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ABSTRACT 
 

THE STUDY OF WHIPPING CREAM LEVEL ON THE SYNBIOTIC ICE 
CREAM QUALITY WITH THE INCREASE OF SWEET POTATO 

 (Var. Ayamurasaki) 
 

 Collecting data of  the research was carried out at the Laboratory of 
Animal Product Technology Faculty of Animal Husbandry, Testing Laboratory of 
Food Quality and Food Safety Faculty of Agriculture Technology Brawijaya 
University from October until December 2007.  
 This research aimed to study the effect of whipping cream concentrations 
on the quality of synbiotic ice cream based on viscosity, overrun, melting rate, fat 
content, organoleptic, total numbers of lactic acid bacteria and anthocyanin. 
Method used was randomized block design. Data were subjected to analysis of 
variance and followed by Duncan Multiple Range Test.  
 The results showed that the concentration of whipping cream gave highly 
significant difference (P<0,01) on viscosity, overrun, melting rate, fat content, 
texture, taste, but didn’t give different effect on smells (P>0,05). Total numbers of 
lactic acid bacteria decreased during aging, foaming and freezing. It could be 
concluded that addition of whipping cream would increase the viscosity, melting 
rate, fat content, but decreased the overrun. The best quality synbiotic ice cream 
was produced using 6 % of whipping cream which has quality of viscosity  6,23 
poise; overrun 37,14 %; melting rate 77,73 minute/50 g; fat content 4,43  % and 
organoleptic quality that’s liked by consumer. It was suggested to make synbiotic 
ice cream with 6 % of whipping cream and it is recommended to conduct further 
research to study storage period and lactic acid bacteria viability in synbiotic ice 
cream. 
 
Keywords : Whipping cream, ice cream, synbiotic  
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RINGKASAN 
 

KAJIAN TINGKAT PENGGUNAAN WHIPPING CREAM TERHADAP 
KUALITAS ES KRIM SINBIOTIK DENGAN PENAMBAHAN  

UBI JALAR UNGU (Var. Ayamurasaki) 
 

Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 
Fisiko-Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Teknologi Hasil 
Ternak Fakultas Peternakan dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 
Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang pada bulan 
Oktober sampai Desember 2007. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 
penggunaan whipping cream terhadap kualitas es krim sinbiotik dan untuk 
menentukan tingkat penggunaan whipping cream yang tepat dalam pembuatan es 
krim sinbiotik ditinjau dari viskositas, overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak, 
organoleptik, total bakteri asam laktat dan antosianin. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah es krim sinbiotik yang 
dibuat dari susu segar, yoghurt, whipping cream, CMC, skim, telur, gula dan ubi 
jalar ungu var. Ayamurasaki. Metode yang digunakan adalah percobaan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang meliputi viskositas, 
overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak dan organoleptik. Perlakuan 
penambahan whipping cream terdiri dari 5% (P1), 6% (P2), dan 7% (P3) dari total 
ice cream mix (ICM), masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Data yang 
diperoleh dianalisis ragam, apabila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Berganda Duncan (UJBD). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penambahan whipping cream 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas, overrun, 
kecepatan meleleh, kadar lemak, tekstur, dan rasa, akan tetapi tidak memberikan 
perbedaan (P>0,05) terhadap aroma es krim sinbiotik. Total bakteri asam laktat 
pada perlakuan terbaik mengalami penurunan saat ICM, setelah aging, setelah 
pembuihan dan setelah freezer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan 
viskositas pada perlakuan P1, P2, dan P3 masing-masing: 5,27; 6,23; dan 7,20 
poise; overrun 31,80; 37,14; dan 35,08 %; kecepatan meleleh 69,80; 77,73; dan 
81,99 menit/50 g; kadar lemak 4,00; 4,43; dan 4,87 %. Hasil uji terhadap 
kesukaan rasa es krim sinbiotik masing-masing: 6,48; 7,29 dan 6,52 (agak 
menyukai sampai menyukai); tekstur masing-masing 6,17; 6,27 dan 7,27 (agak 
menyukai sampai menyukai); aroma masing-masing 6,01; 6,00 dan 6,59 (agak 
menyukai). 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penambahan 
whipping cream dalam pembuatan es krim sinbiotik meningkatkan  viskositas, 
kecepatan meleleh, kadar lemak tetapi menurunkan overrun. Perlakuan terbaik 
adalah penggunaan whipping cream 6 % yang menghasilkan es krim sinbiotik 
dengan viskositas 6,23 poise; overrun 37,14 %; kecepatan leleh 77,73 menit/ 50 g; 
kadar lemak 4,43 % dan kualitas organoleptik yang disukai konsumen. 
Disarankan untuk menggunakan whipping cream 6 % dalam pembuatan es krim 
sinbiotik dan penelitian lebih lanjut mengenai masa simpan dan viabilitas bakteri 
asam laktat dalam es krim sinbiotik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Es krim adalah salah satu hidangan beku yang memiliki tekstur semi 

padat dan bernilai gizi tinggi yang terbuat dari campuran lemak susu, padatan 

susu tanpa lemak (skim), gula, bahan penstabil, pengemulsi dan flavour atau cita 

rasa (Astawan, 2005). Es krim memiliki rasa yang khas sehingga disukai oleh 

semua kalangan masyarakat. 

Produk es krim dapat dikembangkan untuk meningkatkan manfaatnya bagi 

kesehatan, salah satunya adalah es krim sinbiotik. Es krim sinbiotik dalam 

penelitian ini merupakan es krim yang ditambahkan yoghurt sebagai sumber 

probiotik dan ubi jalar ungu sebagai sumber prebiotik ke dalam ice cream mix. 

Prebiotik adalah bahan pangan tidak terdigesti yang memberikan efek kesehatan 

bagi tubuh dengan cara memacu pertumbuhan probiotik dalam usus besar. Selain 

itu, ubi jalar ungu mengandung antosianin yang salah satu fungsinya sebagai 

antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Probiotik adalah mikroorganisme 

hidup, baik dalam bentuk tunggal atau campuran yang ditambahkan pada produk 

pangan dengan tujuan untuk memberikan efek menguntungkan bagi kesehatan 

sistem pencernaan. 

Kualitas es krim sinbiotik ditentukan oleh komponen penyusunnya. Salah 

satu bahan penyusun yang berperan penting dalam pembentukkan kualitas es krim 

adalah lemak. Bahan sumber lemak yang biasa digunakan dalam pembuatan es 

krim adalah whipping cream. Whipping cream banyak digunakan pada produk 

olahan susu seperti es krim karena memberikan rasa yang khas, gurih dan 
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menghasilkan tekstur yang halus. Whipping cream  merupakan salah satu sumber 

bahan padatan yang dapat berpengaruh terhadap viskositas, overrun, kadar lemak 

dan kecepatan meleleh es krim sinbiotik. Bakteri asam laktat (BAL) dapat 

memecah lemak menjadi asam-asam lemak karena adanya aktivitas lipase (Wood, 

1998), sehingga dengan adanya penggunaan whipping cream akan mempengaruhi 

total BAL. 

Tingkat penggunaan whipping cream dalam pembuatan es krim sinbiotik 

diduga akan memberikan kualitas yang berbeda terhadap es krim sinbiotik yang 

dihasilkan, oleh karena itu perlu dikaji konsentrasi penggunaan whipping cream 

yang tepat kedalam ice cream mix untuk menghasilkan es krim simbiotik yang 

berkualitas ditinjau dari viskositas, overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak, 

organoleptik, total bakteri asam laktat dan antosianin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat penggunaan whipping cream terhadap 

kualitas es krim sinbiotik? 

2. Berapa tingkat penggunaan whipping cream yang tepat ke dalam ice 

cream mix untuk menghasilkan es krim sinbiotik yang berkualitas ditinjau 

dari viskositas, overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak, organoleptik, 

total bakteri asam laktat dan antosianin? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh tingkat penggunaan whipping cream terhadap 

kualitas es krim sinbiotik. 

2.   Mengetahui tingkat penggunaan whipping cream yang tepat ke dalam es    

cream mix untuk menghasilkan es krim sinbiotik yang berkualitas ditinjau   

dari viskositas, overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak, organoleptik, 

total bakteri asam laktat dan antosianin. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi produsen 

es krim fermentasi dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Es krim adalah makanan yang dihasilkan melalui pembekuan dari 

campuran bahan-bahan berikut yang telah dipasteurisasi, seperti susu, krim, bahan 

padatan tanpa lemak, gula dan penstabil dengan penambah aroma yang 

ditambahkan sebelum atau sesudah pasteurisasi (Hui, 1992).  

Pengembangan produk es krim terus dilakukan untuk menciptakan produk 

pangan fungsional, salah satunya adalah es krim sinbiotik. Sinbiotik adalah 

perpaduan antara probiotik dan prebiotik (Chandan, 1999), sehingga untuk 

menciptakan produk es krim sinbiotik diperlukan sumber probiotik dan prebiotik. 

Probiotik adalah suplemen yang terdiri atas mikroba hidup dan memberikan efek 
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menguntungkan bagi saluran pencernaan (Grajek, Olejnik and Sip, 2005). Sumber 

probiotik dapat diperoleh dari yoghurt yang mengandung bakteri asam laktat yaitu 

Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus yang hidup 

bersimbiosis (Belitz and Grosch, 1999). Prebiotik merupakan nutrisi yang sesuai 

bagi bakteri baik tetapi tidak cocok untuk bakteri jahat sehingga dapat 

meningkatkan jumlah bakteri baik dalam usus (Anonim, 2007). Sumber prebiotik 

dapat diperoleh dari berbagai jenis umbi seperti ubi jalar, talas, singkong, kedelai 

dan pisang (Waspodo, 2001). Ubi jalar ungu mengandung antosianin yang 

bermanfaat bagi kesehatan diantaranya adalah sebagai antioksidan (Yoshimoto, 

Okuna, Yoshinaga, Yamakawa, Yamaguchi, Yamada,  1999).  

Kualitas es krim sinbiotik ditentukan oleh bahan-bahan penyusunnya. 

Salah satu bahan sumber lemak yang biasa digunakan dalam pembuatan es krim 

adalah whipping cream (Anonim, 2002). Whipping cream digunakan untuk 

memperbaiki kualitas es krim dengan meningkatkan flavour dan menghasilkan 

tekstur yang lembut (Goff, 1998), semakin tinggi penambahan lemak, viskositas 

es krim akan semakin meningkat yang menyebabkan udara sulit masuk ke dalam 

ICM sehingga menurunkan overrun (Hegenbart, 1996) dan es krim lebih tahan 

terhadap proses pelelehan (Pranoto, 2007). Lemak dapat mempengaruhi total 

BAL karena aktifitas lipase pada BAL dapat memecah lemak menjadi asam-asam 

lemak (Wood, 1998). Pernyataan ini didukung oleh Astawan (2005) yang 

menyatakan bahwa lemak susu dapat menjadi asam melalui penambahan 

inokulum murni BAL pada proses fermentasi.  

VI. Berdasarkan hasil penelitian Rahayu (2007), kualitas es 

krim sinbiotik tanpa penambahan whipping cream menghasilkan 
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viskositas 6,00 poise, overrun 27,62 %, kecepatan meleleh 70,68 

menit/50gr. 

 
1.6 Hipotesis 

Tingkat penambahan whipping cream dalam pembuatan es krim sinbiotik 

akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap viskositas, overrun, kecepatan 

meleleh, kadar lemak, organoleptik, total bakteri asam laktat dan antosianin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim Sinbiotik 

Es krim adalah kelompok produk beku yang memiliki tekstur semi padat 

dan bernilai gizi tinggi (Astawan, 2005). Es krim terdiri dari campuran gelembung 

udara, lemak susu, bahan kering tanpa lemak, pemanis, stabilizer, emulsifier dan 

perasa (Marshall, Goff and Hartel, 2003). 

Teknologi yoghurt beku dapat dimanfaatkan untuk pembuatan es krim 

probiotik dengan cara menambahkan bakteri probiotik ke dalam es krim (Hong 

and Marshall, 2001). Bakteri probiotik dapat tumbuh sampai jumlah yang tinggi 

dalam ice cream mix (ICM) dan bertahan hidup selama penyimpanan (Hekmat 

and McMahon, 1992).  

Sinbiotik adalah perpaduan antara probiotik dan prebiotik (Chandan, 

1999). Sinbiotik terdiri atas mikroba hidup dan bahan makanannya yaitu 

oligosakarida yang berfungsi sebagai prebiotik (Gibson and Williams, 2000). 

Probiotik adalah suplemen makanan yang mengandung mikroorganisme 

sehingga dapat meningkatkan keseimbangan mikroorganisme dalam usus 

(Steinkraus, 1996), sedangkan prebiotik merupakan nutrisi yang sesuai bagi 

bakteri baik tapi tidak cocok bagi bakteri jahat, sehingga bisa meningkatkan 

bakteri baik dalam usus (Anonim, 2007). Sumber prebiotik dapat diperoleh dari 

berbagai jenis umbi seperti ubi jalar, talas, singkong, kedelai dan pisang 

(Waspodo, 2001). 
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Es krim harus dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi yang dicampur 

dalam perbandingan yang sesuai. Es krim komersial terbuat dari campuran bahan: 

10-16 % lemak susu, 9-12 % bahan kering tanpa lemak, 12-16 % pemanis, 0,2-0,5 

% penstabil dan pengemulsi, 55-64 % air yang berasal dari susu atau bahan 

lainnya (Anonim, 2005a). 

 

2.2 Bahan Baku Es Krim Sinbiotik 

2.2.1 Susu Segar 

Susu segar adalah susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan, 

sedangkan susu murni adalah cairan yang berasal dari ambing sapi sehat. Susu 

murni diperoleh dengan cara pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau 

menambah sesuatu komponen atau bahan lain (Shiddieqy, 2006). Komposisi 

utama susu terdiri dari lemak, protein, laktosa, abu, padatan total dan komponen 

lainnya dalam jumlah sedikit (Widodo, 2003). 

Susu mengandung beberapa komponen bioaktif yang memiliki efek 

kesehatan yang signifikan. Komponen bioaktif susu diantaranya adalah protein 

susu, laktosa, asam-asam lemak, dan mineral terutama kalsium, hal ini 

menyebabkan produk-produk susu juga masih memiliki efek fungsional termasuk 

es krim (Astawan, 2005). 

2.2.2 Lemak Susu 

Lemak susu bisa dikatakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan es 

krim (Marshall et al., 2003) karena lemak susu dapat melembutkan tekstur, 

dimana lemak yang ada tersebar merata dengan ukuran yang homogen dan relatif 

kecil (Jeremiah, 1996). Lemak susu juga memberikan rasa yang kaya akan lemak 
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(rich) (Marshall et al., 2003) dan lemak menjadikan es krim lembut dimulut 

(Strange, 2001).  

Lemak susu memiliki kisaran titik cair antara 40 oC sampai -40 oC 

(Marshall  et al., 2003) sehingga selalu diperoleh kombinasi lemak cair dan lemak 

padat yang dibutuhkan untuk menghasilkan tekstur es krim yang lembut. Lemak 

susu memberikan sifat lunak karena menghambat terbentuknya kristal-kristal es 

yang besar pada saat terjadinya proses pembekuan (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Bahan sumber lemak yang biasa digunakan dalam pembuatan es krim 

adalah lemak susu serta ditambahkan juga lemak dalam bentuk krim berkadar 

lemak tinggi, yaitu berkisar antara 35-40 % disebut dengan whipping cream 

(Anonim, 2002). Krim susu mempunyai peranan penting pada kualitas es krim, 

yaitu meningkatkan nilai gizi, menambah cita rasa, membantu memberikan 

kepadatan serta memberikan sifat meleleh yang baik (Padaga dan Sawitri, 2005). 

 Peningkatan kadar lemak akan meningkatkan nilai overrun es krim, hal 

ini dikarenakan kemampuan adonan dalam menstabilkan gelembung-gelembung 

udara yang terperangkap dalam adonan (Goff, 2002) dan pembentukkan 

gelembung udara yang stabil dipengaruhi oleh lemak yang saling menggabung 

(Hegenbart, 1996). Akan tetapi, penambahan lemak susu yang berlebihan pada 

campuran es krim dapat mengurangi kemampuan pengembangan, rasa gurih yang 

berlebihan saat dikonsumsi dan mengandung kalori yang tinggi (Marshall et al., 

2003). 

2.2.3 Yoghurt 

Yoghurt adalah produk susu yang dibuat dengan cara mengasamkan susu 

dengan BAL. Starter yang digunakan biasanya Lactobacillus bulgaricus dan 
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Streptococcus thermophillus (Sutomo, 2006). Bentuk Lactobacillus bulgaricus 

seperti batang dan suhu optimum pertumbuhan 42-45 oC (Spreer, 1998). 

Streptococcus thermophillus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bola, 

berpasangan atau berantai panjang (Walstra, Geurts, Noomen dan Jellema, 1999). 

Suhu pertumbuhan optimumnya berkisar antara 38-42 oC (Spreer, 1998).  

Pada starter campuran, produksi asam, pembentukan flavour dan tekstur 

lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan starter tunggal (Walstra et al., 

1999). Kedua bakteri ini yang akan memfermentasi laktosa (gula susu) menjadi 

asam laktat, dalam tahap ini akan dihasilkan flavour yoghurt yang khas, cita 

rasanya asam dan teksturnya mengental karena koagulasi protein susu oleh asam 

(Sutomo, 2006). 

Aktifitas lipase pada BAL dapat memecah lemak menjadi asam-asam 

lemak (Wood, 1998). Lemak susu dapat menjadi asam melalui penambahan 

inokulum murni BAL pada proses fermentasi (Astawan, 2005). 

2.2.4 Bahan Kering Tanpa Lemak 

Bahan kering tanpa lemak tersusun atas protein, laktosa dan mineral. 

Unsur protein membuat es krim kompak dan halus, serta meningkatkan resistensi 

pelelehan (Pearson, 2005). Protein dibutuhkan untuk membentuk lapisan 

permukaan yaitu mengelilingi globula lemak pada saat homogenisasi dan 

menyelubungi gelembung udara pada saat pembuihan (Eckles, Combs, and Macy, 

1980). Protein juga berfungsi untuk menambah cita rasa, membantu pembuihan, 

meningkatkan dan menstabilkan daya mengikat air yang berpengaruh pada 

kekentalan es krim, menghasilkan tekstur es krim yang lembut dan juga 

digunakan untuk meningkatkan nilai overrun  (Padaga dan Sawitri, 2005).  
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Laktosa disamping sebagai pemberi rasa manis juga mempunyai peranan 

dalam menurunkan titik beku, namun kandungan laktosa yang tinggi juga 

menyebabkan rasa seperti pasir (Pearson, 2005). Laktosa merupakan karbohidrat 

utama dalam susu yang dapat digunakan oleh bakteri asam laktat sebagai sumber 

energi untuk pertumbuhannya (Rahman, 1992). Susu skim mengandung laktosa 

lebih dari 50 % (Winarno, 1993). 

2.2.5 Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar (Ipomoea batatas), merupakan salah satu jenis  ubi yang kaya 

akan karbohidrat dan bahan lain yang bermanfaat. Ubi jalar memiliki beberapa 

varietas, salah satunya adalah ubi jalar ungu Varietas Ayamurasaki (Ipomoea 

batatas Var. Ayamurasaki) (Furuta, Suda, Nisiba and Yamakawa, 1998). 

Penggunaan ubi jalar ungu dikarenakan nutrisinya lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan ubi jalar jenis lain (Yashimoto et al., 1999). Komposisi 

kimia ubi jalar ungu dalam 100 g bahan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia ubi jalar ungu dalam 100 g bahan 
 
Komposisi kimia Jumlah 
Kadar air (g) 
Kadar abu (g) 
Kadar pati (g) 
Gula reduksi (%) 
Lemak (%) 
Protein (%) 
Total antosianin (%) 

78,75 
 1,40 

                       8,00 
7,50 
1,80 
2,40 
0,15 

Sumber : Nakashima (1999) 

Warna ungu pada ubi jalar disebabkan adanya pigmen antosianin. Ubi 

jalar ungu mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi daripada kultivar lain 

seperti blueberry. Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu bisa mencapai 2,1 

mg/g (Yoshinaga, 1995). Beberapa peneliti menyatakan bahwa antosianin dari ubi 
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ungu Jepang memiliki fungsi sebagai anti oksidan, anti kanker dan perlindungan 

terhadap kerusakan hati (Furuta et al., 1998). Serat makanan yang terkandung 

dalam tepung ubi jalar juga bersifat prebiotik (Anonim, 2005b). 

2.2.6 Bahan Penstabil 

Penstabil pada pembuatan es krim berfungsi untuk meningkatkan 

viskositas pada tahap selanjutnya sehingga dapat menambah karakteristik es krim 

saat dimakan (Friberg and Larsson, 1997). Tujuan utama penggunaan bahan 

penstabil dalam es krim adalah untuk menghasilkan es krim yang lembut, 

mengurangi kristal es dan pertumbuhan kristal laktosa selama pembekuan, 

meningkatkan keseragaman produk dan ketahanan terhadap pelelehan (Jeremiah, 

1996). 

Menurut Marshall and Arbuckle (1996), penstabil yang sering digunakan 

dalam produk beku adalah gelatin, agar, karaginan dan carboxymethyl cellulose 

(CMC). CMC merupakan turunan selulosa yang berwarna putih, padat, tidak 

berbau dan digunakan sebagai penstabil dan pengemulsi. CMC dalam produk 

makanan berperan sebagai pengikat air dan pembentuk gel, sehingga didapatkan 

tekstur yang diinginkan (Belitz and Grosch, 1999).  

Menurut Marshall et al (2003), penstabil biasanya ditambahkan dalam 

campuran ICM sebesar 0,2-0,5%. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil 

penelitian Prihantoro (2002), yang menyatakan penggunaan CMC 0,2 % dapat 

menghasilkan es krim dengan kualitas optimum ditinjau dari kualitas fisik dan 

organoleptiknya.  
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2.2.7 Bahan Pengemulsi 

Pengemulsi adalah suatu bahan yang dapat mengurangi tegangan 

permukaan pada permukaan antara dua fase yang dalam keadaan normal tidak 

saling melarutkan, menjadi dapat bercampur membentuk emulsi (Tranggono, 

Sutardi dan Sudarmadji, 1990). Bahan pengemulsi dipakai untuk memperbaiki 

tekstur es krim yang merupakan campuran air dan lemak (Astawan, 2005). 

Pengemulsi merupakan komponen penyusun es krim yang berfungsi untuk 

membentuk struktur lemak yang baik dan membentuk distribusi udara dalam es 

krim, selain itu untuk memperbaiki tekstur dan memperpanjang waktu pelelehan. 

Pengemulsi yang biasa digunakan dalam pembuatan es krim adalah kuning telur 

karena memberikan karakteristik rasa yang lezat serta meningkatkan viskositas 

campuran (Marshall et al., 2003).  

2.2.8 Bahan Pemanis 

Bahan pemanis yang biasa digunakan dalam pembuatan es krim adalah 

gula pasir. Penggunaan gula pasir sebanyak 14-16 % akan menghasilkan es krim 

yang sangat baik. Gula yang digunakan minimal 12,0 %, gula selain sebagai 

pemanis juga digunakan untuk memperoleh tekstur es krim yang halus (Idris, 

2003). 

 Penambahan gula dapat mengurangi kerusakan tekstur es krim 

diakibatkan adanya kristalisasi laktosa yang menyebabkan tekstur es krim seperti 

berpasir (candy deffect) (Marsidik, 1994). Bahan pemanis dalam pembuatan es 

krim dapat memperbaiki tekstur, meningkatkan kekentalan dan memberi rasa 

manis (Astawan, 2005). Gula merupakan satu-satunya pemanis dalam es krim 
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yang memberikan hasil akhir sangat bagus, tetapi pada konsentrasi tinggi akan 

menurunkan kemampuan pengembangan (Marshall et al., 2003). 

 

2.3   Proses Pembuatan Es Krim Sinbiotik 

2.3.1 Perhitungan Komposisi Es Krim 

Berbagai cara biasanya dilakukan untuk dapat meningkatkan ketepatan 

dan keakuratan perhitungan komposisi es krim. Pengetahuan mengenai 

perhitungan ini dapat membantu dalam mendapatkan kualitas yang seragam dan 

mendapatkan standar yang legal (Marshall and Arbuckle, 1996). 

Perhitungan komposisi es krim dilakukan dengan menetapkan terlebih 

dahulu bahan-bahan yang akan digunakan sebagai adonan es krim atau ice cream 

mix (ICM), kemudian dilakukan analisa komposisi masing-masing bahan, 

terutama kadar lemak dan kadar bahan kering total. Berdasarkan hasil analisa 

tersebut dilakukan perhitungan mengenai jumlah masing-masing bahan yang 

diperlukan dalam menyusun ICM untuk menghasilkan es krim dalam jumlah 

tertentu dengan kadar lemak dan kadar bahan kering total yang dikehendaki (Idris, 

2003). Perhitungan komposisi bahan-bahan yang digunakan dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

2.3.2 Pasteurisasi 

ICM yang telah dicampur selanjutnya dipasteurisasi untuk menghancurkan 

mikroorganisme patogen, mengurangi mikroorganisme pembusuk dan melarutkan 

komponen penyusun ICM serta untuk menurunkan aktivitas enzim (Abdullah, 

Rehman, Zubair, Saed, Kousar and Shahid, 2003).  
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Pasteurisasi dilakukan setelah bahan-bahan telah ditetapkan jumlahnya. 

Bahan cair yang kental ditaruh dalam wadah terlebih dahulu, diikuti dengan bahan 

cair yang kurang kental (Idris, 2003). ICM tersebut kemudian dipanaskan sambil 

diaduk hingga mencapai suhu pasteurisasi yaitu suhu 80 oC selama 25 detik 

(Padaga dan Sawitri, 2005). 

2.3.3 Homogenisasi 

Homogenisasi pada pembuatan es krim bertujuan untuk menyeragamkan 

globula lemak secara merata keseluruh produk, mencegah churning (pemisahan 

globula lemak kepermukaan) selama pembekuan dan untuk memperoleh tekstur 

yang halus karena ukuran globula lemak yang kecil tersebar merata (Syamsiar, 

1995). Homogenisasi dilakukan untuk memecah ukuran globula lemak menjadi 

kurang dari 1 µm, sehingga dihasilkan ICM yang lebih mudah diaduk (Goff, 

1998). Homogenisasi dilakukan pada suhu 70 oC setelah pasteurisasi sebelum 

ICM menjadi dingin (Syamsiar, 1995).  

Selama pencampuran ICM perlu dilakukan pengadukan dengan cepat 

untuk memastikan semua bahan larut dan ICM menjadi homogen. Penyaringan 

ICM dapat dilakukan untuk membuktikan bahwa semua bahan telah terlarut 

secara sempurna (Hegenbart, 1996).  

2.3.4 Aging 

Proses aging yaitu mendiamkan adonan pada suhu 4 oC selama 4-24 jam. 

Tujuannya adalah memberikan waktu pada bahan penstabil dan protein susu untuk 

mengikat air bebas sehingga air terikat dengan komponen padatan membentuk gel 

yang lemah sehingga akan menurunkan jumlah air bebas (Syamsiar, 1995). 
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Prihantoro (2002) menjelaskan bahwa aging selama 6 jam dapat menghasilkan es 

krim dengan kualitas optimum ditinjau dari segi fisik dan organoleptiknya. 

Fungsi dari aging adalah untuk memperbaiki kualitas campuran ICM, 

memperbaiki tekstur es krim, memberikan waktu pengkristalan partikel lemak, 

memberikan waktu yang cukup untuk protein dan stabilizer dalam meningkatkan 

viskositas larutan, memberikan waktu untuk pembentukan membran serta 

memberi waktu interaksi antara protein dan emulsifier (Pearson, 2005). 

2.3.5 Pembekuan dan Pembuihan  

Proses pembekuan ICM dengan cara dimasukkan ke dalam wadah 

pendingin yang di dalamnya terdapat pengaduk (Marshall et al., 2003). Proses 

pembekuan ICM dikombinasi dengan proses agitasi dengan tujuan untuk 

memasukkan udara ke dalam ICM sehingga dihasilkan volume es krim dengan 

overrun yang sesuai dengan standar es krim. Kombinasi pembekuan dan agitasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan ice cream maker, dimana pada saat 

pembekuan disertai pengadukan dengan pengaduk (dasher) dalam Ice Cream 

Maker. Proses ini berlangsung kira–kira selama 30 menit atau sampai diperoleh es 

krim setengah beku (Padaga dan Sawitri, 2005). 

2.3.6 Pengerasan dan Penyimpanan 

Pengerasan meliputi pembekuan statis pada produk kemasan dalam 

freezer. Ada dua macam teknik pembekuan dalam es krim, yaitu sistem konveksi 

(pembekuan dengan kipas angin) atau sistem konduksi (melalui plate freezer). Es 

krim dikemas dan disimpan dalam freezer pada suhu -30 oC sampai –40 oC. 

Namun, pada suhu -25 oC es krim masih dapat stabil tanpa adanya kristal es dalam 
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jangka waktu yang tak tentu. Bila pembekuan terjadi di bawah suhu -25 oC, 

dimungkinkan akan terbentuk kristal es (Pearson, 2005). 

Kecepatan pembekuan akan mempengaruhi tekstur produk akhir. Semakin 

cepat pembekuan, semakin kecil kristal yang terbentuk, sehingga tekstur produk 

akhir lebih halus. Percepatan pembekuan biasanya dilakukan dalam ruangan 

pengeras dengan cara mensirkulasikan udara dengan kecepatan tinggi. Cara ini 

bukan saja mempercepat pembekuan tetapi juga lebih ekonomis (Idris, 2003). 

 

2.4 Kualitas Es Krim Sinbiotik 

2.4.1 Viskositas 

Viskositas dapat diukur secara absolut maupun relatif. Unit pengukuran 

absolut adalah poise sedangkan yang relatif didasarkan pada besarnya volume 

yang dapat mengalir pada waktu tertentu dan dalam keadaan yang telah ditentukan 

(Rahman, 1992).  

ICM mempunyai viskositas 50-300 centipoise. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi viskositas ICM adalah komposisi ICM, jenis dan kualitas bahan 

penyusun ICM, proses dan penanganan ICM, konsentrasi bahan padatan dan suhu 

(Marshall and Arbuckles, 1996). Pengukuran viskositas ICM perlu dilakukan 

karena nilai viskositas ICM merupakan nilai viskositas dari fase sebelum 

pembekuan (serum) es krim. Es krim dengan koefisien kekentalan yang tinggi 

akan mempunyai daya tahan untuk meleleh yang lebih besar (Muse and Hartel, 

2004).  

Viskositas ICM akan semakin meningkat dengan meningkatnya 

konsentrasi bahan penstabil, protein, lemak dan total padatan dengan jumlah yang 
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berbeda (Marshall et al., 2003).  Kunchenbuch (2000) menambahkan bahwa total 

padatan berhubungan dengan semua padatan dalam adonan es krim. Tingkat 

viskositas juga dipengaruhi oleh fosfolipid yang terdapat pada lemak susu yang 

berfungsi sebagai bahan pengemulsi. Padaga dan Purnomo (1993) menyatakan 

bahwa lemak susu mengandung fosfolipid sebesar 0,21 %. Biliaderis and Juliono 

(1993) mengemukakan bahwa ubi jalar mempunyai kemampuan menyerap air 

yang lebih besar sehingga akan menghasilkan viskositas yang tinggi. 

2.4.2 Overrun 

Berbagai standar produk makanan di dunia memperbolehkan 

penggelembungan campuran es krim dengan udara sampai volumenya menjadi 

dua kalinya (disebut dengan maksimum 100 % overrun) (Ismunandar, 2004).  Es 

krim sangat mudah untuk menyerap atau melepaskan udara pada waktu 

penanganan, sehingga agak sulit untuk melakukan pengukuran guna memperoleh 

volume es krim yang tepat. Penghitungan overrun es krim lebih umum dilakukan 

dengan cara menimbang berat ICM dari volume tertentu dibandingkan dengan 

berat dari volume tertentu dari es krim yang dihasilkan (Idris, 2003). Rumus 

perhitungan overrun menurut Idris (2003) adalah: 

                           Berat ICM – Berat es krim            
           Overrun  (%) =                                                         x 100 % 
                                                  Berat es krim                                    
 

Peningkatan kadar lemak akan meningkatkan nilai overun es krim, hal ini 

dikarenakan kemampuan adonan dalam menstabilkan gelembung-gelembung 

udara yang terperangkap dalam adonan (Goff, 2002) dan pembentukkan 

gelembung udara yang stabil dipengaruhi oleh lemak yang saling menggabung 

(Hegenbart, 1996). Es krim yang mempunyai viskositas (kekentalan) tinggi akan 
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mengalami kesulitan mengembang, sehingga menghasilkan overrun yang rendah 

(Eckles et al., 1980). Tingkat penambahan lemak yang berlebihan dapat 

menghalangi pemasukan udara sehingga menurunkan overrun (Hegenbart, 1996).  

Kasein memberikan permukaan aktif yang baik dan memegang peran yang 

penting dalam pembuihan (Anonymous, 2004). Menurut Damodaran dan Paraf 

(1997), kasein dengan mudah terserap diantara udara dan air karena adanya 

bagian yang hidrofilik, tetapi karena interaksi antar kasein adalah hidrofobik, 

maka penyerapan akan menurunkan interaksi antar kasein sehingga lapisan yang 

terbentuk mudah rusak. Kasein tidak digunakan secara tersendiri sebagai agen 

pembuihan, tetapi harus dikombinasikan dengan materi lain khususnya lemak 

sehingga dapat dihasilkan buih yang stabil. 

2.4.3 Kecepatan Meleleh 

Es krim dengan kualitas pelelehan yang disukai menunjukkan batas 

pelelehan antara 10-15 menit setelah ditempatkan pada suhu ruang. Produk 

meleleh dengan cepat dan membentuk cairan dengan penampakkan campuran 

tanpa produk beku dan dengan sedikit buih. Lingkungan untuk uji kualitas 

pelelehan harus bersih, dengan pencahayaan bagus dan suhu sekitar 20 oC (70 oF). 

Es krim tidak boleh terkena panas dan harus ditempatkan dalam cawan dengan 

dasar datar seperti cawan petri (Marshall and Arbuckle, 1996).  

Es krim dengan koefisien kekentalan yang tinggi akan mempunyai daya 

tahan untuk meleleh yang lebih besar (Muse and Hartel, 2004). Salah satu fungsi 

lemak susu adalah menghasilkan kecepatan meleleh yang diinginkan (Jeremiah, 

1996). Produk dengan kadar lemak yang tinggi cenderung untuk meleleh lebih 
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lama atau dengan kata lain kecepatan leleh akan semakin lama karena lemak dapat 

menstabilkan buih (Marshall et al., 2003). 

2.4.4 Kadar Lemak  

Kadar lemak es krim menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah 

minimal 8 %. Berdasarkan kadar lemak es krim digolongkan atas 3 kategori 

antara lain (Astawan, 2005): 

a. Economy, yaitu es krim berkadar lemak sekitar 10 %. 

b. Good average, yaitu es krim berkadar lemak sekitar 15 %. 

c. Deluxe, yaitu es krim yang berkadar lemak sekitar 17 %. 

Selain 3 kategori diatas, saat ini dipasaran juga dikenal es krim rendah 

lemak yaitu es krim yang direduksi kandungan lemaknya per takaran saji. Reduksi 

yang dilakukan umumnya sebesar 25-50 % dari jumlah normal. Jadi, kandungan 

lemak dalam es krim rendah lemak hanya sekitar 2-6 % (Astawan, 2005).  

2.4.5 Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan antara lain: uji rasa, tekstur dan aroma. 

Menurut Idris (2003), penilaian secara sensoris dilakukan dengan menggunakan 

indera pengecap, pembau dan peraba pada waktu bahan pangan dimakan. 

Interaksi dari hasil penilaian dengan alat-alat indera tersebut dipakai untuk 

mengukur mutu bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu serta 

pengembangan produk baru. 

Rasa 

Rasa sangat mempengaruhi kesukan konsumen terhadap es krim bahkan 

dapat dikatakan faktor penentu yang utama (Padaga dan Sawitri, 2005). Rasa 

dipengaruhi oleh bahan dalam ICM. Penyimpangan rasa dapat disebabkan oleh 
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adanya penyimpangan susu dan produk susu yang digunakan, juga dapat terjadi 

karena kekurangan dan kelebihan penambahan bahan dalam ICM (Idris, 2003). 

Penambahan lemak dapat meningkatkan citarasa es krim (Padaga dan Sawitri, 

2005). Lemak susu dalam es krim memberikan rasa yang kaya akan lemak (rich) 

(Marshall et al., 2003). Bakteri asam laktat akan memfermentasi laktosa (gula 

susu) menjadi asam laktat, dalam tahap ini akan dihasilkan cita rasa yang asam 

(Sutomo, 2006). 

Tekstur 

Tekstur mengacu pada kelembutan relatif yang dirasakan saat es krim 

dimasukkan kedalam mulut (Tharp, 2005). Tekstur es krim yang diinginkan 

adalah lembut dan homogen sedangkan body yang diinginkan adalah kompak 

(Marshall and Arbuckle, 1996). Tekstur es krim dipengaruhi oleh ukuran dari 

kristal es, globula lemak, gelembung udara dan kristal laktosa (de Man, 1997).  

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembentukkan tekstur es krim 

adalah lemak susu (Marshall et al., 2003). Tekstur es krim terbentuk karena 

adanya ikatan antara globula lemak dan molekul air, akibatnya antar molekul-

molekul air tidak dapat menyatu. Terpisahnya molekul-molekul air ini akan 

menghalangi pembentukkan kristal es yang lebih besar sehingga dihasilkan 

tekstur es krim yang halus (Hui, 1992). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Aime (1999), kelembutan es krim meningkat ketika kadar lemak dinaikkan dari 

2,40 % menjadi 5,20 %. 

Aroma  

Aroma sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam ICM, oleh sebab itu 

tidak boleh terdapat penyimpangan aroma dari bahan-bahan tersebut, misalnya 
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tengik, pahit, sangit (cooked flavour), metalik dan sebagainya. Penyimpangan 

tersebut dapat dikarenakan oleh adanya penyimpangan pada susu dan produk susu 

yang digunakan. Cacat aroma dapat juga disebabkan oleh kekurangan atau 

kelebihan penambahan bahan-bahan dalam ICM termasuk bahan-bahan penambah 

aroma (Idris, 2003).  

Selama proses fermentasi oleh BAL dihasilkan senyawa-senyawa asam 

laktat, asetaldehid, asam asetat, asam formiat, dan diasetil yang memberikan 

aroma dan rasa yang khas pada yoghurt (Oberman and Libudzisz, 1998), sehingga 

akan memberikan pengaruh terhadap aroma es krim sinbiotik yang dihasilkan. 

2.4.6 Total Bakteri Asam Laktat 

Total bakteri asam laktat dapat dihitung dengan metode cawan. Viabilitas 

sel dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan pada saat pemanenan (Fardiaz, 1993). 

Faktor-faktor penyebab penurunan viabilitas organisme probiotik dalam produk 

adalah tingkat keasaman, produk asam selama penyimpanan, tingkat oksigen 

dalam produk, penyerapan oksigen melalui pengemas, sensitivitas terhadap 

substansi mikroba dan kekurangan nutrisi dalam susu (Shah, 2001). Widodo 

(2003), menyatakan bahwa keberadaan oksigen sangat menekan perkembangan 

BAL, sehingga akan menghambat pertumbuhannya. 

Proses pembekuan es krim mengakibatkan penurunan ½ sampai 1 log 

cycle jumlah bakteri. Pembekuan menyebabkan pembentukan kristal es yang bisa 

mempengaruhi sel bakteri dan mengurangi viabilitasnya. Bakteri yang terluka 

tidak bisa tumbuh dengan baik pada media selektif walaupun metabolismenya 

masih aktif (Davidson, 1999). Suhu pembekuan yang cepat cenderung 

menyebabkan mikroba dorman tetapi tidak membunuhnya. Brock, Madigan, 
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Martinko and Parker (1994) menambahkan bahwa suhu rendah menyebabkan 

penggumpalan pada membran sel sehingga proses transport aktif akan terjadi 

sangat lambat yang akhirnya mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan 

mikroorganisme. Nilai terendah dari jumlah bakteri asam laktat yang hidup dalam 

produk berbasis susu yang dinyatakan oleh Mullen (2001), yaitu 107 cfu/ml. 

Aktifitas lipase pada BAL dapat memecah lemak menjadi asam-asam 

lemak (Wood, 1998). Astawan (2005) menyatakan bahwa lemak susu dapat 

menjadi asam melalui penambahan inokulum murni BAL pada proses fermentasi.  

2.4.7 Kadar Antosianin 

Ubi jalar ungu Jepang (Ipomoea batatas varietas Ayamurasaki) merupakan 

jenis tanaman umbi-umbian yang berasal dari negara Jepang. Kandungan 

nutrisinya lebih tinggi bila dibandingkan ubi jalar jenis lain, terutama kandungan 

lissin, Cu, Mg, K dan Zn rata-rata 2 %. Substitusi anti kanker yaitu selenium dan 

iodine 20 kali lebih tinggi dari jenis lain (Yashimoto et al., 1999). 

Ubi jalar ungu mengandung pigmen antosianin. Kandungan antosianin 

pada ubi jalar ungu bisa mencapai 2,1 mg/g (Yoshinaga, 1995). Beberapa peneliti 

menyatakan bahwa antosianin dari ubi ungu jepang memiliki fungsi sebagai anti 

oksidan, anti kanker dan perlindungan terhadap kerusakan hati. Ubi jalar ungu 

memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan ubi jalar jenis lain 

(Furuta et al, 1998). Berdasarkan penelitian Huang and Rooney (1994) ubi jalar 

ungu dengan nilai total antosianin 100 mg/1000 ml memiliki aktivitas antioksidan 

sebesar 41,5 % sedangkan antosianin dengan konsentrasi 10-20 mg/1000 ml 

memiliki aktivitas antioksidan 5-15 %. 
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Warna antosianin biasanya lebih stabil pada pH di bawah 3,5 atau asam 

(Maga and Tu, 1994). Faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin adalah pH, 

temperatur, sinar dan oksigen. Umumnya antosianin lebih stabil pada kondisi 

asam, media bebas oksigen, dalam suhu dingin dan kondisi gelap (Nollet, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Fisiko-Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang mulai 

tanggal 23 Oktober sampai 19 Desember 2007. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah es krim sinbiotik yang 

dibuat dari susu segar yang diperoleh dari KUD Dau Malang. Starter yoghurt 

yang diperoleh dari PT. Indo Murni Dairy Industri (IMDI) Pandaan Pasuruan. 

whipping cream, gula pasir, skim, CMC, telur diperoleh dari Malang dan ubi jalar 

ungu dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah termometer, mixer, 

plastik, pengaduk, aluminium foil, ice cream maker (Gelatiera), penangas air, 

gelas ukur, gelas beaker, timbangan, refrigerator dan freezer (Polytron).  

Peralatan yang digunakan dalam analisis antara lain timbangan analitik 

(Mettler AJ 150), cawan petri, viscotester (VT-03E), stop watch, gelas ukur, gelas 

beaker, pipet volume,  tabung reaksi, colony counter, bunsen, dan autoclaf. Bahan 

untuk analisis yang digunakan adalah MRS agar (Oxoid), pepton, aquadest dan 

alkohol 70 %.    
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. 

Pengelompokkan dilakukan berdasarkan hari pembuatan es krim sinbiotik karena 

perbedaan susu yang digunakan. Perlakuan adalah tingkat penggunaan whipping 

cream yaitu : 

• P1 = penggunaan whipping cream 5 % dari total ICM 

• P2 = penggunaan whipping cream 6 % dari total ICM 

• P3 = penggunaan whipping cream 7 % dari total ICM 

Prosedur Penelitian 

Proses pembuatan es krim sinbiotik terdiri dari 3 tahap, yaitu pembuatan 

yoghurt, persiapan ice cream mix (ICM) dan pembuatan es krim sinbiotik.  

1. Pembuatan Yoghurt 

Proses pembuatan yoghurt adalah susu yang akan difermentasi 

dipasteurisasi pada suhu sampai 90 °C selama 15 menit, kemudian diturunkan 

suhunya hingga mencapai suhu 43 °C, diinokulasi dengan starter Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus sebanyak 4 % dari volume susu, 

kemudian ditutup dengan aluminium foil dan diletakkan dalam penangas air 43 °C 

selama 4 jam (Mustofa, 2006). 

2. Persiapan ICM 

Semua bahan yang digunakan: susu segar, yoghurt, whipping cream, skim, 

gula, kuning telur, CMC dan ubi jalar ungu dianalisis bahan keringnya. Penetapan 

komponen bahan dalam ICM didasarkan pada bahan kering semua bahan (Idris, 

2003). Pencampuran dari bahan baku yang digunakan yaitu susu segar, yoghurt, 
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whipping cream, skim sesuai perlakuan, gula 14 %, bahan penstabil 0,2 %, bahan 

pengemulsi 1,5 % dan ubi jalar ungu 2 % akan dihasilkan 100 g ICM dengan 

kadar bahan kering 38 %. Dari hasil perhitungan formulasi ICM (Lampiran 1) 

maka diperoleh proporsi masing-masing bahan agar dihasilkan 100 g ICM dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi ICM untuk semua perlakuan 
 
Bahan-bahan P1 (g) P2(g) P3(g) 
Susu segar 
Yoghurt 
Skim 
Ubi jalar ungu 
Whipping cream 
Gula  
Kuning telur 
CMC 

31,9402 
31,9402 
13,4197 
  2,0000 
  5,0000 
14,0000 
  1,5000 
  0,2000 

31,6341 
31,6431 
13,0314 
  2,0000 
  6,0000 
14,0000 
  1,5000 
  0,2000 

31,3285 
31,3285 
12,6431 
  2,0000 
  7,0000 
14,0000 
  1,5000 
  0,2000 

Total                                       100                                                            100                                              100 

 
3. Pembuatan es krim sinbiotik 

Proses pembuatan es krim sinbiotik adalah sebagai berikut: 

1. Penimbangan bahan-bahan ICM yaitu CMC 0,2 %, gula pasir 14 % dan 

kuning telur 1,5 %, ubi jalar ungu 2 %, skim dan whipping cream sesuai 

perlakuan yaitu P1, P2 dan P3 dari volume ICM. 

2. Pasteurisasi bahan-bahan ICM yaitu susu segar, CMC, gula pasir, kuning 

telur, ubi jalar ungu, skim dan whipping cream. Pasteurisasi susu hingga 

suhu 40 °C, kemudian masukan bahan-bahan lain dan pasteurisasi hingga 

suhu 80 °C selama 25 detik. 

3. Diaduk sampai rata menggunakan mixer selama kurang lebih 15 menit. 

4. Pencampuran yoghurt ke dalam ICM, selanjutnya diaduk hingga homogen, 

kemudian dilakukan uji total bakteri asam laktat. 



 27 

5. Aging ICM selama 13 jam dalam suhu refrigerator (4 °C), kemudian 

dilakukan analisis terhadap viskositas ICM dan  uji total bakteri asam 

laktat. 

6. Pembuihan dan pembekuan menggunakan ice cream maker selama kurang 

lebih 30 menit, dilakukan uji total bakteri asam laktat. 

7. Dibekukan dalam freezer selama 24 jam, dilakukan uji total bakteri asam 

laktat, overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak dan  organoleptik.  

8. Ditentukan perlakuan terbaik, kemudian dilakukan pengujian total bakteri 

asam laktat dan antosianin. Prosedur penelitian secara keseluruhan 

dijelaskan pada Gambar 1. 
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Perlakuan Terbaik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

Susu segar 
Susu segar, CMC 0,2 %, 
gula pasir 14 %, kuning 

telur 1,5 %, ubi jalar 
ungu 2 %, skim. 

Perlakuan : 
Penggunaan 
Whipping cream:   
5 % (P1) 
6 % (P2) 
7 % (P3) 
x total ICM 

Pasteurisasi 61-63 °C, 30 menit 

Penurunan suhu hingga 43 °C 

Inokulasi starter 4 %  

Pemeraman pada suhu 43 °C 
selama 4 jam di penangas air 

 yoghurt   
 

Di pasteurisasi 80 °C, 25 detik 

Diaduk sampai rata 15 menit 
menggunakan mixer  

   ICM 

Uji total BAL  ICM sinbiotik 
 

Uji total BAL Aging (4 oC, 12 jam) 

Uji total BAL 

Pembuihan dan pembekuan 
dalam ice cream maker 

selama 30 menit 

Pembekuan dalam 
freezer selama 24 jam 

 Es krim    
sinbiotik Uji total BAL 

   Analisis: 
    Kadar lemak 
   Overrun 
    Kecepatan meleleh 
    Organoleptik 
     

     Analisis: 
    Viskositas 
 

Analisis perlakuan terbaik: 
Uji total BAL 
Antosianin  

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Es Krim Sinbiotik 



 29 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel dalam penelitian ini adalah whipping cream yang merupakan 

variabel bebas, sedangkan variabel tidak bebasnya adalah viskositas, overrun, 

kecepatan meleleh, kadar lemak, organoleptik, total bakteri asam laktat dan 

antosianin. 

Variabel yang diukur dalam pembuatan es krim sinbiotik adalah : 

a. Uji viskositas seperti pada Lampiran 2 (Anonim, 1994). 

b. Uji overrun diukur menurut Idris (2003), prosedur pengujian seperti pada 

Lampiran 3. 

c. Uji kecepatan meleleh diukur menurut Nelson and Trout (1965), prosedur 

pengujian seperti tertera pada Lampiran 4. 

d. Uji Kadar lemak diukur menurut Atherton dan Newlander (1997), posedur 

pengujian seperti tertera pada Lampiran 5. 

e.  Uji organoleptik dilakukan dengan metode Hedonic Scale Scoring menurut 

Idris (2003). Prosedur pengujian pada Lampiran 6. 

f.  Prosedur pemilihan perlakuan terbaik ditentukan dengan modifikasi metode de 

Garmo pada Lampiran 7. 

g. Analisis total bakteri asam laktat (Anonymous, 1995). Prosedur pengujian 

seperti pada Lampiran 8.  

h.  Uji antosianin menurut Guisti dan Wrolstad (2000). Prosedur pengujian seperti 

tertera pada Lampiran 9.   
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh yaitu data viskositas, overrun, kecepatan meleleh, 

kadar lemak dan organoleptik akan dianalisis dengan uji F (sidik ragam) untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh dari perlakuan. Apabila terdapat perbedaan yang 

nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(Yitnosumarto, 1991). 

 

3.6 Batasan Istilah 

• Es Krim  Sinbiotik : es krim yang dibuat dengan tingkat penggunaan whipping 

cream yang berbeda dan ditambahkan ubi jalar ungu  

sebanyak 2 % dan yoghurt sebanyak 50 % dari total susu 

segar. 

• Starter Yoghurt  : kultur BAL komersil yang terdiri dari Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus  thermophillus. 

• Whipping cream  : lemak (krim) susu yang dipasteurisasi dan memiliki 

kandungan lemak antara 35-40 %. 

• Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas Var. Ayamurasaki) : merupakan jenis 

tanaman umbi-umbian yang berasal dari Jepang yang 

mengandung oligosakarida (salah satu sumber prebiotik) 

dan antosinin. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Tingkat Penggunaan Whipping Cream Terhadap Viskositas 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan whipping 

cream pada pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap viskositas ice cream mix (Lampiran 10). Rata-rata viskositas 

ice cream mix dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata viskositas dan hasil UJBD ICM sinbiotik 
 

Perlakuan Rata-rata Viskositas (poise) 
P1 

P2 

P3 

5,27a 

6,23b 

7,20c 
Keterangan: Superskrip (a, b, c) menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) pada semua perlakuan terhadap viskositas ice cream mix, dimana 

semakin tinggi tingkat penggunaan whipping cream maka viskositas yang 

dihasilkan juga semakin meningkat. Perlakuan P3 (whipping cream 7 %) 

menghasilkan viskositas yang tertinggi yaitu 7,20 poise.  

Whipping cream mengandung bahan kering dalam jumlah yang relatif 

tinggi yaitu sebesar 45 g/100 g, sehingga semakin tinggi tingkat penggunaan 

whipping cream maka jumlah bahan kering dalam ICM semakin besar yang 

secara otomatis dapat meningkatkan kekentalan ICM. Viskositas juga dipengaruhi 

oleh fosfolipid yang terdapat pada lemak susu yang berfungsi sebagai pengemulsi. 
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Makin banyaknya penggunaan whipping cream mengakibatkan bahan pengemulsi 

meningkat sehingga viskositas semakin tinggi.  

Viskositas ICM akan semakin meningkat dengan meningkatnya 

konsentrasi bahan penstabil, protein, lemak dan total padatan dengan jumlah yang 

berbeda (Marshall et al., 2003). Kunchenbuch (2000) menambahkan bahwa total 

padatan berhubungan dengan semua padatan dalam adonan es krim.  

 

4.2 Pengaruh Tingkat Penggunaan Whipping Cream Terhadap Overrun 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan whipping 

cream pada pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap overrun es krim sinbiotik (Lampiran 11). Rata-rata overrun es 

krim sinbiotik dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata overrun dan hasil UJBD es krim sinbiotik 
 

Perlakuan Rata-rata Overrun (%) 
P1 

P2 

P3 

31,80a 

37,14c 

35,08b 
Keterangan: Superskrip (a, b, c) menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) pada semua perlakuan terhadap overrun es krim sinbiotik, dimana pada 

perlakuan P2 (whipping cream 6 %) menghasilkan es krim sinbiotik dengan rata-

rata overrun paling tinggi yaitu 37,14 %, hal ini diduga karena whipping cream 

berikatan dengan kasein sehingga dapat menstabilkan pembentukan buih dalam es 

krim, akibatnya overrun akan meningkat. Kasein sangat berperan dalam 

pembentukkan buih. Akan tetapi, kasein harus dikombinasikan dengan lemak 
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sehingga dihasilkan buih yang stabil. Pada perlakuan P3 (whipping cream 7 %), 

overrun es krim sinbiotik kembali menurun diduga karena penggunaan whipping 

cream yang berlebihan dapat menghalangi pemasukan udara sehingga 

pembentukan overrun kurang maksimal, dengan demikian overrun yang terukur 

kembali menurun. Overrun selain dipengaruhi oleh lemak juga dipengaruhi 

kandungan bahan kering lain dalam ICM. Skim merupakan salah satu bahan 

dalam pembuatan es krim sinbiotik yang dapat menambah jumlah total kering 

dalam ICM sehingga menghasilkan viskositas yang maksimal. 

ICM dengan viskositas maksimal akan mengalami kesulitan mengembang 

sehingga dapat menurunkan overrun (Eckles et al., 1980). Hegenbart (1996), 

mengemukakan bahwa pembentukan gelembung udara yang stabil dipengaruhi 

oleh lemak yang saling menggabung, akan tetapi penambahan lemak yang 

berlebihan dapat menghalangi pemasukan udara sehingga menurunkan overrun. 

Kasein memberikan permukaan aktif yang baik dan memegang peran yang 

penting dalam pembuihan (Anonymous, 2004). Menurut Damodaran dan Paraf 

(1997), kasein dengan mudah terserap diantara udara dan air karena adanya 

bagian yang hidrofilik, tetapi karena interaksi antar kasein adalah hidrofobik, 

maka penyerapan akan menurunkan interaksi antar kasein sehingga lapisan yang 

terbentuk mudah rusak. Kasein tidak digunakan secara tersendiri sebagai agen 

pembuihan, tetapi harus dikombinasikan dengan materi lain khususnya lemak 

sehingga dapat dihasilkan buih yang stabil. 
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4.3 Pengaruh Tingkat Penggunaan Whipping Cream Terhadap Kecepatan 
Meleleh 

 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan whipping 

cream pada pembuatan es krim sinbiotik  memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kecepetan meleleh es krim sinbiotik (Lampiran 12). Rata-

rata kecepatan meleleh es krim sinbiotik dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata kecepatan meleleh dan hasil UJBD es krim sinbiotik 
 

Perlakuan Rata-rata Kecepatan Meleleh 
(menit/50g) 

P1 

P2 

P3 

69,80a 

77,73b 

81,99b 

Keterangan: Superskrip (a, b) menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01). 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa kecepatan meleleh semakin menurun 

bersamaan dengan semakin tingginya tingkat penggunaan whipping cream. 

Penggunaan whipping cream 7 % (P3) menghasilkan es krim sinbiotik dengan 

rata-rata kecepatan meleleh yang semakin lama yaitu 81,99 menit/50 g. 

Penggunaan whipping cream 5 % (P1) memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap P2 (whipping cream 6 %) dan P3 (whipping cream 7 %) 

terhadap kecepatan meleleh es krim sinbiotik.  

Sifat lemak susu yang memiliki kemampuan untuk memerangkap 

molekul-molekul air berperan penting dalam kecepatan meleleh dari produk es 

krim yang dihasilkan. Semakin tinggi penggunaan whipping cream maka akan 

semakin banyak jumlah air bebas yang terikat, sehingga semakin sedikit jumlah 

air bebas dalam bahan, akibatnya proses pelelehan es krim menjadi lebih lambat. 
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Lemak susu mampu menyerap air sebanyak 0,2 persen dari total air (Eckles, 

Combs and Macy, 1980).  

Kecepatan meleleh pada es krim semakin meningkat juga disebabkan oleh 

susunan trigliserida lemak susu. Whipping cream mengandung asam lemak jenuh 

lebih tinggi daripada lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh pada suhu kamar 

akan berwujud cair, sedangkan asam lemak jenuh pada suhu kamar akan berwujud 

padat (Winarno, 1997).  

 
4.4 Pengaruh Tingkat Penggunaan Whipping Cream Terhadap Kadar Lemak 
 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan whipping 

cream pada pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar lemak es krim sinbiotik (Lampiran 13) Rata-rata kadar 

lemak es krim sinbiotik dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata kadar lemak dan hasil UJBD es krim sinbiotik 
 

Perlakuan Rata-rata Kadar Lemak (%) 
P1 

P2 

P3 

4,00a 

4,43b 

4,87c 
Keterangan: Superskrip (a, b, c) menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) pada semua perlakuan terhadap kadar lemak es krim sinbiotik, dimana 

perlakuan P3 (whipping cream 7 %) menghasilkan es krim sinbiotik dengan rata-

rata kadar lemak paling tinggi yaitu 4,87 %.  

Penggunaan whipping cream dalam es krim sinbiotik dapat meningkatkan 

kadar lemak es krim yang dihasilkan, akan tetapi dalam penelitian ini persentase 
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whipping cream yang digunakan tergolong kecil sehingga menghasilkan es krim 

sinbiotik dengan kadar lemak yang rendah.  

Es krim rendah lemak yaitu es krim yang memiliki kandungan lemak 

hanya sekitar 2-6 % (Astawan, 2005). Whipping cream memiliki kadar lemak 

berkisar antara 35-40 % (Anonim, 2002). 

 

4.5  Pengaruh Tingkat Penggunaan Whipping Cream Terhadap Rasa 
 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan whipping 

cream pada pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kesukaan panelis pada rasa es krim sinbiotik (Lampiran 14). 

Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap rasa es krim sinbiotik dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata kesukaan pada rasa dan hasil UJBD es krim sinbiotik 
 

Perlakuan Rata-rata Rasa  
P1 

P2 

P3 

6,48a 

7,29b 

6,52a 
Keterangan: Superskrip (a, b) menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata     

(P<0,01). 
 

Tabel 7 menunjukkan bahwa perlakuan P1 (whipping cream 5 %) 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap perlakuan P2 

(whipping cream 6 %), tetapi tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap perlakuan P3 (whipping cream 7 %). Pada perlakuan P2 (whipping cream 

6 %) mempunyai nilai tertinggi, hal ini diduga karena panelis kurang menyukai 

produk yang terlalu asam ataupun terlalu gurih. 

Rasa merupakan point terbesar pada penilaian kualitas es krim. Es krim 

sinbiotik mempunyai rasa asam yang dihasilkan dari fermentasi bakteri asam 
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laktat. Bakteri asam laktat akan memfermentasi laktosa menjadi asam laktat, 

dalam tahap ini akan dihasilkan cita rasa asam. 

Pada perlakuan P3 (whipping cream 7 %) penilaian panelis terhadap rasa 

es krim sinbiotik kembali menurun diduga karena semakin tinggi penambahan 

whipping cream maka penambahan yoghurt akan menurun yang mengakibatkan 

rasa lemak lebih terasa (greasy), sehingga dapat menetralisir rasa asam pada es 

krim dengan pertimbangan produk ini merupakan produk sinbiotik. Penggunaan 

whipping cream dapat meningkatkan cita rasa es krim karena menyumbangkan 

rasa gurih sehingga es krim sinbiotik yang dihasilkan tidak terlalu asam. 

Penambahan krim susu dapat menambah citarasa es krim (Padaga dan Sawitri, 

2005).  

Dalam pembuatan es krim fermentasi, rasa dipengaruhi oleh aktivitas 

kultur yoghurt yang menyebabkan perubahan kimia produk sehingga 

mempengaruhi karakteristik es krim fermentasi. Komponen asam laktat yang 

dihasilkan dari fermentasi laktosa dan protein memberikan pengaruh terhadap 

kualitas sensori pada es krim fermentasi (Davidson, 1999). 

 

4.6 Pengaruh Tingkat Penggunaan Whipping Cream Terhadap Tekstur 
 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan whipping 

cream pada pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kesukaan panelis pada rasa es krim sinbiotik (Lampiran 15). 

Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap rasa es krim sinbiotik dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata kesukaan pada tekstur dan hasil UJBD es krim sinbiotik 
 

Perlakuan Rata-rata Tekstur 
P1 

P2 

P3 

6,17a 

6,27a 

7,27b 
Keterangan: Superskrip (a, b) menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 
 

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai kesukaan panelis terhadap tekstur 

meningkat seiring dengan makin meningkatnya penggunaan whipping cream. 

Perlakuan  P1 (whipping cream 5 %) tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap perlakuan P2 (whipping cream 6 %), akan tetapi memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap perlakuan P3 (whipping cream 7 

%), dimana tekstur es krim sinbiotik pada P3 (whipping cream 7 %) memiliki rata-

rata tertinggi.  

Lemak ditambahkan untuk menghambat terbentuknya kristal es yang 

besar. Tekstur secara umum selain ditentukan oleh komposisi bahan yang 

digunakan, juga dipengaruhi oleh proses pembuatannya. Tekstur es krim yang 

lembut didapat jika proses pembekuan dilakukan dengan metode pembekuan 

cepat, sehingga dihasilkan kristal-kristal es yang lebih kecil.  

Fungsi penambahan lemak susu dalam es krim adalah  untuk 

menghasilkan karakteristik tekstur yang lembut pada tekstur es krim (Marshall et 

al., 2003), karena globula dan molekul air terikat di dalamnya, akibatnya antar 

molekul-molekul air tidak dapat menyatu dan pembentukan kristal-kristal es yang 

lebih besar akan terhalangi sehingga dihasilkan tekstur es krim yang halus (Hui, 

1992). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aime (1999), kelembutan es krim 

meningkat ketika kadar lemak dinaikkan dari 2,40 % menjadi 5,20 %. 
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4.7 Pengaruh Tingkat Penggunaan Whipping Cream Terhadap Aroma 
 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan whipping 

cream pada pembuatan es krim sinbiotik tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap kesukaan panelis pada aroma es krim sinbiotik (Lampiran 16). 

Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap aroma es krim sinbiotik dan hasil Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD) dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata kesukaan pada aroma dan hasil UJBD es krim sinbiotik 
 

Perlakuan Rata-rata Aroma 
P1 

P2 

P3 

6,01a 

6,00a 

6,59a 
Keterangan: Superskrip (a) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata     

(P>0,05). 
 

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada semua perlakuan tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata ditinjau dari kesukaan panelis terhadap aroma es krim 

sinbiotik. Aroma es krim sinbiotik dari semua perlakuan dinilai hampir sama oleh 

panelis, karena nilai kesukaan terhadap aroma es krim sinbiotik dari perlakuan P1, 

P2 dan P3 rata-rata 6,01; 6,00; dan 6,59.  

Pengujian mutu organoleptik yang dilakukan berorientasi pada konsumen 

menggunakan panelis tidak terlatih. Perbedaan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) disebabkan panelis yang digunakan tidak terlatih dan aroma yang 

dihasilkan pada masing-masing perlakuan dan ulangan tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang mencolok sehingga panelis cenderung memberikan penilaian 

yang hampir sama. Kelemahan dari penggunaan panelis tidak terlatih yaitu 

penilaian tidak didasarkan pada sensivitas tetapi berdasarkan tingkat kesenangan 

terhadap suatu produk (Kartika, Hastuti dan Supartono, 1991). 
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Aroma sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam ICM, oleh sebab itu 

tidak boleh terdapat penyimpangan aroma dari bahan-bahan tersebut, misalnya 

tengik, pahit, cooked flavour dan sebagainya. Penyimpangan tersebut dapat 

dikarenakan oleh adanya penyimpangan pada susu dan produk susu yang 

digunakan. Cacat aroma dapat juga disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan 

penambahan bahan-bahan dalam ICM termasuk bahan-bahan penambah aroma 

(Idris, 2003). Aroma juga dipengaruhi oleh penambahan yogurt. BAL yang 

terkandung dalam yogurt dapat memfermentasi laktosa (gula susu) menjadi asam 

laktat, dalam tahap ini akan dihasilkan flavour yogurt yang khas (Walstra et al., 

1999).  

 

Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Analisis pemilihan alternatif perlakuan terbaik menggunakan modifikasi 

metode de Garmo dalam Idris (2003). Metode ini dilakukan dengan meminta 

pendapat responden tentang urutan (ranking) pentingnya peranan ketujuh variabel 

(yaitu viskositas, overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak dan uji organoleptik 

yang meliputi rasa, tekstur dan aroma) terhadap mutu produk, dengan 

menggunakan daftar isian (kuisioner). Hasil rangking tersebut ditabulasi, 

dijumlahkan lalu dirata-rata untuk mengetahui urutan (rangking) masing-masing 

variabel. Dari hasil rangking tersebut kemudian dihitung bobot variabel dan 

seterusnya sampai diperoleh Nilai hasil (Nh) (Lampiran 7). Nh dari semua 

variabel untuk masing-masing perlakuan kemudian dijumlahkan. Perlakuan 

dengan jumlah Nh tertinggi adalah perlakuan yang terbaik.  
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Hasil perhitungan analisis pemilihan perlakuan terbaik untuk es krim 

sinbiotik dengan perlakuan tingkat penambahan whipping cream menunjukkan 

bahwa perlakuan P2 (whipping cream 6 %) merupakan perlakuan terbaik dengan 

viskositas 6,23 poise; overrun 37,1371 %; kecepatan leleh 77,73 menit/50 g; 

kadar lemak 4,43 %; rasa 7,29 (menyukai); tekstur 6,27 (agak menyukai) dan 

aroma 6,00 ( agak menyukai).  

 

4.8 Total Bakteri  Asam Laktat 
 
Total bakteri asam laktat yang diperoleh pada setiap tahapan proses 

penelitian es krim sinbiotik terlihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil uji terhadap jumlah total bakteri asam laktat (BAL) es krim 
sinbiotik pada tahapan proses. 

 
Perlakuan ICM Setelah 

aging 
Setelah 

pembuihan 
Setelah 

pembekuan 
P2 4,50x107cfu/ml 2,70x107cfu/ml 1,53x107

 cfu/ml 1,01x107 cfu/ml 
 

Hasil penelitian (Tabel 10), menunjukkan bahwa setiap tahap proses 

pembuatan es krim sinbiotik dengan penambahan whipping cream seperti proses 

pasteurisasi, aging, pembuihan dan pembekuan dapat mempengaruhi jumlah BAL 

yang hidup, hal ini dapat dilihat dengan semakin menurunnya jumlah bakteri. 

Jumlah BAL pada ICM merupakan jumlah tertinggi yaitu sebesar 4,50x107 cfu/ml 

dan semakin menurun dengan adanya aging, pembuihan dan pembekuan, dimana 

hasil setelah pembekuan merupakan hasil yang terendah. Pada ICM jumlah BAL 

paling tinggi di antara semua perlakuan karena belum mendapat perlakuan seperti 

suhu dan pembuihan.  
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Aging dilakukan selama semalam pada suhu ± 4 oC. ICM yang disimpan 

pada suhu dingin dapat menghambat pertumbuhan BAL karena suhu aging yang 

digunakan bukan merupakan suhu optimum pertumbuhan BAL, sehingga aktifitas 

BAL akan terhambat. Menurut Spreer (1998), suhu optimum pertumbuhan 

Lactobacillus bulgaricus yaitu 42-45 oC sedangkan Streptococcus thermophillus 

suhu optimumnya 38-42 oC.  

Proses pembuihan dalam ice cream maker mempunyai fungsi untuk 

memasukkan udara ke dalam ice cream mix. BAL bersifat anaerob, sehingga 

dengan adanya udara yang masuk akan menganggu pertumbuhan BAL yang 

mengakibatkan penurunan jumlah bakteri yang hidup, demikian juga dengan 

jumlah bakteri asam laktat pada es krim sinbiotik pada penelitian ini juga 

menunjukkan adanya penurunan setelah proses pembuihan dan pembekuan dalam 

ice cream maker selama 30 menit. Widodo (2003), menyatakan bahwa 

keberadaan oksigen sangat menekan perkembangan BAL, sehingga akan 

menghambat pertumbuhannya. 

Semakin lama waktu penyimpanan saat pembekuan, maka jumlah BAL 

semakin menurun karena pembekuan dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

Pembekuan dalam freezer selama 24 jam menyebabkan kristalisasi es yang bisa 

mempengaruhi sel bakteri dan mengurangi viabilitasnya. Proses pembekuan juga 

menyebabkan pembentukkan kristal es yang dapat menyebabkan penggumpalan 

pada membran sel sehingga proses transport aktif akan terjadi sangat lambat yang 

akhirnya mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme (Brock et 

al, 1994). Proses pembekuan dapat mengakibatkan penurunan ½ sampai 1 log 

cycle jumlah bakteri (Davidson, 1999). Nilai terendah dari jumlah BAL yang 
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hidup dalam es krim sinbiotik pada penelitian ini masih sesuai dengan standart 

minimum jumlah bakteri probiotik yang hidup dalam produk berbasis susu yang 

dinyatakan oleh Mullen (2001), yaitu 107 cfu/ml. 

Lemak susu dapat mempengaruhi total BAL karena aktifitas lipase pada 

BAL dapat memecah lemak menjadi asam-asam lemak (Wood, 1998). Astawan 

(2005) menyatakan bahwa lemak susu bisa menjadi asam melalui penambahan 

inokulum murni BAL pada proses fermentasi. 

 

4.9  Kadar Antosianin 
 

Dari hasil penelitian diketahui kadar antosianin es krim sinbiotik dengan 

penambahan ubi jalar ungu adalah sebesar 37,36 mg/100 g. Antosianin merupakan 

pigmen warna yang terdapat pada ubi jalar ungu. Beberapa penelitian 

membuktikan antosianin dari ubi jalar ungu memiliki fungsi bagi kesehatan 

diantaranya sebagai antioksidan dan antikanker. Mengacu pada hal tersebut, dapat 

diketahui bahwa es krim sinbiotik yang dihasilkan dari penelitian ini juga 

berperan sebagai antioksidan meskipun aktivitas antioksidannya kurang 

maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh proporsi ubi jalar ungu yang digunakan dalam 

komposisi ICM. 

Ubi jalar ungu dengan nilai total antosianin 100 mg/1000 ml memiliki 

aktivitas antioksidan sebesar 41,5 % sedangkan antosianin dengan konsentrasi 10-

20 mg/1000 ml memiliki aktivitas antioksidan 5-15 %. Ubi jalar ungu memiliki 

aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan ubi jalar jenis lain (Furuta et al., 

1998). 
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Pigmen antosianin lebih stabil pada pH dibawah 3,5. Pada pH 4-5 

antosianin hampir tidak berwarna (Maga and Tu, 1994). Faktor yang 

mempengaruhi stabilitas antosianin adalah pH, temperatur, sinar dan oksigen. 

Umumnya antosianin lebih stabil pada kondisi asam, media bebas oksigen, dalam 

suhu dingin dan kondisi gelap (Nollet, 1996). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan whipping cream dalam pembuatan es krim sinbiotik 

meningkatkan viskositas, kadar lemak dan menurunkan overrun serta 

kecepatan meleleh yang semakin lama. 

2. Perlakuan terbaik adalah penggunaan whipping cream 6 % yang 

menghasilkan es krim sinbiotik dengan kualitas: viskositas 6,23 poise; 

overrun 37,14 %; kecepatan meleleh 77,73 menit/50 g; kadar lemak 4,43 %; 

antosianin 37,36 mg/100 g, mengandung total bakteri asam laktat 1,01x107 

cfu/ml dan kualitas organoleptik yang disukai konsumen. 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk menggunakan whipping cream 6 % dalam pembuatan es 

krim sinbiotik dengan spesifikasi seperti penelitian ini dan penelitian lebih lanjut 

mengenai masa simpan dan viabilitas bakteri asam laktat dalam es krim sinbiotik. 
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Lampiran 1. Perhitungan Komposisi ICM (Idris, 2003). 
 
Perhitungan komposisi ICM dengan cara sebagai berikut: akan 

dihasilkan 100 g es krim dengan kadar bahan kering total 38 %, mengandung 

Whipping cream 5 %, gula 14 %, ubi jalar ungu 2 %, kuning telur 1,5 % dan CMC 

0,2 %. Hasil analisis masing-masing bahan dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil analisis masing-masing bahan 
 
Nama bahan Lemak (%)  Bahan kering (%)  
Whipping cream 38,72 45,00 
Susu segar + yogurt   2,43                                             11,99 
Skim                                                1,00                                              97,00 
Ubi jalar ungu                                 0,58                                              13,96 
Gula                                                   -                                                 99,44 
Kuning telur                                  33,00                                              46,88 
CMC  -                                                  84,78 
 

 Jumlah masing-masing bahan adalah sebagai berikut: 

Whipping cream  = 5 % x 100 = 5 g 

Susu + yogurt  = x g 

Skim   = y g 

Ubi jalar ungu  = 2 % x 100 = 2 g 

Gula   = 14 % x 100 = 14 g 

Kuning telur  = 1,5 % x 100 = 1,5 g 

CMC    = 0,2 % x 100 = 0,2 g 

Maka dapat dibuat persamaan-persamaan: 

(i) x + y + 5 + 2 + 14 + 1,5 + 0,2 = 100 g (total ICM) 

(ii) 0,1199x + 0,97y + 2,25 + 0,2792 + 13,9216 + 0,7032 + 0,1696 = 38 (total BK) 

(iii) 0,0243x + 0,01y + 1,936 +0,0116 + 0,495 = z (total lemak) 
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Dari hasil perhitungan persamaan tersebut diperoleh harga x = 63, 8803, y = 

13,4197 dan z = 4,1291. Apabila disatukan dengan whipping cream, ubi jalar 

ungu, gula, kuning telur dan CMC, maka akan diperoleh ICM dengan komposisi 

sesuai perlakuan sebagaimana terlihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Komposisi ICM untuk semua perlakuan 
 

Komposisi Bahan 
P1 (g) P2 (g) P3 (g) 

Susu segar + yoghurt 
Skim 
Ubi jalar ungu 
Whipping cream 
gula 
Kuning telur 
CMC 

 63,8803 
 13,4197 
  2,0000 
  5,0000 

       14,0000 
  1,5000 
  0,2000 

 63,2686 
 13,0314 

           2,0000 
           6,0000 

 14,0000 
           1,5000 

   2,0000 

62,6569 
12,6431 
 2,0000 
 7,0000 

      14,0000 
1,5000 
2,0000 

Jumlah      100         100      100 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Viskositas ICM 

 Prosedur pengukuran viskositas dengan Viscotester (Anonim, 1994), 

adalah sebagai berikut: 

1. Spindel dipasang pada lengan spindel. 

2. Spindel dimasukkan ke dalam sampel yang diuji. 

3. Motor dihidupkan sehingga spindel berputar dan jika jarum dial menunjukkan 

angka stabil, motor dimatikan. 

4. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, setiap sampel diukur 5 kali 

kemudian diambil rata-rata. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang sesuai dengan kecepatan 

dan nomor spindel yang dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang 

diuji. 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Overrun Es Krim  

Prosedur pengukuran overrun es krim (Idris, 2003) dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Wadah es krim yang mempunyai ukuran volume 100 ml ditimbang. 

2. ICM dimasukkan dalam wadah tersebut sampai mencapai volume 100 

ml, kemudian ditimbang. 

3. ICM diolah sesuai dengan prosedur pembuatan es krim. 

4. Mempersiapkan lagi wadah es krim (100 ml) dengan prosedur yang 

sama dan ditimbang. 

5. ICM yang telah diolah dimasukkan kedalam wadah tadi dan dibekukan. 

6. Setelah pembekuan, es krim yang mengembang diratakan kembali dan 

ditimbang. 

Overrun dihitung dengan cara sebagai berikut (Muse and Hartel, 2004): 

                                berat ICM – berat es krim  
Overrun (%) =  X 100 % 

                                                         berat es krim 
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Kecepatan Meleleh Es Krim 

 Prosedur Pengukuran Kecepatan Meleleh Es Krim (Nelson and Trout, 

1965), adalah sebagai berikut: 

1. Diukur suhu kamar dan kelembaban. 

2. Diambil sejumlah es krim dengan menggunakan sekop es krim sehingga 

diperoleh sampel dengan berat seseragam mungkin. 

3. Sampel yang telah diambil diletakkan diatas cawan petri pada suhu kamar 

dan biarkan sampai semua meleleh. 

4. Waktu yang diperlukan sampai sampel meleleh dicatat dan selanjutnya 

dianalisis secara statistik. 
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Lampiran 5. Prosedur Pengukuran Kadar Lemak Es Krim 

Prosedur Pengukuran kadar Lemak metode Gerber (Atherton dan 

Newlander, 1997), adalah sebagai berikut: 

1. Asam sulfat pekat sebanyak 10 ml dimasukkan kedalam butirometer. 

2. Contoh susu sebanyak 10,75 ml dan amil alkohol sebanyak 1 ml 

ditambahkan. 

3. Butirometer disumbat sampai rapat, kemudian dikocok sehingga bagian-

bagian didalamnya tercampur rata. 

4. Setelah terbentuk warna ungu tua sampai kecoklatan (terbentuk 

karamel), butirometer dimasukkan ke dalam sentrifus pada 1200 rpm 

selama 5 menit. 

5. Butirometer dimasukkan ke dalam penangas air dengan suhu 65 oC 

selama 5 menit. 

6. Skala yang tertera pada butirometer dibaca. Kadar lemak adalah angka 

yang ditunjukkan oleh skala dalam persen. 
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Lampiran 6. Uji Organoleptik Dengan Hedonic Scale Scoring 

 Contoh daftar pertanyaan uji organoleptik dengan Hedonic Scale Scoring 

(Idris, 2003) : 

Tanggal  : 

Nama   : 

Pengujian  : rasa/ aroma/ tekstur 

Produk yang diuji : es krim sinbiotik 

 Ujilah rasa/ aroma/ tekstur dari contoh sample es krim sinbiotik berikut 

dan tulislah seberapa jauh anda menyukai, dengan memberikan tanda (�) pada 

pertanyaan- pertanyaan yang tersedia yang anda anggap paling sesuai. 

Derajat Kesukaan                                                      Kode Sampel 
                                                                      …          …          …           …       
Amat Sangat Menyukai                                …          …          …           … 
Sangat Menyukai                                          …          …          …           … 
Menyukai                                                      …          …          …           … 
Agak Menyukai                                             …          …          …           … 
Bukan Menyukai atau Tidak Menyukai        …          …          …           … 
Agak Tidak Menyukai                                   …          …          …           … 
Tidak Menyukai                                            …          …          …           … 
Sangat Tidak Menyukai                                 …          …          …           … 
Amat Sangat Tidak Menyukai                       …          …          …           … 
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Lampiran 7. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik  

 Prosedur pemilihan perlakuan terbaik menurut modifikasi metode de 

Garmo dalam Idris (2003), dengan urutan sebagai berikut : 

1. Meminta pendapat responden tentang urutan (ranking) pentingnya peranan 

kelima variabel terhadap mutu produk, dengan menggunakan daftar isian 

(kuisioner). 

2. Hasil ranking tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu dirata-rata untuk 

mengetahui urutan (ranking) masing-masing variabel. 

3. Dari hasil ranking tersebut kemudian dihitung Bobot Variabel (BV). 

BV = rata-rata rangking variabel : rata-rata rangking tertinggi 

4. Hitung Bobot Normal (BN). 

BN = BV : total BV  

5. Hitung Nilai Efektifitas (Ne) 

   

 

6. Hitung Nilai Hasil (Nh) dari semua variabel dengan mengalikan Ne dengan 

bobot normal masing-masing 

Nh = Ne x BN 

7. Nh dari semua variabel untuk masing-masing perlakuan kemudian 

dijumlahkan. Perlakuan dengan jumlah Nh tertinggi adalah perlakuan yang 

terbaik. 

 

 

 

Nilai perlakuan – Nilai terjelek 

Nilai terbaik – Nilai terjelek 
Ne = 
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Lampiran 8. Prosedur Pengujian Total Bakteri Asam Laktat  

 Prosedur pengujian Total Bakteri Asam Laktat (Anonymous,1995),  

adalah sebagai berikut : 

1. Penyiapan bahan : 

a. Larutan pepton sebagai pengencer = 1 g pepton dalam 1000 ml 

aquades. Kemudian dilakukan sterilisasi dengan autoklaf pada suhu 

121ºC selama 15 menit dengan tekanan 1,5 atm. 

b. Media MRS agar = MRS 62 g/1000 ml aquades kemudian dilakukan 

sterilisasi. 

c. Larutan pepton dan media diletakkan dalam penangas air, suhu 50 ºC. 

2. Prosedur pengujian : 

a. Sampel padat dilarutkan dalam pepton (sampel : pepton = 1 g : 9 ml) 

sebagai pengenceran 10-1. 

b. Pengenceran 10-1 diambil 1 ml, kemudian dimasukkan tabung reaksi 

berisi 9 ml pepton dan dikocok pelan-pelan hingga rata, sebagai 

pengenceran 10-2. Begitu seterusnya sesuai dengan jumlah 

pengenceran yang diperlukan. 

c. Dipipet 1 ml sampel yang telah diencerkan dan dituangkan dalam 

cawan petri. Ditambahkan media 9 ml dan digoyang-goyangkan 

hingga rata. Penuangan pada cawan petri untuk pengenceran 10-5, 10-6, 

10-7 dan dilakukan duplo. 

d. Setelah mengeras atau mengental dilakukan inkubasi pada suhu 37 ºC 

selama 48 jam. Hitung jumlahnya dengan colony counter. 

Jumlah bakteri = jumlah koloni x                   1 
                                                                            faktor pengenceran 
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Lampiran 9. Prosedur Pengujian Antosianin  

Prosedur pengujian Antosianin (Guisti dan Wrolstad, 2000), adalah 

sebagai berikut :  

1. Buat larutan buffer KCl pH 1,0 dengan cara membuat larutan A : 

0,2 MKCl (14,9 g KCl dalam 1000 ml aquades), larutan B (0,2 M HCl), 

kemudian campurkan 50 ml larutan A + 97 ml larutan B, encerkan sampai 

dengan 200 ml, mengukur PH dan mengaturnya sampai 1,0 kemudian 

dipindahkan dalam wadah.  

2. Buat larutan buffer Na-Asetat pH 4,5 dengan cara membuat larutan A : 0,2 

M larutan asetat (911,55 ml dalam 1000 ml), larutan B = 0,2 M larutan Na 

asetat (16,4 g C 2 H 3 O 2 Na dalam 1000 ml), kemudian mencampurkan 28 ml 

larutan A + 22 ml larutan B, encerkan sampai 100 ml, kemudian mengatur 

pH dan mengaturnya sampai 4,5. Pindahkan ke dalam wadah. 

3. Atur faktor pengenceran yang tepat untuk sampel. Pengenceran 

menggunakan buffer KCl pH 1,0 sampai absorbansi sampel pada α  max, 

masuk dalam kisaran linier dari spektro (absorbansi kurang dari 1,20). 

4. Siapkan 2 sampel dari larutan 1 dengan buffer KCl pH 1,0 dan yang lain 

dengan buffer Na Asetat pH 4,5. Diencerkan tiap-tiap sampel untuk 

menentukan faktor pengencer. Dibiarkan 15 menit agar tercampur merata. 

5. Diukur absorbansi tiap sampel pada α max dan 700 nm 

6. Diukur absorbansi sampel dengan rumus sebagai berikut : 

A = (A α max – A 700nm) P (H 1,0 – ( A λ max – A 700 nm) PH 4,5 

7. Penentuan total antosianin dengan perhitungan  

Total antosianin = 
1 x E

1000 x DFMW x A x 
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Dimana : Total antosianin = mg/1000 ml 

E = Koefisien Absorbansi 

   = 26900 L/mol dinyatakan sebagai Cyianiding glukosa CMW =    

449,2) 

DF = faktor Pengenceran 

Prosedur analisa persentase antosianin yang terekstrak (Hanum, 2000) 

% Antosianin = 
SampelBerat 

Ekstrak   Volume x FP x antosianin iKonsentras
 x 100 % 

Dimana = konsentrasi antosianin dalam mg/ ml 

                FP = Faktor Pengencer 
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Lampiran 10. Analisis Data Viskositas Ice Cream Mix 

Perlakuan  Kelompok  Total Rata-rata 
 1 2 3   

P1 5,20 5,30 5,30 15,80     5,27 
P2 6,20 6,10 6,40 18,70     6,23 
P3 7,10 7,30 7,20 21,60     7,20 

Total 18,50 18,70 18,90 56,10  
 

1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � Yij     / pr 

 
= (56,10)2 / 9 

= 349,69 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � Yij2 – FK 

  = (5,202 + 6,202 + … + 7,202) – 349,69 

  = 5,68 

JK Perlakuan = � ( � Yij2) / r –FK 

  =                                             – 349,69 
   

= 5,6067 
 

JK Kelompok = � ( � Yij2) / p –FK 

  =                                               – 349,69 
   

 
= 0,0267 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 5,68 – 5,6067 – 0,0267 

  = 0,046 

 

15,802 + 18,702 + 21,602 

3 

18,502 + 18,702 + 18,902 

3 
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2. Hasil analisis ragam viskositas ice cream mix sinbiotik 

SK db JK KT F Hitung F Tabel  
     5 % 1 % 
Perlakuan 
Kelompok 
Galat 

2 
2 
4 

  5,6067 
  0,0267 
  0,0467 

  2,8033 
  0,0133 
  0,0117 

240,2857** 

     1,1429 
6,94 
6,94 

18,00 
18,00 

Total 8   5,6801   2,8283    
Keterangan : (**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) 
 
3. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1 %)  

UJBD (1 %) 
UJBD = JND x rGalatKT /  

==
3

0117,0
r
GalatKT

0,0625 

 
 
Tabel nilai JND dan UJBD  
 
Selingan           2    3     4 
JND 1 %         6,51             6,8               6,9 
UJBD 1 %      0,4069          0,4250         0,4313 
 
 
Hasil UJBD untuk skor viskositas ice cream mix sinbiotik pada masing-masing 
perlakuan 
 
Kode Perlakuan rata-rata notasi  
P1                                          5,27 a 
P2                                          6,23                               b 
P3                                          7,20                                  c 
Keterangan:  Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa perlakuan memberikan  

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas 
ice cream mix. 
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Lampiran 11. Analisis Data Overrun Es Krim Sinbiotik  
 
Perlakuan  Kelompok  Total Rata-rata 

 1 2 3   
P1 32,0416 31,1287 32,2157 95,3860 31,7953 
P2 37,8157 36,6063 36,9893 111,4113 37,1371 
P3 35,6878 34,5791 34,8237 105,0906 35,0302 

Total    105,5451 102,0291 104,0287 299,6962  
 

1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � Yij     / pr 

 
= (299,6962)2 / 9 

= 10808,2 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � Yij2 – FK 

  = (32,04162 + 31,12872 + … + 34,82372) – 10808,2 

  = 45,5623 

JK Perlakuan = � ( � Yij2) / r –FK 

  =                                                               - 10808,2 
 
   

= 43,4379 

JK Kelompok = � ( � Yij2) / p –FK 

  =                                                                - 10808,2 

   
= 1,7421 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 45,5623 – 43,4379– 1,7421 

  = 0,3823 

 

95,38602 + 111,41132 + 105,09062 
 

3 

105,54512 + 102,02912 + 104,02872 

3 
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 2. Hasil analisis ragam overrun es krim sinbiotik 

SK db JK KT F Hitung F Tabel  
     5 % 1 % 
Perlakuan 
Kelompok 
Galat 

2 
2 
4 

 43,4379 
1,7421 
0,3823 

21,7189 
 0,8710         
0,0956 

227,2198**         
9,1127* 

6,94 
6,94 

18,00 
18,00 

Total  8    45,5623    22,6855    
Keterangan : (**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). 
 (*) menunjukkan bahwa diantara kelompok terdapat perbedaan 
yang nyata (P<0,05). 

 
 
3. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1 %) 

 
UJBD (1 %) 
UJBD = JND x rGalatKT /  

==
3

0319,0
r
GalatKT

0,1785 

 
 
Tabel nilai JND dan UJBD  
Selingan             2      3      4 
JND 1 %           6,51             6,8               6,9 
UJBD 1 %        1,1620         1,2138         1,2317 
 
 
Hasil UJBD untuk skor overrun es krim sinbiotik pada masing-masing perlakuan 
 
Kode Perlakuan rata-rata notasi  
P1                                         31,80                         a 
P3                                         35,03 b 
P2                                         37,14                              c 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa perlakuan memberikan  

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap overrun es 
krim sinbiotik. 
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Lampiran 12. Analisis Data Kecepatan Meleleh Es Krim Sinbiotik  
 
Perlakuan  Kelompok  Total Rata-rata 

 1 2 3   
P1 70,8938 65,8120 72,6804 209,3865 69,7955 
P2 77,3606 76,2386 79,5762 233,1834 77,7278 
P3 82,5881 81,0411 82,3481 245,9773    81,9924 

Total 230,8425 223,0917 234,6050 688,5472  
 
2. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � Yij     / pr 

 
= (688,5472)2 / 9 

= 52677,5 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � Yij2 – FK 

  = (70,89382 + 65,81202 + … + 82,34812) – 52677,5 

  = 262,422 

JK Perlakuan = � ( � Yij2) / r –FK 

  =                                                               - 52677,5 
 
   

= 229,874 

JK Kelompok = � ( � Yij2) / p –FK 

  =                                                                - 52677,5 

   
= 22,9835 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 262,422 – 229,874– 22,9835 

  = 9,5652 

 

209,38652 + 233,18342 + 245,97722 
 

3 

230,84252 + 223,09172 + 234,60502 
 

3 
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 2. Hasil analisis ragam kecepatan meleleh es krim sinbiotik 

SK db JK KT F Hitung F Tabel  
     5 % 1 % 
Perlakuan 
Kelompok 
Galat 

2 
2 
4 

 229,874 
22,9835 
  9,5651 

 114,937 
11,4917 

    2,3913 

4,80650** 

4,8057 
6,94 
6,94 

18,00 
18,00 

Total 8  262,4226  128,82    
Keterangan : (**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). 
 
3. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1 %) 
 
UJBD (1 %) 
UJBD = JND x rGalatKT /  

==
3

3913,2
r
GalatKT

0,8928 

 
Tabel nilai JND dan UJBD  
 
Selingan            2     3     4 
JND 1 %          6,51             6,8               6,9 
UJBD 1 %       5,8121         6,0710         6,1603 
 
 
Hasil UJBD Hasil UJBD untuk skor kecepatan meleleh es krim sinbiotik pada 
masing-masing perlakuan 
 
Kode Perlakuan rata-rata notasi  
P1                                          69,80 a 
P2                                          77,73   b 
P3                                          81,99                           b 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa perlakuan memberikan  

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kecepatan 
leleh es krim sinbiotik. 
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Lampiran 13. Analisis Data Kadar Lemak Es Krim Sinbiotik  
 
Perlakuan  Kelompok  Total Rata-rata 

 1 2 3   
P1 3,9 4,0 4,1       12     4 
P2 4,4 4,5 4,4 13,3 4,4333 
P3 4,9 4,8 4,9 14,6 4,8667 

Total 13,2 13,3 13,4 39,9  
 
1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � Yij     / pr 

 
= (39,9)2 / 9 

= 176,89 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � Yij2 – FK 

  = (3,92 + 4,02 + … + 4,92) – 176,89 

  = 1,16 

JK Perlakuan = � ( � Yij2) / r –FK 

  =                                       - 176,89 
 
   

= 1,1267 

 

JK Kelompok = � ( � Yij2) / p –FK 

  =                                       – 176,89 

   
= 0,0067 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 1,16 – 1,1267 – 0,0067 

  = 0,0267 

122 + 13,32 + 14,62 
3 

13,22 + 13,32 + 13,42 
3 
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2. Hasil analisis ragam kadar lemak es krim sinbiotik 

SK db JK KT F Hitung F Tabel  
     5 % 1 % 

Perlakuan 
Kelompok 

Galat 

2 
2 
4 

1,1267 
0,0067 
0,0267 

0,5633 
0,0033 
0,0067 

84,5** 

0,5 
6,94 
6,94 

18,00 
18,00 

Total 8 1,1601 0,5733    
Keterangan : (**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). 
 
3. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1%) 
 
UJBD (1%) 
UJBD = JND x rGalatKT /  

==
3

0067.0
r
GalatKT

0,0473 

 
 
Tabel nilai JND dan UJBD  
 
Selingan            2     3     4 
JND 1 %         6,51             6,8               6,9 
UJBD 1 %      0,3079          0,3216         0,3264 
 
 
Hasil UJBD kadar lemak es krim sinbiotik 
 
Kode Perlakuan rata-rata notasi  
P1                                          4,00                             a 
P2                                          4,43                               b 
P3                                          4,87                                 c 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa perlakuan memberikan  

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 
lemak es krim sinbiotik. 
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Lampiran 14. Analisis Data Rasa Es Krim Sinbiotik  

  
P1 P2 P3 Panelis 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 Total 

1 5 8 4 7 7 7 6 6 6 56 

2 5 7 4 7 8 7 4 8 4 54 

3 5 7 6 8 7 6 7 5 7 58 

4 4 7 6 9 6 7 7 7 5 58 

5 7 7 7 6 7 6 7 7 7 61 

6 5 8 7 8 7 9 6 6 8 64 

7 3 5 8 7 8 8 6 5 8 58 

8 3 5 8 7 7 7 6 5 7 55 

9 8 6 5 8 7 7 7 6 7 61 

10 7 6 7 8 6 7 6 5 4 56 

11 8 5 7 7 7 8 6 8 7 63 

12 6 8 7 7 6 8 5 6 5 58 

13 7 6 7 8 8 8 8 7 8 67 

14 9 7 8 8 8 8 8 7 9 72 

15 7 5 5 7 5 7 6 6 6 54 

16 4 6 7 7 8 6 6 5 9 58 

17 9 6 6 6 6 7 7 5 4 56 

18 9 7 6 6 7 7 7 6 7 62 

19 8 7 6 7 8 7 7 6 3 59 

20 5 5 8 8 7 7 8 7 8 63 

21 7 6 4 7 9 6 7 5 8 59 

22 6 5 4 8 9 7 6 6 7 58 

23 8 9 8 7 6 9 6 8 7 68 

24 6 7 7 9 6 8 7 7 7 64 

25 9 6 8 8 8 7 6 8 7 67 

26 8 5 7 7 6 6 8 7 6 60 

27 5 7 6 7 9 8 5 8 7 62 

28 8 8 9 8 8 7 9 6 8 71 

29 4 7 4 7 7 8 6 6 4 53 

30 9 8 7 8 9 7 8 9 6 71 

  194 196 193 222 217 217 198 193 196 1826 
 
1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � � Yjk   / pnr 

 
= (1826)2 / 270 

= 12349,1704 
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• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � � Yijk2 – FK 

  = (52 + 52 + … + 62) – 12349,1704 

  = 307,8296 

JK Perlakuan = � ( � �Yijk2) / nr –FK 

  =                                    – 12349,1704 
 
   

= 37,4296 
 

JK Panelis = � ( � �Yijk2) / pr –FK 
 
  =                                      – 12349,1704 
 

   
= 89,4963  

 
JK Kelompok = � ( �  �Yijk2) / pn –FK 

  =                                   – 12349,1704 

   
= 0,4740 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis – JK Kelompok 

  = 307,8296 – 37,4296 – 89,4963 – 0,4740 

  = 180,4297 

2. Hasil analisis ragam rasa es krim sinbiotik 

SK db JK KT F Hitung F Tabel  
     5 % 1 % 
Perlakuan 
Panelis  
Kelompok 
Galat 

2 
29 
2 
236 

 37,4297 
89,4963 
 0,4740 

   180,4297 

   18,7148 
3,0861 
 0,237         

0,7645 

24,4798**     
4,0368** 

   0,3100 

3,03 
1,53 
3,03 

4,68 
1,81 
4,68 

Total  269            
Keterangan :(**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan dan panelis terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
 
  

5832 + 6562 + 5872 

90 

562 + 542 + … + 712 

9 

6142 + 6062 + 6062 

90 
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3. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1 %) 

UJBD (1 %) 
UJBD = JND x nrGalatKT /  

0922,0
90
7645,2 ==

nr
GalatKT

 

 
Tabel nilai JND dan UJBD  
 
Selingan            2     3     4 
JND 1 %          3,64             3,8               3,9 
UJBD 1 %       0,3356         0,3504         0,3596 
 
 
Hasil UJBD untuk skor rasa es krim sinbiotik pada masing-masing perlakuan 

Kode Perlakuan rata-rata notasi  
P1                                         6,48 a 
P3                                         6,52 a 
P2                                         7,29                                b 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa perlakuan memberikan  

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap rasa es 
krim sinbiotik. 
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Lampiran 15. Analisis Data Tekstur Es Krim Sinbiotik 

 
1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � � Yjk   / pnr 

 
= (1777)2 / 270 

= 11695,2926 

 

 

P1  P2 P3 
Panelis  

 1  2 3  1  2  3  1 2 3 
Total 

1 5 7 4 6 6 6 8 8 7 57 

2 7 5 5 8 8 4 8 8 6 59 

3 6 7 5 6 5 7 6 7 8 57 

4 2 7 4 6 6 5 8 7 6 51 

5 7 6 8 6 7 6 6 9 8 63 

6 8 8 3 4 6 7 8 6 7 57 

7 6 5 7 7 7 6 8 7 6 59 

8 7 5 6 7 7 6 9 7 5 59 

9 4 6 4 8 6 7 6 6 6 53 

10 5 5 5 9 7 5 6 8 8 58 

11 8 6 3 7 6 4 8 7 8 57 

12 6 4 5 4 7 3 7 6 8 50 

13 6 6 6 9 6 7 7 8 7 62 

14 9 7 8 8 7 9 8 8 8 72 

15 6 7 6 5 7 5 6 7 8 57 

16 2 6 9 4 3 7 8 8 7 54 

17 6 7 7 5 4 6 8 7 6 56 

18 3 7 7 7 6 6 7 6 8 57 

19 8 8 8 4 3 5 9 7 5 57 

20 5 6 4 5 7 6 7 7 8 55 

21 8 7 3 8 8 8 9 7 6 64 

22 5 7 6 8 6 8 9 6 5 60 

23 9 6 8 6 8 7 8 8 9 69 

24 6 7 7 7 7 7 7 7 8 63 

25 9 6 8 6 8 7 7 8 7 66 

26 6 6 8 5 7 8 7 7 9 63 

27 9 7 8 8 6 9 7 8 7 69 

28 9 3 8 6 6 7 6 8 9 62 

29 3 6 6 3 4 5 8 7 6 48 

30 7 6 6 7 8 7 6 8 8 63 
 187 186 182 189 189 190 222 218 214 1777 
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• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � � Yijk2 – FK 

  = (52 + 72 + … + 82) – 11695,2926 

  = 485,7074 

JK Perlakuan = � ( � �Yijk2) / nr –FK 

  =                                    – 11695,2926 
 
   

= 64,3185 
 

JK Panelis = � ( � �Yijk2) / pr –FK 
 
  =                                      – 11695,2926 
 

   
= 100,5963 
  

 
JK Kelompok = � ( �  �Yijk2) / pn –FK 

  =                                   – 11695,2926 

   
= 0,8074 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis – JK Kelompok 

  = 485,7074 – 64,3185 – 100,5963 – 0,8074 

  = 319,9852 

2. Hasil analisis ragam tekstur es krim sinbiotik 

SK db JK KT F Hitung F Tabel  
     5% 1% 
Perlakuan 
Panelis  
Kelompok 
Galat 

2 
29 
2 
236 

 64,3185 
100,5963 

 0,8074 
   319,9852 

   32,1593 
3,4688 
 0,4037         
1,3559 

23,7180**     
2,5583** 

   0,2977 

3,03 
1,53 
3,03 

4,68 
1,81 
4,68 

Total  269            
Keterangan : (**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan dan penelis terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
 

5552 + 5682 + 6542 

90 

572 + 592 + … + 632 

9 

5982 + 5932 + 5862 

90 
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3. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1 %) 

UJBD (1 %) 
UJBD = JND x nrGalatKT /  

1227,0
90
3559,1 ==

nr
GalatKT

 

 
Tabel nilai JND dan UJBD  
 
Selingan            2     3     4 
JND 1 %          3,64             3,8               3,9 
UJBD 1 %       0,4466         0,4663         0,4785 
 
 
Hasil UJBD untuk skor tekstur es krim sinbiotik pada masing-masing perlakuan  
 
Kode Perlakuan rata-rata notasi  
P1                                         6,17 a 
P2                                         6,31 a 
P3                                         7,27                                b 
Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan bahwa perlakuan memberikan  

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur es 
krim sinbiotik. 
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Lampiran 16. Analisis Data Aroma Es Krim Sinbiotik  
 

P1 P2 P3 
Panelis 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Total 

1 6 6 5 5 5 6 5 6 6 50 

2 6 6 7 6 3 5 5 7 4 49 

3 6 7 5 5 5 6 6 5 6 51 

4 5 7 5 6 4 7 7 7 5 53 

5 7 6 7 6 6 6 7 6 6 57 

6 8 4 7 6 4 3 6 4 8 50 

7 6 5 4 5 5 3 6 4 8 46 

8 6 5 4 5 5 3 6 4 8 46 

9 6 5 7 7 3 7 5 6 6 52 

10 7 5 5 7 6 8 8 5 7 58 

11 5 6 6 8 4 3 4 4 3 43 

12 4 4 6 7 3 4 8 5 3 44 

13 4 8 7 5 6 7 6 7 6 56 

14 9 7 5 6 5 8 8 6 6 60 

15 4 5 6 5 7 9 5 3 7 51 

16 5 4 6 5 7 9 4 2 6 48 

17 6 4 6 8 8 7 6 6 7 58 

18 5 5 4 6 5 7 6 6 4 48 

19 4 4 5 6 8 7 5 6 6 51 

20 6 6 5 5 6 5 5 7 5 50 

21 8 6 6 7 6 5 4 7 6 55 

22 5 7 7 6 8 4 9 5 6 57 

23 8 9 7 6 5 8 4 8 5 60 

24 7 6 7 6 6 6 6 6 7 57 

25 5 8 6 6 8 7 7 7 7 61 

26 6 8 7 5 7 5 7 6 6 57 

27 7 5 7 6 6 6 6 8 7 58 

28 8 9 7 8 8 7 8 6 7 68 

29 8 6 6 7 8 4 4 7 6 56 

30 5 6 8 7 8 7 8 8 7 64 

  182 179 180 183 175 179 181 174 181 1614 

 
1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � � Yjk   / pnr 

 
= (1614)2 / 270 

= 9648,1333 

 

 



 78 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � � Yijk2 – FK 

  = (62 + 62 + … + 72) – 9648,1333 

  = 532,8667 

JK Perlakuan = � ( � �Yijk2) / nr –FK 

  =                                    – 9648,1333 
 
   

= 0,1556 
 

JK Panelis = � ( � �Yijk2) / pr –FK 
 
  =                                      – 9648,1333 
 

   
= 114,9778 
  

JK Kelompok = � ( �  �Yijk2) / pn –FK 

  =                                   – 9648,1333 

   
= 1,8667 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis – JK Kelompok 

  = 532,8667 – 0,1556 – 114,9778 – 1,8667 

  = 415,866 

Hasil analisis ragam aroma es krim sinbiotik 

SK db JK KT F Hitung F Tabel  
     5% 1% 
Perlakuan 
Panelis  
Kelompok 
Galat 

2 
29 
2 
236 

 0,1556 
114,9778 

 1,8667 
   415,8666 

   0,0778 
3,9648 
 0,9334         
1,7621 

0,0442    
2,2500** 
0,5297 

3,03 
1,53 
3,03 

4,68 
1,81 
4,68 

Total  269            
Keterangan : (**) menunjukkan bahwa diantara panelis terdapat perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 
Tidak terdapat tanda menunjukkan bahwa diantara perlakuan tidak 
terdapat perbedaan yang nyata. 

5412 + 5372 + 5362 

90 

502 + 492 + … + 642 

9 

5462 + 5282 + 5402 

90 
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Lampiran 15. Penentuan Perlakuan Terbaik 
 
a. Hasil Rangking Pentingnya Peranan Variabel Terhadap Mutu  Produk 
Panelis  Visko Overrun  Kec. Kadar   Organoleptik   
 sitas  Leleh Lemak Rasa  Tekstur  Aroma  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

2 
2 
1 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

5 
3 
5 
3 
1 
3 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
5 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
2 
4 
2 
3 
4 

3 
6 
3 
7 
3 
7 
3 
6 
7 
7 
6 
4 
5 
7 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
3 
7 
4 
6 
6 
5 
6 
2 
3 

1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
6 
1 

7 
7 
7 
6 
7 
5 
7 
7 
5 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

4 
5 
4 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
7 
6 
3 
5 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
2 
5 
5 
3 
5 
6 
5 
5 
6 

6 
4 
6 
4 
6 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
7 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
3 
3 
4 
4 
5 

� 49 98 151 60 200 153 129 
Rt * 1,6333 3,27 5,03   2 6,67       5,1 4,3 
Ranking VII V III VI I II IV 
BV ** 0,2449 0,4903 0,7541 0,2999 1 0,7646 0,6447 
 
Keterangan : 

*   = � / 30 
** = Rata-rata / 6,67 
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b. Nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing variabel untuk masing-
masing   perlakuan 

 
 viskositas overrun Kec.leleh Kdr. lemak  organoleptik  
     rasa tekstur aroma 
P1 5,2667* 31,7953* 69,7955** 4* 6,4778* 6,1667* 6,0111** 
P2 6,2333 37,1371** 77,7278 4,4333 7,2889** 6,3111 5,9667 
P3 7,2** 35,0302 81,9924* 4,8667** 6,5222 7,2667** 5,9556* 
  Keterangan : * = nilai rata-rata terjelek 
                      **= nilai rata-rata terbaik 
 
 
 
Variabel  Bobot Bobot  P1          P2  P3 

 variabel normal Ne Nh Ne Nh Ne Nh 
Viskositas 
Overrun 
Kec.leleh 
Kdr.lemak 
Rasa 
Tekstur 
Aroma 

0,2449 
0,4903 
0,7541 
0,2999 
1 
0,7646 
0,6447 

0,0583 
0,1168 
0,1796 
0,0714 
0,2382 
0,1821 
0,1536 

0,00 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 

0,00 
0,00 
0,1796 
0,00 
0,00 
0,00 
0,1536 

0,3529 
1,00 
0,6576 
0,4999 
1,00 
0,1313 
0,2 

0,0206 
0,1168 
0,1181 
0,0357 
0,2382 
0,0239 
0,0307 

1,00 
0,6056 
0,00 
1,00 
0,0547 
1,00 
0,00 

0,0583 
0,0707 
0,00 
0,0714 
0,0130 
0,1821 
0,00 

� 4,1985   0,3332  0,584  0,3955 

                                                                          Perlakuan terbaik  
 
 


