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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai rataan pengaruh penambahan ektrak buah sawo 

(Manilkara zapota) pada es krim yoghurt  ditinjau dari 

overrun, kecepatan meleleh, viskositas dan kadar air dapat 

dilihat pada  Tabel 5. Berdasarkan data pada Tabel 5 diketahui 

bahwa penambahan ekstrak buah sawo sesuai masing-masing 

perlakuan dapat memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai rataan overrun, kecepatan meleleh, 

viskositas dan kadar air. Perhitungan analisis ragam dan hasil 

uji BNJ masing-masing variabel dapat dilihat pada Lampiran 5 

sampai 8. 

Tabel 5. Nilai rataan hasil uji overrun, kecepatan meleleh, 

viskositas dan kadar air 

Perlakuan Overrun 

(%)** 

Kec. meleleh 

(mnt/50 gr)** 

Viskositas 

(cP)** 

Kadar air 

%** 

P0 45,28b±1,49 43,92a±0,55 110,5a±3,70 63,5a ± 0,58 

P1 45,26b±0,82 51,75b±0,46 579,75b±6,24 63,75a ± 0,95 

P2 39,98b±8,71 53,22c±0,55 589b±1,83 64a± 0,81 

P3 17,57a±4,99 56,15d±0,14  1071,5c±87,69 67,5b± 1,91 

Keterangan : **) 
a,b,c,d

 Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan hasil yang berbeda 

sangat nyata (P<0,01) 

4.1 Overrun Es Krim Yoghurt 

Nilai rataan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan ekstrak buah sawo pada pembuatan es krim 

yoghurt terhadap overrun es krim yoghurt memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap nilai rataan overrun tersebut 
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diduga karena dipengaruhi oleh proses homogenisasi, yang 

mampu mempengaruhi udara terperangkap yang berfungsi 

untuk mengubah partikel udara besar dipecah menjadi 

gelembung kecil pada saat baling-baling mixer hidup. Faktor 

lain yang diduga dapat mempengaruhi jumlah udara yang 

terperangkap atau overrun yang menurun pada masing-masing 

perlakuan yaitu penambahan ekstrak buah sawo yang 

meningkatkan total padatan. Menurut Handayani, Mardiati dan 

Juni (2014) komposisi padatan berasal dari gula dan lemak 

yang terdapat pada es krim yoghurt. Kandungan gula pada 

buah sawo menurut Yahia et al,. (2011) berkisar antara 12-

14%. Kandungan gula pada adonan yang salah satunya berasal 

dari buah sawo diduga dapat mengikat air yang dapat 

meningkatkan nilai viskositas es krim. Nilai viskositas es krim 

yang tinggi dapat menyebabkan nilai overrun yang rendah 

(Pratiwi, Zaini dan Nasaruddin, 2016). Kandungan lemak buah 

sawo berdasarkan USDA (2016) berkisar 1,1 gr per 100 gr 

buah sawo. Lemak yang terkandung dalam buah sawo diduga 

dapat menghambat terbentuknya rongga udara selama proses 

agitasi karena dapat menyebabkan ruang yang sempit di dalam 

adonan sehingga es krim sulit untuk berkembang dan nilai 

overrun yang dihasilkan akan rendah. 

Hasil analisis ragam overrun es krim yoghurt pada berbagai 

perlakuan dan hasil uji BNJ 1% dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Overrun menurut Soad, Mehriz and Hanafy (2014) 

menunjukkan jumlah udara yang tergabung dalam ice cream 

dan mempengaruhi kualitas es krim. Overrun es krim yoghurt 

mengalami penurunan nilai rataan overrun seiring dengan 

penambahan ekstrak buah sawo yang diberikan setiap 
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perlakuan, nilai rataan overrun pada perlakuan kontrol tanpa 

penambahan esktrak  buah sawo (P0) sebesar 45,28±1,49% 

merupakan nilai rataan overrun tertinggi dan penambahan 

ekstrak buah sawo 30% (P3) sebesar 17,57±4,99% merupakan 

nilai rataan overrun terendah. Nilai rataan overrun pada 

perlakuan tanpa penambahan ekstrak buah sawo (P0) yaitu 

45,28±1,49% tidak berbeda nyata secara uji lanjut BNJ 1% 

dengan perlakuan P1 dan P2. Namun perlakuan penambahan 

esktrak buah sawo pada P3 sangat berbeda nyata dengan P0, P1 

dan P2. Hal ini diduga karena nilai viskositas yang tinggi pada 

P3 yang dapat menurunkan nilai overrun. Pernyataan Jumiati, 

Vonny, dan Yusmarini (2015) viskositas yang meningkat 

menyebabkan adonan es krim menjadi kental dan 

mengakibatkan udara sulit masuk sehingga terjadi penurunan 

overrun. Es krim yang baik menurut Handayani dkk, (2014) 

merupakan es krim yang memiliki nilai overrun 70-100% 

untuk es krim skala normal, sedangkan untuk industri rumah 

tangga overrun 35-50%, maka es krim yoghurt dengan 

penambahan esktrak buah sawo yang termasuk berkualitas 

baik yaitu pada perlakuan P0 dengan nilai rataan overrun 

45,28±1,49%, P1 45,26±0,82%, dan P2 39,98±8,71% Es krim 

dengan nilai overrun yang rendah akan memiliki waktu leleh 

yang lebih cepat dibandingkan es krim dengan overrun yang 

lebih tinggi (Pon, Lee, and Chong, 2015). 

4.2 Kecepatan Meleleh Es Krim Yoghurt 

Nilai rataan  kecepatan meleleh (menit/50 gr) pada Tabel 5 

menunjukkan es krim yoghurt dengan penambahan esktrak 

buah sawo memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

Perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap kecepatan 
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meleleh diduga karena adanya penambahan ekstrak buah sawo 

yang meningkat sesuai masing-masing perlakuan. Kandungan 

gula pada buah sawo dalam adonan es krim mampu mengikat 

air sehingga dapat meningkatkan kecepatan meleleh. Buah 

sawo mengandung gula sebesar 12-14% (Yahia et al,. 2011). 

Penelitian Handayani dkk (2014) kecepatan meleleh es krim 

yoghurt berdasarkan perbedaan persentase gula terendah saat 

presentase 9% penggunaan gula menyebabkan es krim akan 

cepat meleleh disebabkan karena terdapat sedikit padatan. 

Hasil analisis ragam kecepatan meleleh es krim yoghurt 

pada berbagai perlakuan dan hasil uji BNJ 1% dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Pada tabel nilai rataan kecepatan meleleh es 

krim yoghurt tanpa penambahan buah sawo (P0) sebesar 

43,92±0,54 menit/50 g, nilai rataan kecepatan meleleh 

semakin meningkat atau semakin lama diikuti dengan 

bertambahnya penambahan esktrak buah sawo yaitu 

penambahan ekstrak buah sawo (P1) 51,74±0,45 menit/50 g, 

(P2) 53,21±0,54 menit/50 g, (P3) 56,15±0,14 menit/50 g. 

Kecepatan meleleh yang semakin meningkat juga dipengaruhi 

oleh kandungan lemak dalam adonan es krim. Buah sawo 

menyumbang kandungan lemak sebanyak 1,1 gr/100 gr 

(USDA, 2016) dalam adonan es krim. Kandungan lemak 

menurut Cook dan Hartel (2010) yang terdapat pada adonan es 

krim dapat menurunkan kristal es yang terbentuk dengan cara 

menggantikan posisi yang seharusnya terisi oleh air. Kristal es 

yang menurun dapat meningkatkan kecepatan meleleh es krim. 

Ditambahkan oleh Buckle, Edward, Fleet, dan Wooton (1987) 

dengan bertambahnya lemak, tekstur es krim akan menjadi 
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lebih baik dan es krim menjadi lebih tahan terhadap proses 

pencairan. 

Nilai rataan kecepatan meleleh es krim yoghurt dengan 

penambahan ekstrak buah sawo berkisar 43,92-56,15 menit/50 

gr. Nilai rataan kecepatan meleleh paling tinggi atau lama 

yaitu pada saat penambahan ekstrak buah sawo sebanyak 30% 

(P3) sebesar 56,15 menit/50 gr dan nilai rataan terendah saat 

tanpa penambahan ekstrak buah sawo (P0) sebesar 43,92 

menit/50 gr. Namun, kecepatan meleleh es krim yang baik 

menurut Susilorini (2006) adalah antara 15-20 menit saat 

dihidangkan dalam suhu ruang. Nilai kecepatan meleleh es 

krim pada penelitian Putri, Bambang dan Yusuf (2014) 

didapatkan nilai tertinggi pada perlakuan P3 dengan 

penambahan gula dan garam dengan penambahan tepung 

porang 0,3% sebesar 27 menit/50 gr sedangkan nilai kecepatan 

meleleh terendah didapatkan pada perlakuan P0 dengan 

penambahan gula dan garam tanpa penambahan tepung porang 

yaitu sebesar 20 menit/50 gr. Peningkatan kecepatan meleleh 

pada penelitian tersebut dikarenakan tepung porang yang 

mampu mengikat partikel es dalam adonan es krim yang 

membuat adonan menjadi semakin kental, daya ikat air 

semakin kuat dalam produk sehingga tidak cepat meleleh.  

Pengaruh kecepatan leleh menurut Arifa, Merynda dan Eka 

(2014) disebabkan karena nilai viskositas yang semakin besar 

maka waktu yang dibutuhkan untuk meleleh semakin lama dan 

nilai overrun juga berpengaruh terhadap waktu yang 

dibutuhkan untuk meleleh. Semakin banyak rongga udara akan 

menyebabkan es krim cepat menyusut dan meleleh pada suhu 
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ruang. kecepatan meleleh juga dipengaruhi oleh komposisi 

bahan yang digunakan. Dibandingkan dengan susu, yoghurt 

memiliki bentuk fisik lebih kental daripada susu, sehingga 

akan meningkatkan kecepatan meleleh.  

4.3 Viskositas Es Krim Yoghurt 

Nilai rataan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak buah sawo menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap viskositas Es Krim Yoghurt. Perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap viskositas dapat 

disebabkan oleh total padatan yang terkandung dalam adonan 

es krim, seperti karbohidrat, protein dan lemak. Kandungan 

buah sawo menurut USDA (2016) yaitu karbohidrat sebesar 

19,96 gr/100 gr, protein 0,4 gr/100 gr dan lemak 1,1 gr/100 gr 

berkontribusi untuk meningkatkan viskositas es krim. Padatan 

dalam adonan dapat mengikat air yang ada dalam adonan es 

krim sehingga viskositas meningkat. Total padatan menurut 

Arbuckle dan Marshal (1996) diperlukan untuk membentuk 

rasa, menurunkan titik beku, dan meningkatkan viskositas 

cairan atau adonan es krim. Penelitian Kumala (2015) 

penambahan puree labu kuning yang  berbeda mempengaruhi 

tekstur hasil es krim yoghurt yang disebabkan oleh perbedaan 

kekentalan adonan es krim. Kandungan pati pada puree labu 

kuning berperan sebagai padatan bukan lemak yang 

mempengaruhi viskositas/kekentalan adonan es krim. 

Meskipun kandungan air pada labu kuning tinggi, kandungan 

pati pada labu kuning tetap dapat bersifat mengikat air 

sehingga dapat meningkatkan kekentalan es krim yoghurt. 

Hasil analisis ragam viskositas es krim yoghurt pada 

berbagai perlakuan dan hasil uji BNJ 1% dapat dilihat pada 
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Lampiran 7. Penambahan esktrak buah sawo memberikan 

peningkatan nilai rataan viskositas es krim yoghurt terhadap 

masing-masing perlakuan. Perlakuan kontrol tanpa 

penambahan ekstrak buah sawo (P0) nilai rataan viskositas 

sebesar 110,5±3,70 cP, penambahan ekstrak buah sawo 5% 

(P1) sebesar 579,75±6,24 cP, penambahan ekstrak buah sawo 

15% (P2) sebesar 589±1,83 cP, dan penambahan ekstrak buah 

sawo 30% (P3) sebesar 1071,5±87,69 cP. Hasil Uji BNJ 1% 

menunjukkan penambahan esktrak buah sawo terhadap 

viskositas es krim yoghurt pada P0 berbeda sangat nyata 

dengan P1, P2, dan P3. Namun P1 dan P2 menunjukkan pengaruh 

tidak berbeda nyata. Diduga selisih penambahan esktrak buah 

sawo antara P1 dan P2 tidak terlalu besar sehingga 

menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata pada nilai rataan 

viskositas tapi mengalami peningkatan nilai rataan viskositas 

yang relatif kecil. Viskositas merupakan salah satu parameter 

penting untuk menentukan kualitas fisik es krim. Selain itu, 

substitusi bahan baku es krim yaitu susu dengan yoghurt dapat 

meningkatkan nilai rataan viskositas es krim. Karakteristik 

yoghurt yang kental menurut Wardhani, Diana dan Eko (2015) 

disebabkan oleh lamanya waktu fermentasi. Semakin lama 

waktu fermentasi maka semakin tinggi viskositas. Menurut 

Violisa, Amat dan Nunung (2012) viskositas yang tinggi pada 

adonan akan menghasilkan nilai overrun yang rendah dan 

tekstur es krim yang lembut karena terbentuknya kristal-kristal 

es yang kecil dan dapat memperlambat kecepatan meleleh es 

krim. 
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4.4 Kadar Air Es Krim Yoghurt 

Nilai rataan pada tabel 5 menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak buah sawo pada es krim yoghurt terhadap kadar air 

dengan penambahan yang berbeda sesuai perlakuan 

memberikan  pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Pengaruh 

yang sangat nyata pada nilai rataaan kadar meningkat seiring 

dengan penambahan ekstrak buah sawo. Peningkatan nilai 

kadar air disebabkan kandungan air pada buah sawo  menurut 

USDA (2016) yaitu sebesar 78,00 g/100 g dan kandungan 

serat yang lebih rendah yaitu 5,3 g/100 g buah sawo. Kadar air 

pada es krim yoghurt dengan penambahan buah sawo 

sebanyak 30% (P3) menunjukkan hasil presentasi kadar air 

tertinggi yaitu 67,5%, kemudian diikuti dengan penambahan 

buah sawo sebanyak 15% (P2) dengan nilai rataan kadar air 

64% dan kadar air terendah yaitu perlakuan P1 dan P0 yaitu 

63,75% dan 63,5%.  

Hasil analisis ragam kadar air es krim yoghurt pada 

berbagai perlakuan dan hasil uji BNJ 1% dapat dilihat pada 

Lampiran 8. Hasil analisis ragam kadar air pada perlakuan 

kontrol (P0) atau tanpa penambahan ekstrak buah sawo 

menunjukkan nilai rataan kadar air sebesar 63,5±0,58%, 

sedangkan perlakuan penambahan esktrak buah sawo sebesar 

5% (P1) mengalami peningkatan tidak terlalu signifikan 

dengan perlakuan kontrol, perlakuan penambahan esktrak 

buah sawo sebesar 15% (P2) sebesar 64±0,82%, dan perlakuan 

penambahan esktrak buah sawo sebesar 30% (P3) sebesar 

67,5±1,91%. Uji lanjut BNJ 1% menunjukkan P0 tidak 

berbeda nyata dengan P1 dan P2. Namun P0, P1 dan P2 berbeda 

sangat nyata dengan P3. Kadar air es krim yoghurt P0, P1 dan 
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P2 merupakan standart es krim yang baik jika dibandingkan 

dengan Umelo, Uzoukwu, Odimegwu, Agunwah, Njoku and 

Alagbaoso (2014) komposisi es krim tergantung pada 

kandungan bahan yang digunakan. Presentase komposisi es 

krim yang baik yaitu salah satunya air 55-64% yang berasal 

dari susu atau bahan lain. Penelitian Zahro (2015) penambahan 

sari buah anggur ke dalam formulasi es krim, maka kadar air 

dan kandungan asam dalam es krim akan semakin 

meningkatkan dan dapat menurunkan kadar lemak es krim. 

Pernyataan lain oleh Umelo et al (2014) kandungan total solid 

yang rendah (kadar air tinggi) secara proporsional lebih 

banyak kandungan air akan mempercepat proses pembekuan 

dari pada total padatan yang tinggi (kadar air rendah) dengan 

suhu penyimpanan yang sama. Ditambahkan oleh Achmad 

dkk (2012) kadar air berkorelasi negatif dengan nilai total 

padatan. Total bahan padatan bisa terdiri dari karbohidrat. 

Total padatan yang tinggi menyebabkan kandungan air dalam 

adonan semakin sedikit sehingga kristal es juga menjadi 

sedikit.  


