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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan Vitamin C, tingkat 
keasaman, dan daya terima konsumen terhadapyoghurt umbi ganyong dengan 
penambahan pewarna alami kelopak bunga rosella.Umbi ganyong dapat 
dimanfaatkan sebagaisalah satu bahan pangan non beras yang mengandung 
senyawa prebiotik. Kelopak bunga rosella dapat dimanfaatkan sebagai pewarna 
alami karena mengandung pigmen antosianin membentuk warna merah. 
Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) faktorial dengan kombinasi 9 perlakuan dan 2 ulangan,faktor 1 jumlah 
umbi ganyong dan susu bubuk yang ditambahkan(100 g, 150 g, 200 g dan 5 g, 
7,5 g, 10 g), faktor 2 kelopak bunga rosella (tanpa bunga rosella, 5 g, 10 
g).Parameter yang diukur adalah kandungan vitamin C, tingkat keasaman, dan 
tingkat kesukaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan kandungan vitamin C 
pada yoghurt yang paling tinggi terdapat pada perlakuan G3Kb2 (penambahan 
umbi ganyong 200 g dan kelopak bunga rosella 10 g) yaitu sebesar 
11,880%(mg/100ml). Hasil Tingkat keasaman yang paling tinggi terdapat pada 
Perlakuan G1Kb2 (penambahan umbi ganyong 100 g dan ekstrak rosella 10 g) 
yaitu sebesar 2.Pada uji organoleptik atau tingkat kesukaan konsumen yang  
terbaik terdapat pada G2Kb2 (penambahan umbi ganyong 150 g dan ekstrak 
rosella 10 g) dengan jumlah rata-rata 19,5. Dari hasil penelitian disimpulkan 
bahwa penambahan umbi ganyong dan pewarna alami kelopak bunga rosella 
berpengaruh terhadap kandungan vitamin C, tingkat keasaman dan tingkat 
kesukaan konsumen. 
 

 
Kata kunci: Yoghurt, Umbi Ganyong, Rosella, Vitamin C. 
      
PENDAHULUAN 

Yoghurt sangat baik di konsumsi buat orang sehat, sakit maupun 

orang yang ada pada masa pemulihan dari sakit. Kerenayoghurt 

mengandung beberapa unsur yang mudah dicerna diantaranya vitamin A, B, 

C  dan D. Yoghurt juga dipercaya sebagai minuman probiotik yang sangat 

menguntungkan buat kesehatan tubuh manusia (Widuri,2013). Yoghurt 

merupakan hasil olahan fermentasi tertua dan cukup popular diseluruh 
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dunia. Bentuknya seperti es krim namun rasanya agak asam tidak seperti es 

krim yang manis. Sejak zaman dahulu yoghurt dikenal diseluruh dunia, 

yoghurt dibuat dari susu sapi, susu kambing, susu kerbau, dan susu kuda. 

Yoghurt disukai karena kesegarannya, aromanya yang khas, dan 

teksturnya.Citarasa yoghurt yang khas di sebabkan karena terbentuknya 

asam laktat, karbonil, asetaldehida, aseton, asetoin, diasetil, dan lain-lain 

(Astawan, 2008). 

Umbi ganyong memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi 

dan juga terdapat prebiotik oligosakarida yang merupakan sumber makanan 

bagi probiotik yang sangat bagus bila di manfaatkan sebagai bahan untuk 

membuat yoghurt.Ganyong merupakan salah satu bahan pangan non beras 

yang bergizi cukup tinggi terutama kandungan kalsium, fosfor, dan 

karbohidrat, sehingga diharapkan dapat menggantikan posisi tepung 

terigu.Kadar pati yang tinggi pada umbi ganyong membuka peluang sebagai 

bahan baku industri, seperti sirup glukosa dan alkohol. Umbi ganyong 

sangat baik untuk pertumbuhan anak balita karena mengandung fosfor, zat 

besi, dan kalsium yang tinggi.Umbi ganyong juga berkhasiat obat sebagai 

antipiretik dan diuretik, serta untuk penyakit diare, hepatitis akut, hipertensi, 

radang saluran kencing, dan panas dalam. Komponen kimiawi dari ganyong 

adalah air 75,00 g; protein 1,00 g; karbohidrat 75,00 g; Kalsium  21,00 mg; 

fosfor 70 mg; besi 20 mg; dan  vitamin B.(Direktorat Gizi Depkes RI (1989) 

Menurut Downhan dan Collins, warna makanan sering menjadi 

indikator cita rasa dari makanan (dalam Isnaini, 2010:18).Menurut Hanum 

berkembangnya industri pengolahan pangan menyebabkan pemakaian 

pewarna juga semakin meningkat, terutama jenis pewarna sintetik.Pewarna 

sintetik mudah diperoleh di pasaran dalam banyak pilihan, tetapi kurang 

aman untuk dikonsumsi karena ada yang mengandung logam berat yang 

berbahaya bagi kesehatan.Untuk itu diperlukan pencarian alternatif pewarna 

alami seperti antosianin (dalam Isnaini, 2010:18). 
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Menurut Anonymous, rosella (Hibiscus sabdariffa L) merupakan 

salah satu sumber pigmen antosianin yang belum banyak dimanfaatkan. 

Kelemahan dari tanaman ini adalah cepat mengalami busuk setelah dipetik 

sehingga harus segera diproses dalam waktu 2 hari.Bagian rosella yang 

dapat dimakan adalah kelopak bunga disebut kaliks (dalam Isnaini, 

2010:18).Menurut Arelano et al rosella mengandung vitamin C, antosianin 

dan kalsium yang berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, 

antiseptik, saluran pencernaan dan sebagai antioksidan (dalam Isnaini, 

2010:19).Menurut Anonymous Kelopak kering mengandung flavonoid 

gossypetine, hibiscetine, dan sabdaretine.Pigmen utama sebelumnya 

dilaporkan sebagai hibiscin, diidentifikasi sebagai dan phniphylline.Kelopak 

rosella kering mengandung sedikit delphinidin 3-monoglukosida, sianidin 3-

monoglukosida (chrysanthenin) dan delphinidin (dalam Isnaini, 2010:19). 

Dalam penelitian ini peneliti akan membuat yoghurt dengan 

memanfaatkan umbi ganyong sebagai bahan dasarnya dan akan 

menggunakan kelopak bunga rosella sebagai pewarna alaminya. Kemudian 

akan diuji menggunakan uji keasaman, uji organoleptik dan uji vitamin C. 

Uji keasaman digunakan untuk mengetahui sifat keasaman yang ada pada 

yoghurt dari umbi ganyong dengan pewarna alami kelopak bunga rosella. 

Uji organoleptik digunakan untuk mengetahui tekstur, rasa, aroma dan 

tingkat kesukaan konsumen terhadap  yoghurt dari umbi ganyong. Uji 

vitamin C digunakan untuk mengetahui kandungan vitamin C yang ada pada 

yoghurt dari umbi ganyong. 

Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

pembuatan yoghurt dari pemanfaatan umbi ganyong. Berdasarkan hal 

tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“PEMANFAATAN UMBI GANYONG DALAM PEMBUATAN 

YOGHURT DENGAN PENAMBAHAN PEWARNA ALAMI KELOPAK 

BUNGA ROSELLA(Hibiscus sabdariffa L)”. 
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METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen untuk 

memperoleh data dengan melakukan percobaan pembuatan yoghurt dari 

penambahan umbi ganyong dan pewarna alami kelopak bunga rosella. Parameter 

dalam penelitian ini adalah uji vitamin C, tingkat keasaman dan uji organoleptik  

yoghurt umbi ganyong dengan pewarna alami kelopak bunga rosella. Rancangan 

dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

kombinasi 9 perlakuan dan 2 ulangan. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian adalah analisis kualitatif dan kuantitatif yaitu Kruskal Wallis 

dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Vitamin C 

Berdasarkan hasil penelitian pembuatan yoghurt umbi gayong dengan 

pewarna alami kelopak bunga rosella diperoleh kadar vitamin C yang disajikan 

dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 hasil uji kadar vitamin C yoghurt umbi ganyong dengan 
penambahan pewarna alami kelopak bunga rosella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan *Kadar vitamin C terrendah 
**Kadar vitamin C tertinggi 

Setelah diuji lanjut menggunakan uji Kruskal Wallis diperoleh nilai 

Asymp. Sig.< 0,05 (0,003<0,05) jadi ada pengaruh penambahan umbi ganyong 

dalam pembuatan yoghurt terhadap kadar vitamin C dan Asymp sig. > 0,05 

No Perlakuan Kadar Vitamin C (mg) Rata- rata 
1 2  

1 G1Kbo 4,840 5,016 4,928* 

2 G1Kb1 5,456 5,456 5,456 

3 G1Kb2 5,896 6,072 5,984 
4 G2Kbo 7,480 7,568 7,524 
5 G2Kb1 8,976 9,328 9,152 
6 G2Kb2 10,648 10,824 10,736 
7 G3Kbo 8,360 8,448 8,404 
8 G3Kb1 10,208 9,944 10,076 

9 G3Kb2 11,704 11,880 11,792** 
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(0,096>0,05) jadi  tidak ada pengaruh penambahan kelopak bunga rosella pada 

pembuatan yoghurt terhadap Kadar vitamin C. Asymp sig <0,05 

(0,032<0,05)berartiada pengaruh interaksi pembuatan yoghurt umbi ganyong 

dengan pewarna alami kelopak bunga rosella terhadap kadar vitamin C. Setelah 

dilakukan uji menggunakan metode DMRT(Duncan Multiple Range Test)  

diperoleh hasil 

Kb 
G 0 1 2 

1 4,925a 5,4500b 5,980c 

2 7,520d 9,1450f 10,730h 

3 8,400e 10,070g 11,790i 

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda pada kolom menunjukkan ada   beda 
nyata dari hasil analisis DMRTdengan taraf signifikan 5 %. 

2. Uji Tingkat Keasaman 
Berdasarkan hasil penelitian uji tingkat keasama (pH) yoghurt umbi 

ganyong dengan pewarna alami kelopak bunga rosella dapat dilihat bahwa hasil 

uji tingkat keasama (pH) terhadap sampel yoghurt umbi ganyong yang dibuat 

bervariasi, dapat dilihat berdasarkan hasil uji tingkat keasama (pH) yoghurt umbi 

ganyong pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 hasil uji tingkat keasama (pH) yoghurt umbi ganyong 

dengan penambahan pewarna alami kelopak bunga rosella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan* Tingkat keasaman  tertinggi 
**Tingkat keasaman terendah 

No Perlakua
n 

Tingkat 
Keasaman(PH) Rata- rata 

1 2  
1 G1Kbo 5 5 5** 
2 G1Kb1 3 4 3,5 
3 G1Kb2 2 2 2* 
4 G2Kbo 5 5 5** 
5 G2Kb1 3 4 3,5 
6 G2Kb2 3 3 3 
7 G3Kbo 5 5 5** 
8 G3Kb1 4 4 4 
9 G3Kb2 3 3 3 
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Setelah diuji lanjut menggunakan metode kruskal wallis diperoleh nilai 
Asymp. Sig.> 0,05 (0,760 >0,05) jadi tidak ada pengaruh penambahan umbi 
ganyong dalam pembuatan yoghurt  terhadap tingkat keasaman dan Asymp sig. < 
0,05 (0,01 < 0,05) jadi ada pengaruh penambahan kelopak bunga rosella pada 
pembuatan yoghurt terhadap tingkat keasaman. Asymp sig > 0,05 (0,052> 0,05) 
berarti tidak ada pengaruh interaksi pembuatan yoghurt umbi ganyong dengan 
pewarna alami kelopak bunga rosella.Setelah dilakukan uji menggunakan metode 
DMRT(Duncan Multiple Range Test)  diperoleh hasil 4.4 

Kb 
G 0 1 2 

1 5.00d 3.50bc 2.00a 
2 5.00d 3.50bc 3.00b 
3 5.00d 4.00c 3.00b 

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda pada kolom menunjukkan ada   
beda nyata dari hasil analisis DMRTdengan taraf 
signifikan 5 % 

3. Uji Organoleptik  
Hasil uji organoleptik dan daya terima uji organoleptik dari 20 panelis, 

diperoleh data yang disajikan dalam tabel 4.5. 

Tabel 4.5 hasil penilaian uji organoleptik pada yoghurt umbi ganyong 
dengan penambahan pewarna alami kelopak bunga rosella. 

No Perlakuan  Warna  Rasa  Aroma Teksture Daya terima 
1 G1Kbo Putih kurang manis-

kurang asam 
langu kental 

 
kurang suka

2 G1Kb1 Putih 
Kemerahan 

manis - sedikit 
asam 

sedikit langu Agak kental Tidak suka 

3 G1Kb2 Merah muda manis - sedikit 
asam 

sedikit langu Agak kental kurang suka

4 G2Kbo Putih kurang manis-
kurang asam 

langu kental 
 

kurang suka

5 G2Kb1 Putih pucat kurang manis-
kurang asam 

sedikit langu Agak kental 
 

kurang suka

6 G2Kb2 Merah muda manis - sedikit 
asam 

sedikit langu kental kurang suka

7 G3Kbo Putih kurang manis-
kurang asam 

sedikit langu kental 
 

kurang suka

8 G3Kb1 Putih pucat manis - kurang 
asam 

langu Agak kental kurang suka

9 G3Kb2 Merah muda manis - kurang 
asam 

langu Agak kental kurang suka
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PEMBAHASAN 
Setelah diuji lanjut menggunakan uji Kruskal Wallis diperoleh nilai 

Asymp. Sig.< 0,05(0,003<0,05) jadi ada pengaruh penambahan umbi ganyong 

dalam pembuatan yoghurt terhadap kadar vitamin C dan Asymp sig. > 0,05 

(0,096>0,05) jadi  tidak ada pengaruh penambahan kelopak bunga rosella pada 

pembuatan yoghurt terhadap Kadar vitamin C. Asymp sig <0,05 

(0,032<0,05)berartiada pengaruh interaksi pembuatan yoghurt umbi ganyong 

dengan pewarna alami kelopak bunga rosella terhadap kadar vitamin C. Hasil 

Asymp. Sig. < 0,05 menunjukkan signifikan, sehingga dilanjutkan dengan uji 

DMRT (Duncan Multiple Range Test), yaitu untuk mengetahui beda nyata antara 

perlakuan.  

Hasil uji DMRT (Duncan Multiple Range Test), menunjukkan bahwa 

semua perlakuan mempunyaibeda nyata dengan perlakuan lainnya pada taraf 

signifikansi 5%. Karena pada tabel 4.2 tidak ada notasi huruf yang berbeda.Dalam 

analisis DMRT, diperoleh hasil kadar vitamin C yang terbaik yaitu pada perlakuan 

G3Kb2 (penambahan umbi ganyong 200 g dan kelopak bunga rosella 10 g). Hal 

ini dikarenakan perlakuan tersebut memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 

11,79. Sedangkan Kadar vitamin C yang paling rendah terdapat pada perlakuan 

G1Kbo (penambahan umbi ganyong 100 g dan tanpa penambaha  kelopak bunga 

rosella). Hal ini dikarenakan perlakuan tersebut hanya memperoleh rata-rata 

sebesar 4,925. 

Setelah diuji lanjut menggunakan metode kruskal wallis diperoleh nilai 

Asymp. Sig.> 0,05 (0,760>0,05) jadi tidak ada pengaruh penambahan umbi 

ganyong dalam pembuatan yoghurt  terhadap tingkat keasaman dan Asymp sig. < 

0,05 (0,01<0,05) jadi ada pengaruh penambahan kelopak bunga rosella pada 

pembuatan yoghurt terhadap tingkat keasaman. Asymp sig > 0,05 (0,052>0,05) 

berarti tidak ada pengaruh interaksi pembuatan yoghurt umbi ganyong dengan 

pewarna alami kelopak bunga rosella.Hasil Asymp. Sig. >0,05 menunjukkan tidak  

signifikan, sehingga dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range 

Test), yaitu untuk mengetahui beda nyata antara perlakuan.  
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Hasil uji DMRT (Duncan Multiple Range Test), menunjukkan bahwa 

semua pada perlakuan G1Kb2 dan G3Kb1tidak beda nyata dengan perlakuan 

lainnya pada taraf signifikansi 5%. Sedangkan pada perlakuan yang lain 

mempunyai beda nyata dengan perlakuan lainnya. Dalam analisis DMRT, 

diperoleh hasil tingkat keasaman yang terrendah yaitu pada perlakuan 

G1Kbo,G2Kbo, G3Kbo (penambahan umbi ganyong 100, 150, 200 g dantanpa 

penambahan kelopak bunga rosella). Hal ini dikarenakan perlakuan tersebut 

memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 5,00. Sedangkan tingkat keasaman 

yang tertinggi terdapat pada perlakuan G1Kb2 (penambahan umbi ganyong 100 g 

dan kelopak bunga rosella 10 g). Hal ini dikarenakan perlakuan tersebut hanya 

memperoleh rata-rata sebesar 2,00. 

Daya terima panelis secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Rata-rata Daya Terima Panelis Secara Keseluruhan 

Kb 
G 0 1 2 

1 14.95 18.8 18.95 
2 14.8* 15.55 19.5** 
3 15.75 15.55 17.5 

Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa hasil total yang tertinggi dan 

yang teredah. Hasil total tertinggi pada G2Kb2(umbi ganyong 150 g dan 

penambahan kelopak bunga rosella 10 g) dengan total 19,5 dan yang terendah 

terdapat pada perlakuan G2Kbo (umbi ganyong 150 dan tanpa penambahan 

ekstrak bunga rosella) dengan total 14,8. Kemungkinan ini dipengaruhi karena 

adanya kelopak bunga rosella sebagai pewarnanya dan banyak perlakuan umbi 

ganyongnya . 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Ada pengaruh nyata penambahan umbi ganyong dengan pewarna alami 

kelopak bunga rosella terhadap tingkat keasaman dan  kadar  vitamin C 

pada yoghurt. Kadar vitamin C yang paling tinggi terdapat pada perlakuan 
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G3Kb2 ( umbi ganyong 200 g dan kelopak bunga rosella 10 g) yaitu 

11,790. Sedangkan pada tingkat keasaman yang paling tinggi terdapat 

pada perlakuan G1Kb2 (umbi ganyong 100 g dan ekstrak kelopak bunga 

rosella 10 g) yaitu 2.00. 

2. Perlakuan yang menggunakan penambahan umbi ganyong  dan  ekstark 

kelopak bunga rosella dalam yoghurt mempengaruhi tingkat kesukaan 

konsumen. Perlakuan terbaik mengenai daya terima panelis secara 

keseluruhan terhadap yoghurt umbi ganyong dan pewarna alami kelopak 

bunga rosella adalah perlakuan G2Kb2. 

Saran 
1. Bagi peneliti selanjutnya harus menghilangkan aroma langu yang ada 

pada yoghurt umbi ganyongdengan pewarna alami kelopak bunga rosella. 

2. Melakukan uji tingkat keasaman menggunakan pH digital. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian daya 

simpan yoghurt umbi ganyong dengan pewarna alami kelopak bunga 

rosella. 

4. Menciptakan inovasi baru dengan melakukan penelitian yang 

menggunakan bahan dasar dari umbi ganyong dan kelopak bunga rosella. 
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