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ABSTRAK 
Yoghurt adalah susu hasil fermentasi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus.Penelitian ini menggunakan kacang merah dan 
ekstrak bunga rosela sebagai bahan dasar yoghurt. Kacang merah sebagai 
sumber protein nabati yang potensial sedangkan ekstrak bunga rosela kaya akan 
vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kadar protein, vitamin C, dan organoleptik pada yoghurt dengan formulasi 
kacang merah dan ekstrak bunga rosela yang berbeda. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor, faktor pertama, kacang 
merah 50 g (K1), 75 g (K2), 100 g (K3)  dan faktor kedua, ekstrak bunga rosela 
20% (R1), 25% (K2), dan  tanpa ekstrak bunga rosela (R0) dengan 3 kali 
ulangan. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa ada pengaruh nyata dan interaksi 
antara kacang  merah dan ekstrak bunga rosela terhadap kadar  protein dan 
vitamin C yoghurt. Kombinasi perlakuan kacang merah 100 gam dan ekstrak 
bunga rosela 25% merupakan hasil yoghurt terbaik kadar protein 4,69 gam dan 
vitamin C 12,53  mg/%, warna merah muda, aroma sedap, rasa asam dan kurang 
manis; tekstur lembut, dan daya terima masyarakat yang tinggi. Yoghurt 
kombinasi kacang merah dan ekstrak bunga rosela pada semua perlakuan 
memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) karena memiliki kadar protein rata-
rata diatas 3,5mg/%. 
Kata kunci: kacang merah, ekstrak bunga rosela, yoghurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE UTILIZATION OF KIDNEY BEANS ( Phaseolus vulgaris L. ) WITH  
THE ADDITIONAL EXTRACT OF ROSELA FLOWER 

( Hibiscus sabdariffa L. ) AS A NATURAL DYE 
 

 

ABSTRACT 
 Yoghurt is the fermentation product of mixed culture of Lactobacillus 
bulgaricus and Streptococcus thermophilus. This research  used kidney beans and 
extract of rosella flower as the basic material of yoghurt. Kidney beans have high 
source energy and good potential source of vegetable protein. Extract of rosella 
flower contain good vitamin C and high antioxidants. This study was aimed to 
determine levels of protein , vitamin C , organoleptic, and society accepteace test 
yoghurt formulation of  kidney beans and extract of rosella flower. The research 
design used Completely Randomized Design (CRD) 2 factors , the first factor 
were the kidney beans of 50 g(K1) , 75g (K2), 100g (K3) and the second factor 
were extract of rosella flower  20 % (R1), 25 % (R2), and without extract of 
rosella flower (R0)  with 3 replications . The results showed that there was 
significantly effect and the interaction between kidney bean and extract of rosella 
flower yoghurt’s  protein and vitamin C content. The combination between 100 g 
of kidney beans  and 25 % extract of rosella flower is the best yield yoghurt with 
4.69 g of protein and 12.53 mg /% of vitamin C , with pink color, good smell, sour 
and less sweet, soft texture, and high society acceptance. The combination of 
yoghurt kidney beans and extracts of rosella flower in all concetration have 
national standart qualification according to the Indonesian national standard( SNI) 
because of protein concentration more than 3,5 mg/%. 
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PENDAHULUAN 

Yoghurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri yang 

bersifat asam. Bakteri yang digunakan untuk fermentasi yoghurt adalah biakan 

campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Berbagai 

jenis susu dapat digunakan untuk membuat yoghurt, seperti susu segar sapi 

atau kambing, susu skim (susu tanpa lemak), susu kedelai, dan kombinasi dari 

susu tersebut. Di pasaran yoghurt terbagi dalam dua jenis, yang pertama adalah 

yoghurt plain yaitu yoghurt tanpa rasa tambahan dan yang kedua adalah drink 

yoghurt yaitu yoghurt plain yang oleh produsen telah ditambahkan perasa 

tambahan buah-buahan seperti strawberry, jeruk dan leci.  



Kelebihan yoghurt yang tidak dimiliki oleh susu murni diantaranya : 

kaya protein, kalsium, riboflavin, vitamin B6 dan vitamin B12, cocok 

dikonsumsi oleh orang yang sensitif dengan susu (yang ditandai dengan diare, 

mampu menghambat kadar kolestrol dalam darah bila dikonsumsi secara rutin 

karena yoghurt mengandung bakteri lactobasillus. Lactobasillus berfungsi 

menghambat pembentukan kolestrol dalam darah yang berasal dari makanan 

seperti jeroan atau daging, serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena 

mengandung banyak bakteri baik sehingga secara otomatis dapat 

menyeimbangkan bakteri jahat yang terdapat dalam susu. 

Kacang merah kering adalah sumber karbohidrat kompleks, serat, 

vitamin B, folasin, tiamin, kalsium, fosfor dan zat besi. Folasin adalah zat gizi 

esensial yang mampu mengurangi resiko kerusakan pada pembuluh darah. 

Kacang merah lebih murah dibanding susu sapi yang biasanya dibuat untuk 

yoghurt, oleh karena itu kacang merah merupakan salah satu bahan dasar 

alternatif yang terjangkau oleh masyarakat dan mudah untuk didapatkan, 

namun teknik pengolahan kacang merah juga masih sederhana. Kebanyakan 

kacang merah hanya digunakan sebagai pelengkap dalam masakan dan 

dijadikan sebagai bubur. 

Ekstrak bunga rosela ditambahkan sebagai pewarna alami dalam 

pembuatan yoghurt kacang merah. Bunga rosela kaya akan antosianin, asam 

sitrat, dan pektin. Rosela mengandung flavonoid gosipetin, quarsetin, 

hibisketin dan sabdaretin. Selain itu juga mengandung mineral seperti zat besi, 

natrium, kalsium, kalium, karbohidrat, serat, gula, dan vitamin (Duke 2008). 

Hasil penelitian Tandijo (2011)  terhadap  aroma, rasa, viskositas, dan overall  

diperoleh minuman sari kacang merah dengan rasio terbaik  air dan kacang 

merah 6: 1.Hasil penelitian Safitri (2012) terhadap Fruit leather menunjukkan 

bahwa ditinjau dari segi organoleptik dan analisa kimia jumlah perbandingan 

gula 40%, mangga 35% dan rosella 25%. berpengaruh dalam penurunan kadar 

air dan total asam, serta berpengaruh dalam peningkatan pH. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein, vitamin C, dan 

organoleptik pada yoghurt kacang merah dan ekstrak bunga rosela. 



METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juli 2013. Penelitian ini 

dilakukan pada 2 tempat yaitu, Laboratorium Pangan dan Gizi FKIP Biologi 

UMS, dan Laboratorium Kimia FIK UMS. Jenis penelitian ini adalah 

eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua 

faktor. Faktor yaitu pertama kacang merah dengan formulasi 50 gam (K1), 75 

gam (K2), dan 100 gam (K3). Faktor kedua yaitu ekstrak bunga rosela dengan 

formulasi tanpa ekstrak bunga rosela (R0), 20% (R1), 25% (R2).  

Bahan penelitian ini adalah kacang merah, bunga rosela, plain yoghurt, 

air, dan gula. Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari pengambilan sari kacang 

merah, kulturisasi bakteri (inokulasi bakteri), inkubasi bakteri, pendinginan, 

dilanjutkan uji organoleptik, uji protein, dan uji vitanin C.Teknik analisis data 

yang digunakan adalah diskriptif kuantitatif dengan menggunakan analysis of 

variance (ANOVA) dua jalur untuk uji kadar protein dan vitamin C dan 

deskriptif  kualitatif untuk uji organoleptik dan daya terima yang menggunakan 

angket uji organoleptik. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian uji kadar protein dan vitamin C pada yoghurt kacang 

merah dan ekstrak bunga rosela dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
        Tabel 1 Rata-rata Kadar Protein dan Vitamin C pada Yoghurt Kacang Merah 

Perlakuan  Kadar protein  
rata-rata (mg/%) 

Kadar vitamin C 
rata-rata (mg/%) Keterangan 

K1R0 3,95* 8,65* Kacang merah 50 gam tanpa 
ekstrak bunga rosela. 

K1R1 3,96 9,26 Kacang merah 50 gam dan 
ekstrak bunga rosela 20%. 

K1R2 3,96 10,59 Kacang merah 50 gam dan 
ekstrak bunga rosela 25%. 

K2R0 4,11 9,96 Kacang merah 75 gam tanpa 
ekstrak bunga rosela. 

K2R1 4,35 11,23 Kacang merah 75 gam dan 
ekstrak bunga rosela 20%. 

K2R2 4,523 11,88 Kacang merah 75 gam dan 
ekstrak bunga rosela 25%. 

K3R0 4,36 10,16 Kacang merah 100 gam tanpa 
ekstrak bunga rosela. 

K3R1 4,36 11,1 Kacang merah 100 gam dan 
ekstrak bunga rosela 20%. 

K3R2 4,69** 12,53** Kacang merah 100 gam dan 
ekstrak bunga rosela 25%. 



     

Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar protein  tertinggi yoghurt  pada 

perlakuan K3R2  (kacang merah 100 gan dan ekstrak bunga rosela 25%) yaitu 

4,69 mg dan kadar protein terendah yoghurt  pada perlakuan K1R0 (kacang 

merah 50 gan tanpa ekstrak bunga rosela) yaitu 3,95 mg. Kadar vitamin C  

tertinggi yoghurt  pada perlakuan K3R2  (kacang merah 100 gan dan ekstrak 

bunga rosela 25%) yaitu 12,53 mg dan kadar vitamin C terendah yoghurt  pada 

perlakuan K1R0 (kacang merah 50 gan tanpa ekstrak bunga rosela) yaitu 8,65 

mg. 

Berdasarkan hasil uji anova dua jalan dan uji lanjut pasca annova, 

menunjukkan data bahwa H0 ditolak. (Sig.<0,05) yang berarti terdapat 

pengaruh antara konsentrasi kacang merah dengan ekstrak bunga rosela. 

Perlakuan K3 memiliki kadar protein yang paling tinggi dibandingkan dengan 

K2 dan K1. Perlakuan K2 memiliki kadar protein yang paling tinggi dibanding 

K1 dan K0. Interaksi antara konsentrasi kacang merah dan Ekstrak bunga rosela 

mempengaruhi kadar protein.  

Berdasarkan hasil uji anova dua jalan dan uji lanjut pasca annova, 

menunjukkan data bahwa H0 ditolak. (Sig.<0,05) yang berarti terdapat 

pengaruh antara konsentrasi kacang merah dengan ekstrak bunga rosela. 

Perlakuan K3 memiliki kadar vitamin C yang paling tinggi dibandingkan 

dengan K2 dan K1. Perlakuan K2 memiliki kadar vitamin C yang paling tinggi 

dibanding K1 dan K0. Interaksi antara konsentrasi kacang merah dan Ekstrak 

bunga rosela mempengaruhi kadar vitamin C.  
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Hasil rata-rata uji organoleptik dan daya terima pada Yoghurt Kacang 

Merah dari 20 panelis dapat dilihat pada tabel 2. 

      Tabel 2 Hasil Uji Organolepik dan Daya Terima Masyarakat 
P

Perlakuan 

Penilaian kualitas yoghurt kacang merah dengan organoleptik 

Warna Aroma Rasa  Tekstur Daya 
Terima 

K1R0 
Cokelat 
pucat 

Kuarang sedap 
(langu) 

Manis dan 
asam 

Agak lembut 
(Agak kental) Biasa  

K2 R0 
Cokelat 
pucat 

Biasa (tidak 
langu) 

Manis dan 
asam Lembut (kental) Biasa 

K3 R0 Cokelat  
Biasa (tidak 

langu) 
Manis dan 

asam Lembut (kental) Biasa 

K1 R1 
Cokelat 

kemerahan  
Biasa (tidak 

langu) 
Asam dan 

kurang manis 
Agak lembut 
(Agak kental) Biasa 

K2 R1 
Cokelat 

kemerahan sedap Asam dan 
kurang manis 

Agak lembut 
(Agak kental) Biasa 

K3 R1 
Cokelat 

kemerahan Sedap Manis dan 
kurang asam 

Agak lembut 
(Agak kental) Biasa 

K1 R2 
Cokelat 

kemerahan Sedap Asam dan 
kurang manis 

Agak lembut 
(Agak kental) Suka 

K2 R2 
Cokelat 

kemerahan Sedap Asam dan 
kurang manis Lembut (kental) Suka 

K3 R2 
Cokelat 

kemerahan sedap Asam dan 
kurang manis Lembut (kental) Suka 

 

 Dari tabel 2 terdapat 5 kategori penilaian pada Yoghurt Kacang Merah 

yaitu aroma, warna, rasa, tekstur, dan daya terima panelis, sampel yoghurt 

memiliki karakteristik warna merah muda, aroma sedap, rasa asam dan kurang 

manis, serta tekstur lembut. Karakteristik ini yang menjadikan dari beberapa 

panelis biasa terhadap inovasi yoghurt dengan bahan dasar kacang merah dan 

ekstrak bunga rosela. 

Berdasarkan  gafik 1 Dari sembilan sampel, menunjukkan bahwa kadar 

protein tertinggi dapat dilihat pada perlakuan kacang merah 100 gam dan 

ekstrak bunga rosela 25% (K3R2) dengan kadar protein sebesar 4,69 gam dan 

terendah sebesar 3,95 pada perlakuan kacang merah 50 gam dan tanpa ekstrak 

bunga rosela (K1R0). Kadar protein tertinggi pada perlakuan K3R2 (kacang 

merah 100 gam dan  ekstrak bunga rosela 25%) disebabkan karena konsentrasi 

kacang merah yang paling tinggi. Selain itu, pada pelakuan K3R2 terdapat 

penambahan ekstrak bunga rosela dengan konsentrasi paling tinggi diantara 

yang lainnya, yaitu sebesar 25% dari berat kacang merah. hal ini juga 



menunjukkan bahwa penambahan ekstrak bunga rosela juga mempengaruhi 

kadar protein. Menurut Herastuti et al, (1994),protein yang terdapat dalam 

yoghurt merupakan jumlah protein total bahan pembuar yoghurt dan protein 

bakteri asam laktat. Kadar protein yoghurt ditentukan oleh kualitas dan 

konsentrasi bahan dasarnya (Astuti ,2009).  

 
               Gambar 1 kadar protein yoghurt Kacang Merah 
 

Berdasarkan gambar 2, data yang didapat dari sembilan sampel yang 

diuji kadar vitamin C, menunjukkan bahwa kadar vitamin C tertinggi dapat 

dilihat pada perlakuan kacang merah 100 gam dan ekstrak bunga rosela 25% 

(K3R2) dengan kadar vitamin C sebesar 12,53 gam dan kadar vitamin C 

terendah sebesar 8,65. Semakin tinggi konsentrasi kacang merah, semakin 

tinggi kandungan vitamin C. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak bunga rosela 

pada tiap perlakuan, semakin tinggi pula kandungan vitamin C. 

Rosella mengandung beberapa zat yang sangat penting bagi  kesehatan. 

Tiap 100 g kelopak bunga segar mengandung 260-280 mg vitamin C. Vitamin 

C tersebut 3 kali lipat dari buah anggur hitam, 9 kali lipat jeruk sitrus, 10 kali 

lipat lebih besar dari buah belimbing dan 5 kali lipat dibanding vitamin C 

dalam jambu biji (Safitri, 2012). 

Vitamin C disintesis secara alami di dalam tubuh tumbuhan maupun 

hewan,kecuali pada primata (termasuk manusia dan kera), marmot, kelelawar, 

dan burung bulbus (Winarno dalam Octavia, 2003). Vitamin ini mudah dibuat 
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secara sintesis dari gula dengan biaya yang sangat rendah. Dari semua vitamin 

yang ada vitamin C paling mudah rusak oleh pemanasan, oksidasi, alkali serta 

mudah larut dalam air (Winarno dalam Octavia, 2003) 

 
               Gambar 2 kadar vitamin C yoghurt Kacang Merah 
 

Organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan makanan 
berdasarkan kesukaan dan kemauan untuk menilai suatu produk. Dalam 
penilaian bahan pangan sifat yang menentukan diterima atau tidak suatu 
produk adalah sifat indrawinya (Winarno dalam Safitri, 2012), pada penelitian 
ini meliputi, warna, aroma, rasa, dan tekstur yoghurt.  

 

                   
  Gambar 1 organoleptik warna yoghurt kacang merah 

 

Berdasarkan gambar 3, Yoghurt yang memiliki warna cokelat pucat 

terdapat pada kacang merah kacang merah 50 gam  tanpa ekstrak bunga rosela 

(K1R0) dan dikacang merah 75 gam tanpa ekstrak bunga rosela (K2R0), warna 

cokelat terdapat kacang merah 100 gam tanpa ekstrak bunga rosela (K3R0). 
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Sedangkan yang lain berwarna merah muda. Pada perlakuan K1R0, K2R0, dan 

K3R0,warna cokelat pucat disebabkan karena tidak ada penambahan ekstrak 

ekstrak bunga rosela, sehingga tidak ada penambahan pigmen warna. Pada 

perlakuan selain K1R0, K2R0, dan K3R0, warna merah muda disebabkan oleh 

penambahan ekstrak bunga rosela yang mengandung antosianin sehingga 

menyebabkan warna merah pada yoghurt.  

Antosianin adalah pigmen yang bisa larut dalam air. Secara kimiawi 

antosianin bisa dikelompokkan dalam golongan flavonoid (Harborne, 1984 : 

81) dan fenolik (Steed dan Truong, 2008). Zat tersebut berperan dalam 

pemberian warna terhadap bunga atau bagian tanaman lain dari mulai merah, 

biru sampai ke ungu termasuk juga kuning (Samsudin dan Khoiruddin, 2008).  

 
 

                             Gambar 4.4 organoleptik aroma yoghurt kacang merah 
 

    Dalam penilaian aroma pada hasil penelitian olahan yoghurt, panelis 

menggunakan indra penciuman untuk menilai. Yoghurt yang memiliki aroma 

kurang sedap terdapat pada sampel kacang merah 50 gam tanpa esktrak bunga 

rosela (K1R0), yoghurt tidak beraroma (biasa) pada kacang merah 75 gam 

tanpa esktrak bunga rosela  (K2R0) dan kacang merah 100 gam tanpa esktrak 

bunga rosela (K3R0), sedangkan yoghurt yang lain memiliki aroma sedap.  

Aroma sedap pada yoghurt disebabkan oleh penambahan ekstrak bunga rosela 

yang selain memberikan warna juga memberikan aroma yang khas pada 

yoghurt. Pada perlakuan kacang merah 50 gam tanpa ekstrak bunga rosela 

(K1R0) aroma tidak sedap kemungkinan disebabkan oleh fermentasi yang 
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kurang sempurna. Adanya perbedaan aroma pada tiap sampel yoghurt mungkin 

karena oleh adanya proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri yang sedang 

bekerja untuk memecah dan mengubah senyawa laktosa menjadi asam laktat. 

(Tamime dan Marshall, 1997; Ono et al, 1992; Marshall, 1987). 

  
Gambar 4.5 organoleptik rasa yoghurt kacang merah 

 
 

Rasa merupakan bagian dari indikator dari pengujian suatu sampel 

untuk mengetahui tingkatan daya terima masyarakat terhadap produk yang 

dihasilkan. Yoghurt manis dan asam pada perlakuan kacang merah 50 gam 

tanpa ekstrak bunga rosela (K1R0), kacang merah 75 gam tanpa ekstrak bunga 

rosela (K2R0), dan kacang merah 100 gam tanpa ekstrak bunga rosela (K3R0), 

sedangkan yang lain memiliki rasa asam dan kurang manis. Rasa asam dan 

kurang manis pada yoghurt dikarenakan penanbahan ekstrak bunga rosela yang 

memberikan rasa asam. Rasa asam pada ekstrak bunga rosela dsebabkan oleh 

kandungan vitamin C yang tinggi. Selain itu rasa asam pada  sampel yoghurt 

kacang merah juga dapat dikarenakan karena adanya aktivitas penurunan pH 

pada saat inkubasi. Menurut Davis (1975), umumnya bakteri Streptococcus 

adalah peng-hasil asam laktat, tumbuh sangat baik pada pH 6,5 dan 

pertumbuhannya terhenti pada keasaman pH 4,2 - 4,4 .  
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Gambar 4.5 organoleptik tekstur yoghurt kacang merah 
 
 

     Penilaian tekstur pada hasil olahan yoghurt, panelis menggunakan panca 

indra peraba dan pengecap untuk menilai. Tekstur lembut terdapat pada 

perlakuan kacang merah 75 gam tanpa  ekstrak bunga (K2R0), kacang merah 

100 gam tanpa ekstrak bunga rosela (K3R0), kacang merah 75 gam dan ekstrak 

bunga rosela 25% (K2R2), kacang merah 100 gam dan ekstrak bunga rosela 

25% (K3R2), sedangkan yang lain memiliki tekstur agak lembut. Tekstur agak 

lembut mungkin disbabkan oleh pemblenderan yang agak sempurna pada saat 

pengambilan sari kacang merah. Selain itu mungkin oleh peran bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. Bahan yang normal 

mempunyai konsistensi kental bila keadaannya menjadi encer maka hal ini 

merupakan suatu tanda kerusakan (Winamo dan Laksmi, 1974) . Kerusakan 

oleh mikroba dapat diketahui secara visual misalnya timbulnya miselium dan 

spora, atau dapat diketahui dari timbulnya bau yang menyimpang dan dapat 

pula dengan pemeriksaan secara mikroskopis. Kerusakan yang sering terjadi 

pada yoghurt adalah tumbuhnya jamur pada permukaannya (Helferich dan 

Weshoff, 1980) .   
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DAYA TERIMA DAYA TERIMA

    Daya terima masyarakat terhadap yoghurt kacang merah dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 
    Gambar 4.6 organoleptik daya terima  yoghurt kacang merah                

 

Setelah dilakukan uji organoleptik terhadap 20 panelis, sampel 

yoghurt memiliki karakteristik warna merah muda, aroma sedap, rasa asam 

dan kurang manis, serta tekstur lembut. Karakteristik ini yang menjadikan 

dari beberapa panelis biasa terhadap inovasi yoghurt dengan bahan dasar 

kacang merah dan ekstrak bunga rosela. Uji organoleptik terbaik terdapat 

pada perlakuan K1R2, K2R2, dan K3R2  karena memiliki warna yang menarik 

dan aroma yang sedap.  

Kelopak rosella memiliki rasa asam yang cukup unik  karena  dapat 

memberikan perasaan yang menyegarkan setelah  dikonsumsi (Safitri,2012).  

Rasa asam ini disebabkan karena adanya dua komponensenyawa  asam yang 

dominan yaitu asam askorbat (vitamin C),  asam sitrat dan asam malat. 

Bagian tanaman rosella merah yang paling banyak dimanfaatkan 

untuk produk pangan maupun nonpangan adalah kelopak bunga rosella 

rosella yang mengandung beberapa zat yang sangat penting bagi kesehatan. 

Tambahan rosella juga merupakan cara untuk mendapatkan warna fruit 

leather yang menarik (Safitri, 2012) 
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KESIMPULAN 

1. Interaksi antara kacang merah dan ekstrak bunga rosela berpengaruh 

terhadap kadar protein. Kadar protein dan vitamin C Yoghurt  paling 

tinggi pada komposisi kacang merah 100 gam dan ekstrak bunga rosela 

25% (K3R2)  yaitu 4,69 gam dan 12,53 mg/%. Kadar protein dan 

vitamin C Yoghurt  paling rendah pada komposisi kacang merah 50 gam 

tanpa ekstrak bunga (K1R0)  yaitu  3,95 gam dan 8,65 mg/% (sesuai 

SNI) 

2. Ekstrak bunga rosela sebagai pewarna alami berpengaruh terhadap 

yoghurt kacang merah yaitu  warna merah muda, aroma sedap, tekstur 

lembut, rasa asam, dan daya terima masyarakat yang tinggi.  
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