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3. HASIL PENGAMATAN 

 

3.1.Analisa fisik 

3.1.1. Waktu Kelarutan Tablet Effervescent 

Hasil analisa waktu kelarutan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Waktu Kelarutan Tablet Effervescent 

Perlakuan Waktu Kelarutan (detik) 

A 88,48±4,07a 

B 127,47±23,56b 

C 171,21±30,30 c 

 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi, hasil analisa dari 3 batch 3 kali ulangan 

 Nilai superscript yang berbeda ada masing-masing kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95%. 

Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25%  + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 

C: Effervescent brokoli 35%+ probiotik 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa waktu kelarutan effervescent dengan 3 konsentrasi brokoli 

yang berbeda. Waktu kelarutan yang paling tinggi terdapat pada effervescent probiotik 

dengan konsentrasi brokoli 35% yaitu sebesar 171,21±30,30 detik. Sementara waktu  

kelarutan terendah terdapat pada effervescent probiotik dengan konsentrasi brokoli 25%  

yaitu 88,48±4,07 detik. Pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan hasil beda nyata 

antar sampel. 

       

3.1.2. Warna Tablet Effervescent 

Hasil analisa warna effervescent dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Warna Tablet Effervescent 

Perlakuan Warna L* Warna a* Warna b* 

A 69,63±8,39a -6,94±1,01a 24,86±3,62a 

B 56,53±3,51b -6,19±1,01a 23,29±3,87 a 

C 57,83±1,30b  -7,17±1,04a 25,43±1,03a a 
 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi, hasil analisa dari 3 batch 3 kali ulangan  

 Nilai superscript yang berbeda ada masing-masing kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95%. 

Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25%  + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 

C: Effervescent brokoli 35%+ probiotik 
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                                       (a)                                      (b)                         (c) 

Gambar 4. Penampakan Warna Dari Tablet effervescent: (a) Konsentrasi Brokoli 25%, 

(b) Konsentrasi Brokoli 30% dan (c) Konsentrasi Brokoli 35%. 

 

Berdasarkan tabel 4 dan Gambar 4 dapat dilihat hasil pengukuran dan penampakan warna 

tablet effervescent dengan konsentrasi brokoli yang berbeda. Nilai pengukuran warna 

terdapat 3 indikator yaitu L*, a* dan b*. Pada indikator L* (Light) didapatkan hasil 

tertinggi pada effervescent brokoli probiotik dengan penambahan brokoli 25% yaitu 

69,63±8,39 dan nilai terendah terdapat pada effervescent brokoli probiotik dengan 

penambahan brokoli 30% yaitu sebesar 56,53±3,51. Pada tingkat kepercayaan 95% pada 

indikator L* menunjukkan effervescent brokoli probiotik dengan konsentrasi brokoli 35% 

tidak berbeda nyata dengan konsentrasi brokoli 30%, sementara konsentrasi brokoli 25% 

menunjukkan hasil beda nyata dengan brokoli 35% dan 30%. Hasil ini menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi brokoli 35% tidak memiliki perbedaaan yang signif ikan 

sementara konsentrasi brokoli 25% menunjukkan perbedaan yang nyata.  

 

Untuk indikator a* nilai tertinggi terdapat pada effervescent probiotik dengan konsentrasi 

brokoli 30% sebesar -6,19±1,01 sedangkan nilai terendah terdapat pada effervescent 

brokoli probiotik dengan konsentrasi brokoli 35% yaitu -7,17±1,04. Sementara pada 

tingkat kepercayaan 95% menunjukkan hasil pada semua perlakuan konsentrasi brokoli 

yang berbeda tidak berbeda nyata. Hasil ini menunjukkan bahwa pada indikator a* antara 

ketiga sampel effervescent brokoli probiotik dengan konsentrasi brokoli yang berbeda 

memiliki hasil yang tidak berbeda secara signifikan. Sementara untuk indikator b* 

didapatkan hasil nilai tertinggi terdapat pada perlakuan effervescent probiotik dengan 

konsentrasi brokoli 35% yaitu sebesar 25,43±1,03 dan nilai terendah terdapat pada 

effervescent brokoli probiotik dengan konsentrasi brokoli 30% yaitu dengan hasil 

23,29±3,87. Pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 
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antara ketiga perlakuan. Hal ini berarti pada indikator b* antara ketiga perlakuan 

penambahan jumlah brokoli yang berbeda tidak ditemukan perbedaaan yang signifikan. 

  

3.2. Analisa Kimia 

3.2.1. Kadar Air Tablet Effervescent Selama Penyimpanan 

Hasil analisa kadar air effervescent selama penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 5 dan 

Gambar 5. 

 

Tabel 5. Kadar Air Tablet Effervescent Selama Penyimpanan  

Perlakuan Hari 0 (%)  Hari 1* (%) Hari 14*(%) 

A 17,63±1,40a 4,75±0,04 a 14,44±0,24a 

B 16,71±1,71a 3,85±0,05b 14,02±0,27a 

C 16,70±3,14a  3,66±0,09c 13,87±0,33a  

 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi, hasil analisa dari 3 batch 3 kali ulangan  

 Nilai superscript yang berbeda ada masing-masing kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95%. 

*penyimpanan dilakukan di dalam desikator. 

Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25%  + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 

C: Effervescent brokoli 35%+ probiotik 

 

 

 
Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25%  + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 

C: Effervescent brokoli 35%+ probiotik 

 

Gambar 5. Kadar Air Tablet Effervescent Selama Penyimpanan 
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Gambar 6. Tablet Effervescent Setelah Penyimpanan 14 hari: (A) Effervescent Brokoli 

25% + Probiotik, (B)  Effervescent Brokoli 30% + Probiotik, (C) Effervescent Brokoli 

35% + Probiotik.  

 

Pada tabel 5 dan gambar 5 dapat dilihat hasil analisa kadar air effervescent  pada hari ke-

0, ke-1 dan ke-14. Sementara pada gambar 6 merupakan hasil penyimpanan selama 14 

hari dalam kemasan metalized plastic yang menunjukkan menggelubungnya kemasan 

pada sampel dengan konsentrasi brokoli 35%. Nilai kadar air tertinggi hari ke-0 yaitu 

17,63±1,40% pada effervescent brokoli probiotik brokoli 25% dan nilai terendah ada pada 

effervescent brokoli probiotik brokoli 35% yaitu sebesar 16,70±3.14%. Namun pada 

tingkat kepercayaan 95% hasil analisa kadar air pada masing-masing sampel tidak 

menunjukkan beda nyata yang berarti sampel dengan penambahan jumlah brokoli yang 

berbeda memiliki kadar air yang sama. Hasil kadar air penyimpanan Hari ke-1 

menunjukkan hasil beda nyata antar perlakuan. Nilai tertinggi terdapat pada konsentrasi 

brokoli 25% yaitu 4,75±0,04 % dan nilai terendah terdapat pada konsentrasi brokoli 35% 

dengan nilai 3,66±0,09 %.  Pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan hasil beda nyata 

antara ketiga sampel. Sementara setelah penyimpanan 14 hari kadar air meningkat dan 

nilai tertinggi terdapat pada penambahan brokoli 25% yaitu 14,44±0,24% dan terendah 

pada konsentrasi brokoli 35% dengan nilai 13,87±0,33. Namun pada tingkat kepercayaan 

95% menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata antar sampel. 

 

3.2.2. Aktivitas Antioksidan Tablet Effervescent 

Hasil analisa aktivitas antioksidan tablet effervescent dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) 
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Tabel 6. Aktivitas Antioksidan Tablet Effervescent 

Perlakuan Aktivitas antioksidan (%) 

A 14,20±4,26 a 

B 27,86±6,31 b 

C 49,69±7,49c 
 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi, hasil analisa dari 3 batch 3 kali ulangan  

 Nilai superscript yang berbeda ada masing-masing kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95%. 

Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25%  + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 
C: Effervescent brokoli 35%+ probiotik 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat hasil pengukuran aktivitas antioksidan pada tablet 

effervescent dengan penambahan brokoli yang berbeda. Nilai aktivitas antioksidan 

tertinggi terdapat pada effervescent dengan konsentrasi brokoli 35% yaitu 49,69±7,49%, 

sedangkan nilai terendah didapatkan pada effervescent dengan konsentrasi brokoi 30% 

yaitu sebesar 14,20±4,26%. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai aktivitas 

antioksidan pada kepercayaan 95% berbeda yang berarti bahwa antara ketiga sampel 

dengan jumlah brokoli yang berbeda secara signifikan memiliki kadar antioksidan yang 

berbeda. 

 

3.2.3. pH Tablet Effervescent 

Hasil analisa pH tablet effervescent dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. pH Tablet Effervescent 

Perlakuan pH  

A 4,69±0,15a 

B 4,73±0,18a 
C 4,58±0,28a  

 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi, hasil analisa dari 3 batch 3 kali ulangan  

 Nilai superscript yang berbeda ada masing-masing kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95%. 

Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25%  + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 
C: Effervescent brokoli 35%+ probiotik 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat hasil uji pH pada tablet minuman effervescent dengan 

penambahan brokoli yang berbeda. Pada hasil uji pH didapatkan nilai tertinggi yaitu 

4,73±0,18 pada effervescent dengan konsentrasi brokoli 30%, sedangkan nilai terendah 
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terdapat sampel effervescent probiotik dengan konsentrasi brokoli 35% yaitu 4,58±0,28. 

Namun berdasarkan hasil analisa anova dengan tingkat  kepercayaan 95% menunjukkan 

hasil tidak ada beda nyata yang berarti antara ketiga sampel tidak memiliki nilai pH yang 

berbeda secara signifikan. 

 

3.2.4. Kandungan Serat Pada Tablet Effervescent 

Hasil analisa serat larut tablet effervescent dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kandungan Serat Pada Tablet Effervescent 

 

 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi. 

 Nilai superscript yang berbeda ada masing-masing kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95%. 

*Asumsikan diminum 1 tablet/hari 

Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25%  + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 
C: Effervescent brokoli 35%+ probiotik 

 

Tabel 8 menunjukkan hasil analisa serat larut dan tidak larut dari 3 sampel dengan 

konsentrasi brokoli yang berbeda. Kandungan serat larut yang paling tinggi terdapat pada 

sampel dengan konsentrasi brokoli 35% dengan nilai 5,23±3,11 (g/100g), sedangkan nilai 

yang paling rendah terdapat pada konsentrasi brokoli 25% yaitu sebesar 3,92±0,72 

(g/100g). Sementara kandungan serat tidak larut dari tablet effervescent yang paling besar 

terdapat pada konsentrasi brokoli 35% yaitu 19,40±1,61 (g/100g) dan terkecil terdapat 

pada konsentrasi brokoli 25% sebesar 6,84±2,08 (g/100g). Berdasarkan tingkat 

kepercayaan 95% didapatkan hasil serat larut menunjukkan hasil tidak beda nyata antara 

ketiga sampel tablet effervescent probiotik brokoli sementara untuk serat tidak larut 

menunjukkan hasil beda nyata antar ketiga sampel. 

 

3.3. Analisa Sensori Minuman Tablet Effervescent 

Nilai ranking uji kesukaan pada parameter aroma, warna, rasa dan overall dapat dilihat 

pada Tabel 9. 

Perlakuan Serat Larut 

(g/100 g) 

Serat Tidak Larut 

(g/100 g) 

Total Serat 

(g/100 g) 

AKG serat 

(g/hari) 

AKG per tablet* 

(%) 

A 3,92±0,72a 6,84±2,08a 10,77 
32 

0,69 
B 4,67±1,73a 13,87±1,79b 18,54 1,19 
C 5,23±3,11a  19,40±1,61c   24,62 1,56 
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Tabel 9. Tabel Ranking Hedonik Minuman Tablet Effervescent 

Perlakuan 
Parameter (Skor/Nilai) 

Warna Aroma Rasa Overall 

A 2,06±0,84a  2,31±0,83a  2,29±0,83a  2,26±0,89a  

B 1,97±0,71a 1,91±0,70b 1,89±0,80b 1,86±0,69b 

C 1,97±0,92a 1,77±0,84b 1,83±0,79b 1,89±0,83ab 

 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi. 

 Nilai superscript yang berbeda ada masing-masing kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Kruskal Wallis dilanjutkan dengan Mann 

Whitney. 

 Nilai: 1= tidak suka 

  2= netral 

  3= sangat suka 

Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25%  + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 
C: Effervescent brokoli 35%+ probiotik 

 

 
 

Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25% + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 

C: Effervescent brokoli 35% + probiotik 

Gambar 7. Diagram Jaring Nilai Ranking Hedonic Pada Minuman Tablet Effervescent 
 

Berdasarkan tabel 9 dan gambar 7 dapat dilihat hasil uji sensori dengan 4 parameter yaitu 

warna, aroma, rasa dan overall. Parameter warna menunjukkan skor tertinggi pada 

effervescent probiotik dengan konsentrasi brokoli 25% yaitu sebesar 2,06±0,84, 

sedangkan nilai terendah terdapat pada sampel dengan konsentrasi brokoli 30% dengan 

skor 1,97±0,71. Tetapi pada analisa tingkat kepercayaan 95% antara ketiga sampel 
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menunjukkan hasil tidak beda nyata yang berarti warna antara ketiga sampel dianggap 

sama. Parameter aroma nilai tertinggi terdapat pada effervescent brokoli probiotik dengan 

konsentrasi brokoli 25% yaitu 2,31±0,83 dan nilai terendah didapatkan oleh sampel 

dengan konsentrasi brokoli 15% dengan skor 1,77±0,84. Untuk parameter warna 

menunjukkan hasil tertinggi pada sampel dengan brokoli 25% yaitu 2,29±0,83 dan skor 

terendah ada pada sampel dengan konsentrasi brokoli 35% dengan nilai sebesar 

1,83±0,79. Tingkat kepercayaan 95% parameter aroma dan rasa menunjukkan hasil yang 

sama yaitu tidak ada beda nyata antara sampel dengan konsentrasi brokoli 35% dan 30%, 

tetapi terdapat beda nyata pada sampel dengan konsentrasi brokoli 25% terhadap sampel 

dengan konsentrasi brokoli 35% dan 30%. Hal ini menunjukkan bahwa antara sampel 

dengan brokoli 35% dan 30% dianggap memiliki aroma dan rasa yang sama, dan sampel 

dengan konsentrasi brokoli 25% dianggap memiliki aroma dan rasa yang berbeda 

dibanding yang lainnya. Hasil parameter overall menunjukkan skor tertinggi yaitu 

2,26±0,89 terdapat pada konsentrasi brokoli 25%, sedangkan nilai terendah terdapat pada 

sampel dengan konsentrasi brokoli 30% dengan skor 1,86±0,69. Sementara dalam tingkat 

kepercayaan 95% menunjukkan hasil antara sampel konsentrasi brokoli 35% dan 30% 

tidak terdapat beda nyata dan antara sampel dengan konsentrasi brokoli 35% dan 25% 

juga tidak beda nyata. Sedangkan sampel dengan konsentrasi brokoli 30% berbeda nyata 

dengan sampel dengan penambahan brokoli 25%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada 

parameter overall antara sampel effervescent probiotik dengan konsentrasi brokoli 30% 

dan 25% memiliki hasil yang beda secara keseluruhan dibanding sampel yang lainnya. 

 

3.4. Analisa Mikrobiologi 

3.4.1. Viabilitas Bakteri Asam Laktat Saat Dikeringkan 

Hasil analisa viabilitas bakteri asam laktat saat dikeringkan dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Viabilitas Bakteri Asam Laktat Saat Dikeringkan 

Perlakuan Total Plate Count 

Sebelum pengeringan beku 9,41± 0,26 Log (CFU/ml) 2347,79 ± 66,79 CFU 

Setelah pengeringan beku 8,76±0,81 Log(CFU/g) 1002,84 ± 92,73 CFU 

 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi. 

 

Hasil perhitungan total plate count pada bakteri asam laktat sebelum pengeringan pada 

tabel 10 mengalami penurunan jumlah bakteri setelah proses pengeringan. Jumlah koloni 
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bakteri asam laktat dalam media susu sebelum di freeze dryer yaitu 2347,79 ± 66,79 CFU, 

sedangkan jumlah koloni probiotik sesudah freeze dryer yaitu 1002,84 ± 92,73  CFU. 

 

3.4.2. Viabilitas Bakteri Asam Laktat Dalam Tablet Effervescent 

Hasil viabilitas bakteri asam laktat dalam pembuatan tablet effervescent dapat dilihat pada 

tabel 11. 

 

Tabel 11. Viabilitas Bakteri Asam Laktat Dalam Tablet Effervescent 

Perlakuan Log (CFU/g) CFU/tablet* 

A 9,32 ± 0,14 18,64 ± 1,68 
B 9,15 ± 0,03 18,30± 0,06 

C 9,19 ± 0,14 18,38 ± 0,28 
 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi. 

*CFU pada tablet (2 gram) 

Keterangan:    

A: Effervescent brokoli 35% + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 
C: Effervescent brokoli 25% + probiotik 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan total plate count pada tabel 11 pada sampel minuman 

tablet effervescent probiotik dengan konsentrasi brokoli 25% didapatkan jumlah koloni 

yang paling besar yaitu 18,64 ± 1,68 CFU/tablet, dan jumlah koloni kecil terdapat pada 

sampel dengan konsentrasi brokoli 30% yaitu 18,30± 0,06 CFU/tablet. Sementara untuk 

sampel minuman effervescent probiotik dengan konsentrasi brokoli 35% jumlah 

koloninya sebesar 18,38 ± 0,28 CFU/tablet. 
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3.4.3. Uji Aktivitas Antimikroba Tablet Effervescent 

Hasil uji aktivitas antimikroba tabel effervescent dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Uji Aktivitas Antimikroba Tablet Effervescent 

Perlakuan Zona bening (√) Diameter zona bening (mm) 

Kontrol 

 
(-) 

0 

A 

 
 

(√) 

0,08±0,02 

B 

 
(√) 

0,08±0,02 

3 

1 

2

1 

2 3 



30 

 

 

 

 

C  

 
(√) 

0,11±0,06 

 

 Semua nilai merupakan mean ± standar deviasi, hasil analisa dari 3 kali ulangan  

Keterangan:  

A: Effervescent brokoli 25% + probiotik 

B: Effervescent brokoli 30% + probiotik 

C: Effervescent brokoli 35% + probiotik 

 

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat pengujian aktivitas antimikroba effervescent probiotik 

dengan penambahan konsentrasi brokoli yang berbeda. Hasil yang didapatkan pada ketiga 

sampel yang berbeda menunjukkan adanya zona bening disekitar kertas cakram. 

1 

3 
2 


