putih kekuningan Asam Agak langu 

P2M2 Encer Kuning Sangat asam Agak langu 

 

Tabel 5. menunjukan bahwa organoleptik tekstur hasil terbaik pada perlakuan 

P0M2 (kontrol dengan ekstrak markisa 80 ml) dan hasil yang tidak baik pada 

perlakuan P2M2 (penambahan ekstrak markisa 80 ml dan daun pandan 10 ml). 
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Organoleptik warna hasil terbaik pada perlakuan P1M2 (kontrol dengan ekstrak 

markisa 80 ml), P1M2 (penambahan 5 ml daun pandan dan ekstrak markisa 80 ml) 

dan P2M2 (penambahan 10 ml daun pandan dan ekstrak markisa 80 ml)  dan hasil 

yang tidak baik pada perlakuan P1M0 (penambahan daun pandan 5 ml). 

Organoleptik rasa hasil terbaik pada perlakuan P0M2 (penambahan ekstrak 

markisa 80 ml), P1M2 (penambahan 5 ml daun pandan dan ekstrak markisa 80 ml) 

dan P2M2 (penambahan 10 ml daun pandan dan ekstrak markisa 80 ml) dan hasil 

yang tidak baik pada perlakuan P0M0 (kontrol), P1M0 (Penambahan daun pandan 5 

ml) dan P2M0 (penambahan daun pandan 10 ml). Dan organoleptik aroma hasil 

terbaik pada perlakuan P2M0 (penambahan daun pandan 10 ml) dan hasil yang 

tidak baik P0M0 (kontrol).  

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan uji kadar vitamin C soygurt dengan penambahan ekstrak markisa 

kuning dan daun pandan dapat diketahui bahwa kadar vitamin C paling tinggi 

terdapat pada perlakuan P0M2 (kontrol dengan penambahan ekstrak markisa 80 

ml) dengan kadar vitamin C sebanyak 6,219 mg. Sedangkan kadar vitamin C 

paling rendah terdapat pada perlakuan P2M0 (penambahan daun pandan 10 ml dan 

tanpa ekstrak markisa) dengan kadar vitamin C sebanyak 3,696 mg. Hal ini 

disebabkan karena buah markisa kuning mengandung vitamin C cukup banyak 

yaitu 20 mg/100 gram. Selain dari ekstrak markisa kuning, vitamin C juga 

terdapat pada susu skim yang digunakan dalam proses pembuatan soygurt sebesar 

65 mg/100 gram. Menurut Astawan, dkk (1991) dalam Darmajana (2011), 

yoghurt yang dibuat dari sari kacang-kacangan memerlukan tambahan susu skim. 

Fungsi susu skim adalah sebagai sumber laktosa dalam proses fermentasi oleh 

bakteri. Selain itu, susu skim juga berfungsi untuk meningkatkan kekentalan, 

aroma dan keasaman yoghurt atau soygurt.  

Dari penelitian, menghasilkan rata-rata kadar vitamin C soygurt markisa 

kuning dan daun pandan sebagai berikut :  



8 
 

 

Gambar 1. Histogram kadar vitamin C soygurt dengan penambahan ekstrak buah 

markisa kuning dan daun pandan sebagai pewangi.  

 

Dari kurva tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak daun pandan yang 

digunakan maka semakin rendah kadar vitamin C yang dihasilkan. Selain itu, 

semakin banyak ekstrak markisa kuning yang digunakan juga akan membuat 

kadar vitamin C meningkat. 

Dari hasil uji Anava dua jalur pengaruh penambahan pewangi terhadap kadar 

vitamin C pada soygurt markisa memperoleh nilai yaitu Fhitung A > Ftabel (287,259> 

3,55) yang berarti signifikan pada taraf 5%. Artinya, penambahan pewangi yaitu 

daun pandan yang berbeda berpengaruh terhadap kadar vitamin C soygurt.  

Menurut Boga (2009), daun pandan mengandung senyawa esens yang 

sifatnya mudah menguap selama masakan dipanaskan sehingga mempercepat 

peningkatan suhu. Dengan penambahan ekstrak daun pandan ini menyebabkan 

menurunnya kadar vitamin C dari soygurt. Hal ini dikarenakan vitamin C 

terdenaturasi oleh kenaikan suhu pada proses perebusan susu kedelai sehingga 

menurunkan kadar vitamin C dari susu skim. Semakin tinggi dosis ekstrak daun 

pandan yang digunakan dalam pembuatan soygurt markisa menyebabkan semakin 

menurunnya kadar vitamin C pada soygurt tersebut.  Hasil rata-rata kadar vitamin 

C pada perlakuan P0M2 sebesar 6,219 mg, perlakuan P1M1 sebesar 5,133 mg, 

kemudian turun lagi pada perlakuan P2M2 menjadi 5,045 mg.  

0

1

2

3

4

5

6

7

P0M0 P0M1 P0M2 P1M0 P1M1 P1M2 P2M0 P2M1 P2M2

RATA-
RATA

KADAR VITAMIN C 

4,605

5,691 6,219

4,136

5,133 5,309

3,696

4,840 5,045

R
at

a-
ra

ta
v

it
am

in
 C

 (
m

g
)

Perlakuan



9 
 

Hasil uji anava untuk perlakuan perasa markisa memperoleh nilai Fhitung B > 

Ftabel (610,037> 3,55) yang berarti signifikan pada taraf 5 %. Artinya penambahan 

perasa markisa yang berbeda berpengaruh terhadap kadar vitamin C pada soygurt 

markisa. Hasil maksimal diperoleh pada perlakuan P0M2 (penambahan ekstrak 

markisa 80 ml) sebanyak 6,219 mg. Semakin tinggi penambahan ekstrak markisa 

maka semakin tinggi pula kadar vitamin C pada soygurt. Hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan (Sari, 2010), menunjukkan bahwa dari penambahan markisa 50%, 

60%, 70%, dan 80% kadar vitamin C paling tinggi terdapat pada penambahan 

markisa 80% dalam pembuatan minuman penyegar. Didalam buah markisa 

banyak mengandung vitamin C, nilai kandungan vitamin C pada buah markisa 

yaitu sebesar 20 mg/100 gram (Rukmana, 2012). 

Fhitung AB > Ftabel (5,981> 2,93) menunjukkan bahwa ada interaksi antara daun 

pandan dan ekstrak markisa kuning yang berbeda dapat mempengaruhi kadar 

vitamin C yang terkandung dalam soygurt. Semakin rendah konsentrasi daun 

pandan dan semakin tinggi ekstrak markisa kuning maka kandungan vitamin C 

semakin tinggi.  

Hasil uji BNJ menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan ekstrak 

buah markisa sebanyak 40 ml lebih efektif dibanding perlakuan tanpa 

penambahan ekstrak buah markisa. Artinya, penambahan ekstrak buah markisa 

kuning dengan dosis yang meningkat akan meningkatkan kadar vitamin C 

soygurt. Sedangkan perlakuan tanpa penambahan daun pandan lebih baik 

dibanding perlakuan dengan penambahan daun pandan sebanyak 10 ml. Artinya, 

penambahan daun pandan dengan dosis yang menigkat justru akan menurunkan 

kadar vitamin C pada soygurt.  

Uji organoleptik soygurt markisa kuning dan daun pandan dilakukan oleh 20 

orang panelis tidak terlatih yang terdiri dari mahasiswa UMS dan masyarakat 

umum yang meliputi tekstur, warna, rasa, dan aroma.  

a. Tekstur  

Hasil uji organoleptik tekstur pada soygurt markisa kuning dan daun 

pandan diperoleh hasil terbaik pada P0M2 (ekstrak markisa 80 ml) sebanyak 1,5 

memiliki tekstur encer dan hasil yang tidak baik pada P2M2 (Penambahan daun 
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pandan 10 ml dan ekstrak markisa 80 ml) sebanyak 1 memiliki tekstur encer. 

Hal ini disebabkan oleh proses pengenceran 6 kali dari berat kering kedelai. 

Semakin encer suspensi maka semakin lambat terbentuknya lapisan, sehingga 

kembang tahu (pati) semakin tipis dan rapuh (Astawan, 2009). Sehingga uji 

organoleptik pada tekstur dihasilkan soygurt yang encer dan tanpa endapan 

pati.  

Tekstur yoghurt atau soygurt yang baik yaitu berupa gel. Gel yoghurt ini 

berbentuk semisolid atau setengah padat (Purwaningsih,2007). Dari hasil uji 

organoleptik semakin tinggi penambahan ekstrak markisa maka semakin encer 

tekstur soygurt.  

b. Warna  

Hasil yang diperoleh uji warna pada soygurt markisa kuning dan daun 

pandan terbaik pada perlakuan P0M2 (penambahan ekstrak markisa 80 ml), 

P1M2 (penambahan 5 ml daun pandan dan ekstrak markisa 80 ml) dan P2M2 

(penambahan 10 ml daun pandan dan ekstrak markisa 80 ml) memiliki warna 

kuning dan hasil yang tidak baik pada perlakuan P1M0 (Penambahan daun 

pandan 5 ml) memiliki warna tidak menarik yaitu putih kehijauan atau bisa 

disebut juga hijau pucat.  

P0M2, P0M1, P0M0 P1M0, P1M1, P1M2 P2M0, P2M1, P2M2 

Gambar 2. Hasil penelitian soygurt dengan penambahan ekstrak buah markisa 

kuning dan daun pandan sebagai pewangi.  

 

Hal ini disebabkan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan soygurt 

adalah biji kedelai yang menghasilkan warna putih kekuningan jika dimasak, 

daun pandan menghasilkan warna hijau, dan markisa menghasilkan warna 

kuning. Semakin banyak daun pandan yang digunakan maka warna menjadi 
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semakin hijau. Semakin banyak ekstrak markisa yang digunakan maka warna 

menjadi semakin kuning. Berdasarkan hasil penelitian, warna dari daun pandan 

akan tertutupi oleh warna dari ekstrak markisa sehingga hasil soygurt 

cenderung menuju ke warna kuning.  

c. Rasa  

Hasil yang diperoleh uji rasa pada soygurt markisa kuning dan daun 

pandan terbaik pada perlakuan P0M2 (penambahan ekstrak markisa 80 ml), 

P1M2 (penambahan 5 ml daun pandan dan ekstrak markisa 80 ml) dan P2M2 

(penambahan 10 ml daun pandan dan ekstrak markisa 80 ml) memiliki rasa 

sangat asam dan hasil yang tidak baik pada perlakuan P0M0 (kontrol), P1M0 

(Penambahan daun pandan 5 ml) dan P2M0 (penambahan daun pandan 10 ml) 

memiliki rasa tidak asam. Hal ini disebabkan bahan dasar yang digunakan 

dalam pembuatan soygurt adalah biji kedelai yang menghasilkan rasa tawar 

jika dimasak, daun pandan menghasilkan rasa pahit jika digunakan berlebihan 

(Astuti, 2012), dan markisa kuning menghasilkan rasa asam karena 

mengandung vitamin C sebesar 20 mg/100 g. Dengan adanya interaksi 

penambahan daun pandan dan ekstrak markisa kuning menyebabkan rasa 

soygurt menjadi sangat asam. Dari hasil uji organoleptik, semakin tinggi dosis 

ekstrak markisa yang digunakan menyebabkan semakin meningkatkan rasa 

asam pada soygurt.  

d. Aroma  

Hasil uji organoleptik aroma pada soygurt markisa kuning dan daun 

pandan diperoleh hasil terbaik pada P2M0 (daun pandan 10 ml) sebanyak 4 

memiliki aroma tidak langu dan hasil yang tidak baik pada P0M0 (kontrol) 

sebanyak 1 memiliki aroma sangat langu. Hal ini disebabkan bahan dasar yang 

digunakan dalam pembuatan soygurt adalah biji kedelai menghasilkan aroma 

langu dan daun pandan menghasilkan aroma wangi. Dengan adanya interaksi 

penambahan daun pandan dan ekstrak markisa kuning menyebabkan aroma 

soygurt menjadi sedap. Dari hasil uji organoleptik, semakin tinggi dosis daun 

pandan yang digunakan menyebabkan semakin menghilangkan aroma langu 

pada soygurt.  
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KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Penambahan ekstrak buah markisa kuning berpengaruh terhadap kadar 

vitamin C soygurt susu kedelai. Kadar vitamin C tertinggi adalah perlakuan 

P0M2 sebesar 6,219 mg (kontrol dengan penambahan 80 ml ekstrak buah 

markisa kuning)  ke dalam 100 ml soygurt susu kedelai.  

2. Penambahan daun pandan berpengaruh terhadap aroma pada soygurt. 

Semakin banyak daun pandan yang digunakan, maka aroma langu dari 

kedelai semakin berkurang.  

3. Hasil uji organoleptik soygurt markisa kuning dan daun pandan terbaik 

pada perlakuan P1M2 (penambahan daun pandan 5 ml dan ekstrak markisa 

kuning 80 ml) yaitu memiliki tekstur encer, berwarna kuning, rasa sangat 

asam, dan beraroma agak langu.  
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