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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the best CMC substitution with green 

cincau leaves extract on the viscosity, overrun, melting rate, and total of Lactic Acid Bacteria 

(LAB) of yoghurt ice cream. The materials of this research were yoghurt plain, cream, quick, 

sugar, water, CMC, and green cincau leaves extract. The method was experiment with 

Complete Randomized Design (CRD) by using five treatments and four replications. The 

green cincau leaves extract as CMC substitution in this research were divided into several 

treatments such as P0 (0 %), P1 (25 %), P2 (50 %), P3 (75 %) and P4 (100 %). The measurable 

variable were viscosity (cP), overrun (%), melting rate (minute/ 50 g) and total of Lactic Acid 

Bacteria. Data were analyzed using Analysis of Variance (ANNOVA) and the analysis would 

be continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) if it was found significant effect 

among treatments. The study showed that the CMC substitution with green cincau leaves 

extract gave highly significant different effect (P≤0.01) on viscosity, overrun, and total of 

LAB; but did not give significantly different effect on melting rate. Based on those results, it 

can be concluded that the CMC substitution with green cincau leaves extract 100 % in 

yoghurt ice cream was the best treatment which was indicated by 852.54 cP of viscosity, 

33.55 % of overrun, 29.62 minutes/50 g of melting rate, and 2.12 CFU/ml  of the total LAB. 

 

Keywords: yoghurt, ice cream, green cincau leaves extract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH SUBSTITUSI CARBOXYMETHYL CELLULOSE (CMC) DENGAN 

EKSTRAK DAUN CINCAU HIJAU (Premna oblongifolia L. Merr.) 

PADA ES KRIM YOGHURT DITINJAU DARI SIFAT FISIK DAN  

TOTAL BAKTERI ASAM LAKTAT 

 

RINGKASAN 

Yoghurt merupakan produk olahan susu yang bermanfaat bagi kesehatan diantaranya 

untuk melancarkan pencernaan, anti kanker, menurunkan kolestrol dan masih banyak lainnya, 

sehingga diperlukan inovasi produk yoghurt agar dapat lebih diminati masyarakat yang salah 

satunya dibuat es krim yoghurt. Pembuatan es krim memerlukan bahan penstabil. Pada 

industri pengolahan es krim, bahan penstabil yang biasa digunakan adalah CMC (bahan 

penstabil sintetis). Daun cincau hijau mengandung pektin yang dapat bersifat hidrokoloid 

dapat membentuk gel seperti halnya CMC, sehingga ekstrak daun cincau hijau diharapkan 

dapat menggantikan peran CMC sebagai bahan penstabil alami es krim. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan Desember 2013 sampai Januari 2014. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi substitusi CMC dengan ekstrak 

daun cincau hijau yang tepat pada es krim yoghurt ditinjau dari sifat fisik dan total bakteri 

asam laktat. Materi yang digunakan pada penelitian adalah es krim yoghurt yang terbuat dari 

bahan-bahan seperti plain yoghurt, susu bubuk krim, gula, bahan pengemulsi, ekstrak daun 

cincau hijau dan CMC sebagai bahan penstabil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian yaitu P0 (0 %), P1 (25 %), P2 (50 %), P3 

(75 %) dan P4 (100 %) dari penggunaan CMC 1 % dari bobot ice cream mix. Variabel yang 

diamati adalah viskositas, overrun, kecepatan meleleh, dan total BAL. Data yang diperoleh 

dari keempat pengujian tersebut dianalisis dengan bantuan program Microsoft Excel 

kemudian dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan Analisis Ragam (Annova). Jika 

ditemukan perbedaan nyata diantara variabel yang diamati, maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau 

hijau memberikan perbedaan  pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap nilai viskositas, 

overrun, dan total bakteri asam laktat, tetapi tidak memberikan  perbedaan  pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap kecepatan meleleh es krim yoghurt. Nilai viskositas es krim yoghurt 

yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 852.24 – 1154,89 cP, semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak daun cincau yang ditambahkan, maka semakin rendah viskositas yang 

dihasilkan. Rata-rata overrun yang dihasilkan yaitu 17,18-33,55 %, semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak daun cincau yang ditambahkan, maka semakin tinggi overrun yang 

dihasilkan. Rata-rata kecepatan meleleh pada penelitian ini yaitu 25-29 menit/ 50 g. 

Sedangkan total BAL yang dihasilkan yaitu 1,20-2,12 CFU/ml, semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak daun cincau yang ditambahkan, maka semakin tinggi total BAL yang dihasilkan. 

Kesimpulan penelitian ini yaitu substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau 

yang tepat pada pengolahan es krim yoghurt adalah substitusi CMC 0 % dengan ekstrak daun 

cincau hijau 100 % dengan nilai viskositas 852,54 cP, overrun 33,55 %, kecepatan meleleh 

29,62 menit/50 g, dan total BAL 2,12 CFU/ml. Substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau 

hijau pada es krim yoghurt dapat meningkatkan rata-rata overrun dan total bakteri asam  

laktat (BAL), tetapi tidak pada viskositas dan kecepatan meleleh es krim. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui kandungan 

pektin pada daun cincau dengan kinerja paling optimal sebagai penstabil berdasarkan umur 

daun cincau. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu pangan yang mempunyai peran penting dalam proses 

pertumbuhan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Susu mengandung semua nutrisi yang 

sangat diperlukan oleh tubuh. Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, susu juga dikonsumsi 

dalam bentuk olahannya. Produk-produk olahan susu antara lain es krim, susu kental manis, 

susu Ultra High Temperature (UHT), mentega, keju, yoghurt, dan lain-lain. 

Yoghurt merupakan salah satu jenis minuman hasil fermentasi susu oleh bakteri asam 

laktat yang mempunyai khasiat bagi kesehatan dan pengobatan tubuh. Khasiat ini diperoleh 

karena adanya bakteri dalam yoghurt dan tingkat keasaman yoghurt, sehingga bakteri patogen 

dapat dihambat. Bakteri yang biasa digunakan dalam pembuatan yoghurt adalah Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Manfaat yoghurt bagi kesehatan diantarnya untuk 

melancarkan pencernaan, anti kanker, menurunkan kolestrol dan masih banyak lainnya, 

sehingga diperlukan inovasi produk yoghurt agar dapat lebih diminati masyarakat, salah 

satunya dibuat es krim yoghurt. Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui 

kombinasi proses pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk 

susu, pemanis, penstabil, pengemulsi, serta penambah cita rasa (Padaga dan Sawitri, 2005). Es 

krim menjadi salah satu produk pangan yang sangat disukai masyarakat, sehingga  

pemanfaatan yoghurt sebagai bahan utama pembuatan es krim diharapkan dapat memberikan 

nilai tambah pada es krim, baik dari segi rasa, tekstur maupun kandungan gizinya. 

Kendala yang sering ditemukan dalam proses pembuatan es krim antara lain 

rendahnya viskositas, kecepatan meleleh yang cepat serta tekstur yang kasar, sehingga perlu 

adanya usaha untuk mencapai kualitas es krim yang baik. Penstabil berfungsi untuk 

menghasilkan viskositas yang tinggi, tekstur es krim yang lembut serta kecepatan meleleh 

yang baik. Penstabil yang biasa digunakan pada pembuatan es krim yaitu Carboxymethyl 

Cellulose (CMC) yang telah terbukti dapat memperbaiki kualitas es krim, akan tetapi CMC 

merupakan penstabil sintetis, sehingga penggunaannya terbatas. Salah satu bahan alami yang 

dapat berfungsi sebagai penstabil adalah daun cincau  hijau (Premna oblongifolia L. Merr.) 

karena memiliki sifat hidrokoloid, sehingga mampu membentuk gel. Sifat membentuk gel 

yang dimiliki oleh cincau hijau disebabkan oleh adanya kandungan pektin. Menurut 

Muchtaridi dan Gozali (2008), gel cincau hijau adalah sejenis hidrokoloid yang memiliki sifat 

fisik seperti agar-agar, namun secara kimia gel cincau merupakan koloid seperti halnya CMC 



yang biasa digunakan sebagai bahan pengikat pada tablet. Butir-butir gel cincau termasuk 

golongan hidrofil seperti halnya CMC. Pektin bersifat hidrokoloid dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan penstabil dalam pembuatan es krim yoghurt untuk menggantikan peran CMC.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh ekstrak daun cincau 

hijau sebagai alternatif bahan penstabil yang diharapkan dapat menggantikan peran CMC 

sebagai penstabil, sehingga dapat meningkatkan kualitas es krim yoghurt ditinjau dari 

beberapa sifat fisik es krim dan total bakteri asam laktat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Berapa konsentrasi substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau yang tepat pada 

pembuatan es krim yoghurt ditinjau dari sifat fisik dan total bakteri asam laktat? 

2. Apakah substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau pada es krim yoghurt dapat 

meningkatkan sifat fisik dan total bakteri asam laktat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan konsentrasi substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau yang tepat 

pada pembuatan es krim yoghurt ditinjau dari sifat fisik dan total bakteri asam laktat. 

2. Menjelaskan substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau pada es krim yoghurt 

dapat meningkatkan sifat fisik dan total bakteri asam laktat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan 

CMC dan ekstrak daun cincau hijau pada pembuatan es krim yoghurt. 

b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan sumber informasi penelitian 

untuk semua pihak yang terkait. 

 

 

 

 

 

 



1.4 Kerangka Pikir 

Skema kerangka pikir penelitian pembuatan es krim yoghurt menggunakan ekstrak daun 

cincau hijau sebagai substitusi CMC disajikan pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoghurt adalah produk yang diperoleh dari fermentasi susu dengan 

menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

serta bakteri asam laktat lain yang sesuai, dengan atau tanpa penambahan bahan 

pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan (Standar Nasional 

Indonesia, 2009).  

Diversifikasi produk 

Bahan penstabil yang selama ini digunakan dalam pembuatan es 

krim pada umumnya adalah CMC (penstabil sintetis) karena bersifat 

hidrokoloid sehingga membentuk gel. Salah satu bahan penstabil 

yang bersifat hampir sama dengan CMC adalah daun cincau hijau 

(Premna oblongifolia Merr.) 

Gel cincau hijau adalah sejenis hidrokoloid yang memiliki sifat fisik 

seperti agar-agar, namun secara kimia gel cincau merupakan koloid 

seperti halnya CMC yang biasa digunakan sebagai bahan pengikat 

pada tablet. Butir-butir gel cincau termasuk golongan hidrofil seperti 

halnya CMC (Muchtaridi dan Gozali, 2008) 

Substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau pada pembuatan es 

krim yoghurt diharapkan dapat meningkatkan kualitas es krim yoghurt 

ditinjau dari viskositas, overrun, kecepatan meleleh dan total bakteri 

asam laktat. 

Pembuatan es krim yoghurt 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan es krim yoghurt menggunakan ekstrak 

daun cincau hijau sebagai substitusi CMC 

 

 

 



1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diduga substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau 

(Premna oblongifolia L. Merr.) sebagai bahan penstabil pada pembuatan es krim yoghurt 

memberikan pengaruh terhadap sifat fisik dan total bakteri asam laktat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

2.1 Cincau Hijau (Premna oblongifolia L. Merr.) 

 Tanaman cincau telah banyak dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh. Terdapat empat 

jenis tanaman cincau, yaitu cincau hijau perdu (pohon) (Premna oblongifolia Merr.) 

cincau hijau rambat (Cyclea barbata Miers) dan cincau hitam (Mesona palustris  B.). 

Tanaman tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat secara tradisional sebagai  penurun 

panas badan, obat panas dalam, obat sakit perut (mual) dan antikanker (Yunahara dan 

Vanoria, 2009). Secara umum tanaman cincau memiliki kandungan gizi yang sama, 

tetapi terdapat perbedaan dalam proses pembuatan gel. Pada cincau hitam, proses 

pembentukan gel harus dilakukan perebusan terlebih dahulu sedangkan pada cincau 

hijau dapat dilakukan pembuatan gel dengan menggunakan air dingin atau panas. 

Perbedaan beberapa jenis daun cincau dapat dilihat pada Gambar 1. Sebagai berikut:    

               

Cincau hijau perdu       Cincau hijau rambat  

(Premna oblongifolia Merr.)    (Cyclea barbata Miers)  

  

 

 

Cincau hitam (Mesona palustris  B.) 

Gambar 1. Jenis-jenis daun cinau 

 



 Cincau yang digunakan pada penelitian ini adalah cincau hijau perdu (Premna 

oblongifolia Merr.). Selain karena proses pembuatan gelnya yang mudah. Menurut Nudin, 

Khomsan, Marliyati, Anwar, Kusharto dan Agungpriyono (2008), cincau hijau spesies 

Premna oblingifolia Merr. dapat hidup dari dataran rendah sampai pada ketinggian 800 m di 

atas permukaan. Cincau hijau perdu memiliki senyawa antioksidan yang tinggi, salah satunya 

adalah klorofil. Kadar klorofil pada cincau perdu cukup tinggi yaitu 1709 ppm. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ekstrak turunan klorofil pada cincau perdu mampu menekan 

peningkatan kadar kolesterol total dan trigliderida serum. Menurut Djam’an (2008) cincau 

hijau mengandung senyawa antioksidan seperti polifenol, flavonoid dan saponin. Komposisi 

gizi daun cincau dapat dilihat pada Tabel 1.   

 

Tabel 1. Komposisi gizi daun cincau hijau per 100 g bahan mentah 

Komponen Gizi Kandungan 

Energi (kkal)      122 

Protein (%)       6 

Air (%)       66 

Lemak (%)     1 

Karbohidrat (%)    26 

Serat kasar (%)     6,23 

Kalsium (%)      0,1 

Fosfor (%)      0,1 

Besi (%)      0,0033 

Vitamin A (SI)     107,50 

Vitamin B1 (mg)     80 

Vitamin C1 (mg) 17 

Sumber: Direktorat Gizi, DepKes (1972) 

 

Komponen utama estrak cincau hijau yang membentuk gel adalah polisakarida pektin 

yang bermetoksi rendah (Artha, 2001).  Pektin termasuk jenis serat pangan yang larut air dan 

mudah difermentasi oleh mikroflora usus besar karena kandungan utamanya adalah pektin, 

maka ekstrak cincau hijau dapat dianggap sebagai sebagai sumber serat pangan yang baik.   

  

2.2 Es Krim 

Es krim diduga berasal dari Cina. Beberapa tulisan kuno menyebutkan bahwa produk 

makanan beku dibuat dari pencampuran air buah-buahan dengan salju. Teknik ini kemudian 

meluas di Yunani dan Roma. Berbagai bentuk dan macam es krim muncul di Italia pada abad 

pertengahan yang diduga dibawa oleh Marco Polo yang kembali ke Italia tahun 1295 setelah 

16 – 17 tahun tinggal di Cina yang telah mempelajari pembuatan hidangan beku yang bahan 



dasarnya adalah susu. Es krim kemudian meluas ke seluruh Eropa selama abad ke-17 dan 

menjadi makanan yang mewah di kalangan keluarga istana (Malaka, 2010). 

 

Kualitas / Mutu Es krim Berdasarkan Standar Nasional Indonesia  

Syarat mutu Es Krim berdasarkan SNI 01-3713-1995 disajikan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Syarat mutu es krim berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan   

 

1.1 Penampakan  

1.2 Bau 

1.3 Rasa 

- 

- 

- 

Normal 

Normal 

Normal 

2. Lemak  % b/b Minimum 5,0 

3. Gula dihitung sebagai sukrosa % b/b Minimum 8,0 

4. Protein % b/b Minimum 2,7 

5. Jumlah Padatan % b/b Minimum 3,4 

6.  Bahan tambahan makanan   

 6.1 Pewarna tambahan Sesuai SNI 01-0222-1995 

 6.2 Pemanis buatan -  Negatif 

 6.3 Pemantap dan Pengemulsi Sesuai SNI 01-0222-1995 

7. Overrun Skala industri : 70 %  – 80 % 

Skala rumah tangga :  30 % – 50 % 

Sumber : BSN - SNI 01-3713-1995  

 

Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan dan 

mencampur bahan baku secara bersama-sama. Bahan yang digunakan adalah kombinasi susu 

dengan bahan tambahan seperti gula dan madu atau tanpa bahan perasa dan warna, serta 

penstabil. Bahan campuran es krim disebut  ice cream mix (ICM), dengan pencampuran bahan 

yang tepat dan pengolahan yang benar, maka dapat dihasilkan es krim dengan kualitas baik 

(Susilorini dan Sawitri, 2007).    

Nilai gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi bahan baku yang digunakan, untuk  

membuat es krim yang memiliki kualitas tinggi bahan bakunya perlu diketahui dengan pasti, 

dengan menggunakan susu sebagai bahan utama pembuatan es krim, maka es krim memiliki 

sumbangan terbesar nilai gizinya. Kelembutan dan rasa manis es krim memiliki nilai gizi 

yang baik, keunggulan es krim yang didukung oleh bahan utamanya yaitu susu tanpa lemak 



dan lemak susu, maka es krim hampir sempurna dengan kandungan gizi yang lengkap 

(Fitrahdini, 2010). 

 Hasil penelitian Hartatie (2011) menunjukkan bahwa kualitas es krim dipengaruhi 

secara nyata oleh formula es krim dan metode pembuatan, serta interaksi keduanya. 

Penerimaan panelis terhadap  produk es krim ditentukan oleh tekstur, rasa dan aroma es krim 

serta kualitas organoleptik es krim ditentukan oleh kualitas bahan baku, komposisi es krim  

(lemak, padatan non lemak, kadar air, pemanis dan bahan pemantap), serta metode 

pembuatan. Metode pembuatan es krim dengan mesin menghasilkan es krim yang lebih baik 

dibandingkan dengan metode konvensional. 

 

2.3 Bahan Baku Pembuatan Es Krim Yoghurt 

2.3.1 Yoghurt 

Yoghurt adalah produk yang diperoleh dari fermentasi susu dengan menggunakan 

bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus serta bakteri asam laktat 

lain yang sesuai, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan 

pangan yang diizinkan (Standar Nasional Indonesia, 2009). Yoghurt merupakan salah satu 

jenis minuman hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang mempunyai khasiat 

bagi kesehatan dan pengobatan tubuh. Khasiat ini diperoleh karena adanya bakteri dalam 

yoghurt dan tingkat keasaman dari yoghurt, sehingga bakteri patogen dapat di hambat, 

bakteri yang biasa digunakan dalam pembuatan yoghurt adalah Lactobacillus bulgaricus 

dan Streptococcus thermophilus (Tamime and Robinson, 2007). Kedua starter tersebut 

juga dapat dikombinasikan dengan Lactobacillus acidophilus (Tamime, 2002). 

Yoghurt mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada susu segar sebagai bahan 

dasar dalam pembuatan yoghurt, terutama karena meningkatnya total padatan, sehingga 

kandungan zat-zat gizi lainnya juga meningkat. Yoghurt sesuai bagi penderita lactose 

intolerance atau yang tidak toleran terhadap laktosa (Wahyudi, 2006). Menurut Tamime 

and Robinson (2007) menyatakan bahwa setiap 100 g yoghurt mengandung energi 79 

kkal; protein 5,7 g; lemak 3 g; karbohidrat 7,8 g; kalsium 200 mg; fosfor 170 mg; dan zat 

besi 0,7 mg. Bakteri yang biasa digunakan dalam pembuatan yoghurt adalah Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua starter tersebut juga dapat 

dikombinasikan dengan Lactobacillus acidophilus. 

 

 



 2.3.2 Krim Susu 

Krim yang dipisahkan dengan separator susu biasanya mengandung lemak antara 

40-55 % dan hanya meninggalkan  1-1,5 % lemak pada bagian susu skimnya. Keuntungan 

peggunaan krim dengan kadar lemak tinggi (40 %) adalah daya simpan yang baik 

daripada yang berkadar lemak rendah (Susrini, 2003). Krim adalah bagian dari susu yang 

kaya akan lemak, yang timbul kebagian atas dari susu pada waktu didiamkan atau 

dipisahkan dengan alat pemisah sentrifugal. Kandungan lemak dalam krim dapat 

bervariasi (Buckle, Edwards, Fleet and M. Wootton, 2007). Lemak susu bisa dikatakan 

sebagai bahan utama dalam pembuatan es krim, karena lemak susu dapat melembutkan 

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

kecil (Marshall et al., 2003). 

  

2.3.3 Bahan Pemanis 

Penambahaan gula dapat mengurangi kerusakan tekstur es krim diakibatkan 

adanya kristalisasi laktosa yang menyebabkan tekstur es krim seperti berpasir atau candy 

defect (Astawan, 2005). Perbaikan sifat organoleptik dapat dilakukan dengan penambahan 

gula sampai tingkat tertentu, sehingga dapat memberi tekstur rasa yang disukai oleh 

konsumen (Winarno, 2004).  

Bahan pemanis yang biasa digunakan dalam pembuatan es krim adalah gula pasir 

dan gula bit. Penggunaan gula 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 (Susrini, 2003). Menurut Buckle et al., 

(2007), penambahan gula sebagai pemanis, jumlahnya tergantung pada penerimaan 

konsumen, dalam pangan, gula juga berfungsi sebagai pengawet. Daya larut gula yang 

tinggi dapat mengurangi kelembaban relatif dan mengikat air sehingga gula dapat 

mengawetkan.  

 

2.3.4 Bahan Penstabil  

Bahan penstabil dipakai dalam pembuatan es krim supaya diperoleh tekstur yang 

selalu halus dalam es krim (Buckle et al., 2007).  Bahan penstabil pada pembuatan es krim 

berfungsi untuk meningkatkan viskositas, sehingga dapat menambah karakteristik es krim 

saat dimakan. Penggunaan bahan penstabil juga bermanfaat untuk menahan kristal es yang 

besar, karena bahan penstabil mampu membentuk sistem dispersi koloid yang mengikat 

air dan meningkatkan viskositas. Partikel yang tersuspensi akan tertangkap dalam sistem 



matriks tersebut dan tidak mengendap (Syahrul, 2005). Bahan penstabil yang umum 

digunakan dalam pembuatan es krim adalah Carboxymethyl Cellulose (CMC), gelatin, 

karagenan, gum arab, dan pektin (Astawan, 2005) 

Bahan penstabil dalam es krim pada umumnya merupakan kelompok polisakarida 

digunakan dalam es krim. Bahan penstabil pada pembuatan es krim berfungsi untuk 

melembutkan es krim, menambah viskositas pada air yang tidak membeku dan 

mempertahankannya, sehingga air tersebut tidak berpindah posisinya (Padaga dan Sawitri, 

2005). Bahan penstabil bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung yang 

menyelimuti globula fase terdispersi, sehingga senyawa yang tidak larut akan lebih 

terdispersi dan lebih stabil dalam emulsi (Sinurat, Paranginangin dan Wibowo, 2007). 

2.3.5 Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi (emulsifier) berfungsi untuk memperbaiki kualitas pada adonan, 

memberikan ketahanan terhadap pelelehan dan memberikan kontrol yang sebenarnya dari 

produk pada saat proses pembekuan dan pengemasan. Bahan pengemulsi pada es krim 

berfungsi mengurangi kecepatan tegangan permukaan antara dua fase yang dalam keadaan 

normal tidak saling melarutkan, sehingga dapat bergabung membentuk pengemulsi 

(Syahrul, 2005). Beberapa bahan yang dapat berfungsi sebagai pengemulsi adalah kuning 

telur, telur utuh, pasta kanji, albumin, dan beberapa tepung yang sangat halus misalnya 

tepung paprika atau mustard (Buckle et al., 2007). Pengadukan pada pembuatan es krim 

akan merusak membran protein yang membuat globula lemak saling mendekat, sehingga 

krim akan naik ke permukaan, pada pembuatan es krim hal tersebut tidak diinginkan, 

maka peran bahan pengemulsi sangat penting (Widiantoko, 2014). 

 

2.3.6 Carboxymethyl Cellulose (CMC) 

 Carboxymethyl cellulose (CMC) merupakan turunan selulosa yang sering dipakai dalam 

industri makanan untuk mendapatkan tekstur yang baik. Pembuatan CMC ini adalah 

dengan cara mereaksikan NaOH dengan selulosa murni, kemudian ditambahkan Na 

kloroasetat. Viskositas larutan CMC dipengaruhi oleh pH  larutan Winarno (2004). 

Menurut Marshall et. al., (2003), penstabil yang sering digunakan dalam produk beku 

adalah gelatin, agar, alginate, karaginan, dan sodium carboxymethyl Cellulose (CMC). 

Penstabil yang digunakan dalam penelitian ini adalah CMC. CMC merupakan bahan  

penstabil yang mudah menyebar, mempunyai daya ikat air yang tinggi dan dapat 

membentuk gel sendiri. Penggunaan CMC berkisar antara 0,1-0,2  %. Menurut Wijayani, 



A. K. Ummah dan S. Tjahjani (2005), pada industri pangan, fungsi CMC yaitu sebagai 

pengental, penstabil emulsi dan bahan pengikat. Batas penggunaan CMC dalam pangan 

disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Batas penggunaan CMC 

Nama penstabil Penggunaan dalam pangan 
Ukuran maksimal  

yang diizinkan 

Carboxymethyl 

Cellulose  (CMC) 

Sardin dan sejenisnya 20 g/ kg 

 Es krim, es putar dan   

sejenisnya 10 g/ kg 

 Keju dan krim 5 g/ kg 

 Kaldu 4 g/ kg 

 Sumber: Anonymous (2006) 

 

2.4 Proses Pembuatan Es Krim 

2.4.1 Formulasi Es Krim 

Perhitungan komposisi es krim dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu 

bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bahan penyusun adonan es krim atau ICM, 

kemudian dilakukan analisis komposisi masing-masing bahan, terutama kadar lemak dan 

bahan kering total. Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan perhitungan mengenai 

jumlah masing-masing bahan yang diperoleh dalam menyusun ICM untuk menghasilkan 

es krim dalam jumlah tertentu dengan kadar lemak dan kadar bahan kering total yang 

dikehendaki (Susrini, 2003).  Formulasi es krim harus memperhatikan unsur-unsur pokok 

es krim yaitu: susu, krim, gula, bahan flavor, bahan penstabil dan pembentuk emulsi. 

Lemak merupakan unsur yang sangat penting dalam pembuatan es krim, sehingga dalam 

formulasi es krim harus selalu diperhatikan (Buckle et al., 2007). 

 

2.5.2 Pencampuran Bahan  

Pencampuran bahan merupakan proses pencampuran semua bahan es krim, baik 

bahan cair maupun bahan padat yang disertai pengadukan dan pengocokan terhadap 

adonan agar merata keseluruh bagian. Pengocokan tersebut berfungsi untuk 

meningkatkan nilai overrun es krim karena udara yang akan terperangkap didalam 

adonan es krim. Pengocokan adonan es krim dilakukan sedikit demi sedikit hingga semua 

bahan tercampur dengan rata (Muse and Hartel, 2004). Tahap awal dalam pembuatan es 

krim adalah mencampurkan semua bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim, 



setelah dilakukan perhitungan komposisi masing-masing bahan untuk menghasilkan es 

krim dengan jumlah tertentu dan kadar bahan total yang dikehendaki (Saleh, 2004).   

 

2.5.2 Pembekuan dan Pengerasan 

Kecepatan pembekuan (freezing) 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 mensirkulasi udara dengan kecepatan tinggi. Cara ini bukan saja 

mempercepat pembekuan tetapi lebih ekonomis (Susrini, 2003). Pembekuan memberikan 

pengaruh yang sangat penting pada tekstur es krim yang mengeras. Pembekuan harus 

dilakukan secepat mungkin supaya tidak membentuk kristal es yang besar yang akan 

mengakibatkan tekstur yang kurang baik. Teknik pembekuan dilakukan sesuai dengan 

alat pembeku yang digunakan, tujuannya adalah membekukan hingga suhu terrendah dan 

secepat mungkin. Pembekuan dapat menaikkan volume es krim karena selama proses 

pembekuan terjadi penyatuan gelembung udara yang halus dalam proses pembuihan 

(Buckle et al., 2007). Pengerasan (hardening) meliputi pembekuan statis pada produk 

kemasan dalam freezer. 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 
o
C sampai -40 

o
C namun, 

pada suhu -25 
o
C es krim masih dapat stabil tanpa adanya kristal es dalam jangka waktu 

yang tak tentu. Pembekuan yang terjadi di dalam suhu -25 
o
C, dimungkinkan akan 

terbentuk kristal es (Pearson, 2005).  

 

2.5 Kualitas Es Krim 

2.5.1 Viskositas 

Viskositas merupakan ukuran  kekentalan suatu cairan atau fluida.  Kekentalan es 

krim mempengaruhi mobilitas molekul air dalam ruang antar  partikel di es krim menjadi 

semakin sempit atau lebar (Widiantoko, 2014). Viskositas yang lebih tinggi diperoleh 

dengan teknik pembuatan emulsi (Buckle et al., 2007).  

 

Viskositas susu merupakan salah satu parameter yang menentukan mutu susu. 

Alat untuk mengukur viskositas adalah viskometer, sedangkan unit pengukuran absolut 

adalah poise. Susu segar memiliki viskositas 1,5-2,0 centipoise pada suhu 20 
o
C (Sawitri 

dan Susilorini, 2006). Menurut Belizt dan Grosch (2002), viskositas dipengaruhi oleh 



konsentrasi dan bobot molekul (BM) penstabil. Semakin tinggi nilai BM dan konsentrasi 

penstabil maka viskositas produk akan semakin meningkat. 

 

2.5.2 Overrun 

Overrun menunjukkan penambahan volume adonan es krim akibat 

terperangkapnya udara di dalam campuran ICM akibat proses agitasi. Overrun 

berpengaruh pada tekstur produk es krim (Oksila dan Eka, 2010). Overrun terjadi melalui 

proses terperangkapnya udara pada adonan es krim pada saat pemutaran adonan es krim 

dengan baling-baling menyebabkan udara dapat masuk pada adonan dan suhu yang 

rendah saat pengadukan menyebabkan pembekuan adonan, sehingga udara yang 

terperangkap tersebut tidak dapat lepas (Arbuckle, 2000). 

Overrun akan mempengaruhi tekstur dan kepadatan yang menentukan kualitas es 

krim. Overrun juga dipengaruhi oleh viskositas, semakin tinggi viskositasnya, maka 

overrun akan semakin turun (Suprayitno dkk, 2001). Overrun merupakan peningkatan 

jumlah volume yang disebabkan oleh masuknya gelembung-gelembung udara dalam 

pembuihan. Gelembung udara pada es krim keberadaannya dapat dipertahankan karena 

diselubungi oleh lapisan globula-globula lemak dalam sistem emulsi. Es krim yang baik 

memiliki overrun berkisar antara 70-80 %, sedangkan untuk industri rumah tangga 

berkisar antara 35-50 % (Padaga dan Sawitri, 2005).  

 

2.5.3 Kecepatan Meleleh 

Waktu leleh es krim sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan es krim. Es krim yang baik adalah es krim yang tahan terhadap pelelehan 

pada saat dihidangkan pada suhu ruang (Widiantoko, 2014). Marshal et al.,(2003) 

menyatakan bahwa kecepatan meleleh dipengaruhi oleh bahan penstabil, bahan 

pengemulsi, serta proses pengolahan dan penyimpanan. Es krim diharapkan tidak cepat 

meleleh pada suhu ruang, namun cepat meleleh pada suhu tubuh yang diasumsikan 

dengan suhu pada rongga mulut manusia. Es krim yang berkualitas menunjukkan cukup 

resisten terhadap pelelehan. Pelelehan yang lambat tidak dikehendaki, karena 

mencerminkan adanya penstabil yang berlebihan atau pengolahan adonan yang tidak 

memadai. Es krim yang baik mempunyai kecepatan meleleh antara 10-15 menit pada 

suhu kamar. Es krim dengan overrun kecil akan memiliki kecepatan meleleh yang cepat, 

sedangkan es krim dengan overrun yang besar akan meleleh dengan lambat. Laju leleh 



yang lambat ini dikarenakan kurangnya laju perambatan panas akibat besarnya volume 

udara dalam es krim (Padaga dan Sawitri, 2005). 

 

2.5.4 Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Pemupukan untuk BAL menggunakan metode tuang atau pour plate. Jumlah  

BAL ditentukan melalui penghitungan koloni BAL dalam cawan. Hasil analisis 

ditentukan berdasarkan Standard Plate Count (SPC) (Kumalasari, Nurwantoro dan 

Mulyani, 2012). Bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat sebagai hasil akhir dari 

metabolisme karbohidrat (gula). Asam laktat tersebut dihasilkan dengan cara 

menurunkan nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam. 

Kondisi asam tersebut akan menghambat pertumbuhan beberapa jenis mikroorganisme 

lainnya (Buckle et al., 2007). Bakteri asam laktat dalam yoghurt mampu mencegah 

terjadinya keracunan kronis alami akibat serangan radikal bebas. Hal ini dapat 

menghalangi terjadinya proses percepatan penuaan, yang menjadi penyebab munculnya 

gejala penuaan dini. Menumpuknya jumlah bakteri asam laktat dalam usus juga dapat 

menangkal ancaman serangan tumor/ kanker, terutama kanker usus halus (Yusmarini, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Laboratorium Keju Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk pembuatan es krim yoghurt, uji overrun dan uji kecepatan 

meleleh. 

b. Laboratorium Fisiko Kimia Laboratorium Mikrobiologi Bagian Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk analisis total bakteri 

asam laktat. 

c. Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Malang untuk uji 

viskositas. 

2. Waktu penelitian: Januari sampai dengan Februari 2014. 

3.2 Materi Penelitian 

1. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

a. Peralatan pembuatan es krim yoghurt, antara lain: mixer, ice cream maker, freezer, 

tupperware, kertas label, panci, mangkuk, pengaduk, timbangan digital merk ACIS, 

dan cup/ kemasan/ gelas. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah: 

 Uji viskositas menggunakan alat beaker glass, viskometer merk Brookfield 

DVII + Pro. 

 Uji overrun menggunakan alat gelas ukur, timbangan digital merk ACIS. 

 Uji kecepatan Leleh menggunakan alat cawan petri dan stopwatch. 

 Uji total BAL menggunakan alat cawan petri, pipet, tabung reaksi, inkubator. 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan yang digunakan pada pembuatan es krim yoghurt yaitu yoghurt, gula, susu 

bubuk krim, quick, CMC dan ekstrak daun cincau hijau. 

b. Bahan yang digunakan pada uji total BAL yaitu aquades, buffer pepton water, deMan 

Rogose Sharp Agar. 

 

 

 



3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan laboratorium dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan yang diberikan yaitu: 

P0 = tanpa substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau 

P1 = substitusi CMC 75 % dengan ekstrak daun cincau hijau 25 %  

P2 = substitusi CMC 50 % dengan ekstrak daun cincau hijau 50 %  

P3 = substitusi CMC 25 % dengan ekstrak daun cincau hijau 75 % 

P4 = substitusi CMC 0 % dengan ekstrak daun cincau hijau 100 % 

Keterangan: penggunaan CMC 1 % dari bobot ICM 

 

Model rancangan pengacakan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Model rancangan pengacakan perlakuan 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah viskositas, overrun dan kecepatan 

meleleh, serta total BAL. Analisa es krim yoghurt meliputi : 

1. Pengujian viskositas. Prosedur pengujian mengikuti prosedur Moeerfard dan 

Teharani (2008) tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengukuran overrun. Prosedur pengujian mengikuti prosedur Susrini (2003) tertera 

pada Lampiran 2. 

3. Pengujian kecepatan meleleh. Prosedur mengikuti prosedur Marshall et al (2003) 

tertera pada Lampiran 3. 

4. Pengujian total bakteri asam laktat. Prosedur mengikuti prosedur Fardiaz (1993) 

tertera pada Lampiran 4. 

 

 

 



 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian viskositas, overrun dan kecepatan meleleh diolah 

dengan bantuan program Microsoft Excel. Setelah data diperoleh, dilanjutkan dengan analisis 

statistik menggunakan Analisis Ragam (Anova) dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Jika diperoleh data dengan hasil yang berbeda atau signifikan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1993). 

 

3.6 Batasan Istilah 

Es krim yoghurt : produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses  

pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari plain 

yoghurt, pemanis, penstabil, pengemulsi, serta penambah cita 

rasa (flavour). 

 

Carboxymethyl Cellulose : bahan tambahan pangan yang digunakn sebagai penstabil dalam 

pembuatan es krim. 

 

Ice Cream Mix                  : campuran bahan-bahan penyusun es krim sebelum diolah 

(ICM)  menjadi es krim 

 

Viskositas                         : parameter yang menentukan kekentalan es krim (cP). 

 

Overrun                            : peningkatan jumlah volume ICM 500 g yang diukur dalam  

gelas ukur 500 ml (%). 

 

Kecepatan meleleh             : waktu yang dibutuhkan es krim untuk meleleh dengan bobot es    

krim 50 g (menit/ 50 g). 

 

Total Bakteri Asam Laktat : bakteri yang dapat menghasilkan asam laktat pada reaksi 

metabolismenya (CFU/ ml). 

 

Agitasi : pengadukan campuran bahan pembuatan es krim 

 

Hardening : pengerasan dengan cara pembekuan 

  

Whipping : pengadukan dalam mesin pembuatan es krim 

 

 

 



3.7 Prosedur Penelitian 

Pembuatan Es Krim Yoghurt dengan Substitusi CMC dengan Ekstrak Daun Cincau 

Hijau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema penelitian pembuatan es krim yoghurt menggunakan  subtitusi CMC 

dengan ekstrak daun cincau hijau  
 

 

 

Pencampuran hingga merata 

Penimbangan volume es krim 

dengan bobot 500 g 

Substitusi CMC dengan ekstrak daun 

cincau hijau  sesuai perlakuan: 

P0 = tanpa substitusi CMC dengan 

ekstrak daun cincau hijau 

P1 =  substitusi CMC 75 % dengan 

ekstrak daun cincau hijau 25 % 

P2 =  substitusi CMC 50 % dengan 

ekstrak daun cincau hijau 50 % 

P3= substitusi CMC 25 % dengan  

ekstrak daun cincau hijau 75 % 

P4 =  substitusi CMC 0 % dengan 

ekstrak daun cincau hijau 100 % 

 

Formula Es Krim Yoghurt: 

-Yoghurt plain 68 % 

-Gula 20 % 

-Krim 8 % 

-Quick 3 % 

-Air 90 g 

 

 

Ice Cream 

Mix (ICM) 

Pembekuan ICM menggunakan Ice Cream Maker 

Hardening 

Es Krim 

Yoghurt 

Pengujian: 

-Viskositas (cP) 

-Overrun (%) 

-Kecepatan Leleh (menit/ 50 g) 

-Uji BAL (CFU/ ml) 

Pengujian total BAL 

Pengukuran volume ICM dengan bobot 500 g 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Substitusi CMC dengan Ekstrak Daun Cincau Hijau pada Es Krim 

Yoghurt Ditinjau dari Sifat Fisik dan Total Bakteri Asam Laktat 

  Rata-rata viskositas, overrun, kecepatan meleleh dan total BAL es krim yoghurt 

menggunakan substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau dapat dilihat pada Tabel 5. 

Total bakteri asam laktat (BAL) ICM dan es krim yoghurt ditransformasi ke dalam bentuk 

logaritma. Data pada Tabel 5 menunjukkan pengaruh substitusi CMC dengan ekstrak daun 

cincau hijau dengan konsentrasi yang berbeda terhadap masing-masing kualitas fisik dan total 

BAL memiliki pengaruh yang berbeda-beda. 

 

Tabel 5. Rata-rata viskositas, overrun, kecepatan meleleh dan total BAL 

Perlakuan Viskositas 

 (cP) 

Overrun  

(%) 

Kecepatan meleleh 

(Menit/ 50 g) 

      Total BAL 

(CFU/ml) 

P0 1154,89 ± 20,27
e
 17,18 ± 

2,91
a
 29 ± 3,13 

1,20  ± 0,07
a
 

P1 1091,46 ± 17,12
d
 19,82±2,06

ab
 29,21 ± 1,75 1,66  ± 0,05

b
 

P2 1028,89 ± 37,50
c
 23,9 ± 3,98

b
 29,15 ± 2,63 1,95  ± 0,06

c
 

P3 932,93 ± 

29,78
b
 

25,33 ± 

2,75
b
 29,05 ± 0,58 

2,08 ± 0,04
d
 

P4 852,24 ± 

21,97
a
 

33,55 ± 

3,20
c
 30,95 ± 2,01 

2,12  ± 0,02
d
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01)  

 

4.1.1 Pengaruh Perlakuan Substitusi yang Berbeda terhadap Viskositas (cP) Es Krim 

Yoghurt 

Data analisis ragam viskositas es krim yoghurt selengkapnya terdapat pada Lampiran 

5. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan substitusi CMC dengan ekstrak daun 

cincau hijau pada pengolahan es krim yoghurt memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) pada viskositas es krim. Perbedaan tersebut diduga karena perbedaan 

kemampuan bahan penstabil dalam membentuk gel. Kondisi es krim yoghurt yang asam (pH 

4-5) dapat menyebabkan sebagian kandungan pektin yang mampu membentuk serabut halus 

dan menahan air dalam ekstrak daun cincau hijau terhidrolisis, akibatnya kemampuan pektin 

dalam membentuk gel semakin lemah dan menyebabkan viskositas es krim rendah. 

Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Nurdin, Suharyono dan Rizal (2008) yang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi penambahan asam sitrat pada ekstrak daun 



cincau hijau, maka semakin rendah viskositas gel daun cincau hijau yang terbentuk. CMC 

yang merupakan turunan selulosa murni memiliki kemampuan membentuk gel lebih kuat 

pada pembuatan es krim yoghurt. Menurut Winarno (2004), kemampuan CMC dalam 

mengikat air akan optimum pada pH 5, sehingga semakin rendah substitusi ekstrak daun 

cincau terhadap CMC, maka viskositas es krim semakin meningkat. Hoefler (2000) 

menyatakan butir-butir CMC yang bersifat hidrofilik akan menyerap air dan terjadi 

pembengkakan. Air yang sebelumnya ada di luar granula dan bebas bergerak, tidak dapat 

bergerak lagi dengan bebas sehingga keadaan larutan lebih mantap dan terjadi peningkatan 

viskositas. 

Hasil UJBD selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil UJBD menunjukkan 

bahwa perlakuan P0 memiliki perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap perlakuan P1, 

P2, P3 dan P4. Perlakuan P1 memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

perlakuan P2, P3, dan P4, sedangkan perlakuan P2 memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap P3 dan P4, serta perlakuan P3 memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap P4. Semakin tinggi substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau 

pada es krim yoghurt, maka viskositas es krim semakin rendah. Hal tersebut dimungkinkan 

karena terdapat perbedaan bobot molekul pada bahan penstabil. Menurut Belizt dan Grosch 

(2002), viskositas dipengaruhi oleh konsentrasi dan bobot molekul penstabil. Semakin tinggi 

nilai bobot molekul dan konsentrasi penstabil, maka viskositas produk akan semakin 

meningkat. Ekstrak daun cincau mengandung pektin alam yang memiliki bobot molekul yang 

lebih rendah dibandingkan dengan CMC. Menurut Tuhuloula, Budiyarti dan Fitriana (2013), 

Bobot molekul pektin bervariasi antara 30 - 300 kDa, sedangkan Rowe, Sheskey dan Weller 

(2003) menyatakan bahwa CMC memiliki berat molekul 90 – 700 kDa, sehingga 

menyebabkan viskositas es krim lebih tinggi. 

Rata-rata viskositas es krim yoghurt pada penelitian ini yaitu 852.24 - 1154.89 cP. 

Belum terdapat standar viskositas untuk es krim yoghurt, namun rata-rata viskositas es krim 

yoghurt pada penelitian ini secara umum lebih rendah bila dibandingkan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Moeenfard dan Tehrani (2008) tentang es krim yoghurt dengan 

penambahan berbagai penstabil memiliki rata-rata viskositas 1066 – 6479 cP. 

 

 

 

 

 



4.1.2 Pengaruh Perlakuan Substitusi yang Berbeda pada Overrun (%) Es Krim Yoghurt 

 Data analisis ragam overrun es krim yoghurt selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan substitusi CMC dengan ekstrak daun 

cincau hijau pada pembuatan es krim yoghurt, memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) terhadap overrun es krim. Perbedaan tersebut terjadi diduga karena perbedaan 

kemampuan penstabil dalam membentuk kekentalan adonan, sehingga terjadi perbedaan 

kemampuan dalam penangkapan udara. Substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau 

menyebabkan viskositas es krim menurun, sehingga mempermudah penangkapan udara, 

akibatnya overrun es krim semakin meningkat. Menurut Arbuckle and Marshall (2000), 

viskositas yang terlalu tinggi akan membutuhkan energi yang besar selama proses 

pengadukan, sehingga berpengaruh terhadap proses pemerangkapan udara, yang selanjutnya 

akan mempengaruhi overrun es krim. Menurut Marshal et al., (2003) viskositas adonan es 

krim yang tinggi akan menghasilkan overrun yang rendah. Overrun berkolerasi negatif 

terhadap nilai viskositas pada es krim, semakin tinggi overrun produk maka viskositasnya 

semakin rendah.  

 Hasil UJBD selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. Hasil UJBD menunjukkan 

bahwa perlakuan P0 memberikan perbedaan pengaruh pada P2, P3 dan P4 tetapi tidak pada 

P1. P2 memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap P1 dan P4, tetapi tidak 

pada P2 dan P3, sedangkan P4 memeberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

perlakuan P0, P1, P2, dan P3. Perbedaan yang sangat nyata tersebut diduga disebabkan oleh 

kandungan saponin yang dimiliki oleh ekstrak daun cincau hijau. Substitusi CMC dengan 

ekstrak daun cincau yang semakin tinggi menyebabkan kandungan saponin semakin banyak 

pada es krim yoghurt. Menurut Pitojo (2008), daun cincau hijau memiliki kandungan saponin. 

Saponin memiliki karakteristik berupa buih, sehingga ketika direaksikan dengan air dan 

dikocok maka akan terbentuk buih yang dapat bertahan lama. Proses pembuatan ekstrak daun 

cincau dilakukan dengan pengocokan dengan air menggunakan blender, selain itu pada proses 

pembuatan es krim terdapat proses pengocokan di dalam ICM. Diduga pada proses tersebut, 

menghasilkan buih yang stabil, sehingga menyumbang gelembung udara didalam es krim 

yoghurt dan menyebabkan overrun es krim meningkat seiring dengan bertambahnya substitusi 

ekstrak daun cincau hijau terhadap CMC. 

Rata-rata nilai overrun es krim pada penelitian ini adalah 17.18 – 33.55 %, nilai 

tersebut cenderung rendah bila dibandingkan dengan standar overrun es krim yaitu berkisar 

antara 70-80 %, sedangkan untuk industri rumah tangga berkisar antara 35-50 %. Hal tersebut 

diduga karena yoghurt yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan es krim memiliki 



kekentalan yang lebih tinggi dibandingkan bahan baku susu segar yang biasa digunakan. 

Menurut Tamine and Robinson (2007), tekstur yoghurt yang kental terjadi karena kasein yang 

merupakan bagian protein terbesar dalam susu sangat peka terhadap perubahan keasaman atau 

pH, sehingga dengan menurunnya pH susu menyebabkan kasein tidak stabil dan terkoagulasi. 

Tekstur ICM yang telah kental tersebut menyebabkan udara sulit menembus adonan untuk 

terperangkap ketika proses whipping dalam ICM.  

 

4.1.3 Pengaruh Perlakuan Substitusi yang Berbeda pada Kecepatan Meleleh          

(Menit/ 50 g) Es Krim Yoghurt   

Data, analisis ragam kecepatan meleleh es krim yoghurt selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 9. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan substitusi CMC dengan 

ekstrak daun cincau hijau pada pembuatan es krim yoghurt memberikan perbedaan pengaruh 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap kecepatan meleleh es krim. Hal tersebut terjadi karena 

terdapat perbedaan viskositas dan volume pada es krim. Semakin tinggi substitusi ekstrak 

daun cincau terhadap CMC, maka viskositas semakin rendah, akibatnya volume atau overrun 

es krim semakin meningkat, sehingga memiliki waktu meleleh yang tidak berbeda karena 

pada bobot es krim yang sama (50 g) waktu meleleh dibutuhkan untuk mencairkan es krim 

yang memiliki kekentalan yang tinggi dengan ukuran volume yang kecil. Es krim dengan 

kekentalan yang rendah dibutuhkan waktu untuk mencairkan es krim dengan jumlah yang 

lebih banyak (dengan bobot yang sama yaitu 50 g) karena memiliki volume yang lebih tinggi.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecepatan meleleh es krim yoghurt 

menggunakan substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau berbagai konsentrasi 

menghasilkan kecepatan leleh yang sama. Hal tersebut diduga karena total konsentrasi 

substitusi berbagai perlakuan memilki jumlah yang sama yaitu sebesar 1 % dari total adonan 

ICM. Sundari dan Saati (2007) menyatakan bahwa bahan penstabil yang digunakan dalam es 

krim berfungsi untuk meningkatkan kehalusan tekstur dan memperlambat melelehnya es krim 

saat disajikan. Penggunaan konsentrasi penstabil yang tinggi akan menyebabkan pelelehan 

yang lambat karena memilki kekentalan yang tinggi.   

Rata-rata kecepatan meleleh dari hasil penelitian ini 29-30 menit. Susilorini dan 

Sawitri (2006) menyatakan bahwa kecepatan pelelehan yang baik adalah antara 15-20 menit, 

jika dibandingkan dengan literatur tersebut, maka kecepatan leleh es krim yoghurt ini 

memiliki waktu leleh relatif lama dibandingkan dengan standar kecepatan meleleh es krim 

pada umumnya. Hal tersebut juga dimungkinkan karena bahan utama penyusun es krim 

adalah yoghurt yang memiliki total padatan lebih tinggi dari pada susu segar, sehingga 



kecepatan meleleh es krim yoghurt lebih lama dibandingkan dengan kecepatan meleleh dari 

es krim biasa. Marshal et al. (2003) menyatakan bahwa kecepatan meleleh dipengaruhi oleh 

bahan penstabil, bahan pengemulsi, serta komposisi bahan dan penyimpanan. Es krim 

diharapkan tidak cepat meleleh pada suhu ruang, namun cepat meleleh pada suhu tubuh yang 

diasumsikan dengan suhu pada rongga mulut manusia. Widiantoko (2014) berpendapat bahwa 

waktu leleh es krim sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

es krim. Es krim yang baik adalah es krim yang tahan terhadap pelelehan pada saat 

dihidangkan pada suhu ruang. Overrun berpengaruh dalam menentukan kecepatan meleleh es 

krim. Muse and  Hartel (2004) menyatakan bahwa kecepatan meleleh es krim dipengaruhi 

oleh jumlah udara yang masuk dalam bahan campuran es krim, kristal es yang terbentuk, serta 

kandungan lemak didalamnya. 

 

4.1.4 Pengaruh Perlakuan Substitusi yang Berbeda pada Total Bakteri Asam Laktat 

(BAL) (CFU/ ml) Es Krim Yoghurt 

 Data analisis ragam total BAL es krim yoghurt selengkapnya terdapat pada Lampiran 

10. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan substitusi CMC dengan ekstrak daun 

cincau hijau pada pembuatan es krim yoghurt memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) pada total BAL es krim. Hal tersebut diduga karena terdapat perbedaan 

kandungan yang dimiliki oleh dua bahan penstabil yaitu CMC dan ekstrak daun cincau hijau 

yang mempengaruhi BAL dalam bertahan hidup. CMC mengandung bahan kimia yang 

diduga dapat menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat pada es krim yoghurt. Menurut 

Winarno (2004), pembuatan CMC dilakukan dengan cara mereaksikan NaOH dengan selulosa 

murni, kemudian ditambahkan Na kloroasetat. Kandungan NaOH pada CMC dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat. Krisetyowati dan Utomo (2004) menyatakan 

bahwa Ion OH dari NaOH yang terionisasi di dalam air bersifat sebagai desinfektan, sehingga 

mikroba terbunuh apabila kontak dengan ion tersebut. Sedangkan ekstrak daun cincau hijau 

diduga tidak memiliki kandungan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat, 

sehingga semakin tinggi konsentrasi substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau pada 

pembuatan es krim yoghurt, maka nilai total BAL lebih tinggi baik pada es krim maupun 

ICM. 

 Hasil UJBD selengkapnya terdapat pada Lampiran 10. Hasil UJBD menunjukkan 

bahwa P0 memberikan perbedaan pengaruh terhadap perlakuan P1, P2, P3 dan P4, sedangkan 

P3 memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata terhadap perlakuan P4. Hal tersebut 

diduga karena perbedaan kemampuan bahan penstabil dalam mengikat air bebas. Kandungan 



pektin yang dapat mengikat air diduga kurang maksimal akibat kondisi es krim yang asam. 

Sedangkan kemampuan CMC dapat mengikat air lebih kuat. Menurut Hofler (2000), butir-

butir CMC akan menyerap air karena bersifat hidrofilik, sehingga Water Activity (Aw) 

semakin rendah dan menyebabkan kandungan air bebas dalam es krim semakin berkurang. 

Kandungan air yang semakin sedikit tersebut akan menghambat pertumbuhan dan 

metabolisme mikroba, termasuk bakteri asam laktat pada es krim yoghurt, sehingga total nilai 

BAL semakin menurun. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Maria dan 

Elok (2014) yaitu semakin tinggi penambahan CMC pada pembuatan velva jambu biji merah 

probiotik, maka total BAL akan semakin menurun. Buckle et al. (2007) menambahkan bahwa 

semua mikroorganisme membutuhkan air yang berperan dalam reaksi metabolik dalam sel 

dan berperan sebagai alat pengangkut zat-zat gizi atau bahan limbah ke dalam atau ke luar sel. 

Semua kegiatan ini membutuhkan air dalam bentuk cair dan apabila air tersebut mengalami 

kristalisasi dan membentuk es, maka air tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme termasuk BAL.  

Rata-rata total bakteri asam laktat (BAL) ICM dan es krim yoghurt ditransformasi ke 

dalam bentuk logaritma (satuan log CFU/ml). BAL plain yoghurt pada penelitian ini yaitu 

2,04 CFU/ml dan BAL ICM berkisar antara 1,45 – 2,19 CFU/ml. Sedangkan nilai rata-rata 

BAL pada es krim yoghurt berkisar antara 1,20-2,12 CFU/ml. Jumlah BAL pada yoghurt ke 

jumlah BAL pada ICM dan juga pada es krim ada yang meningkat dan mengalami penurunan. 

Terdapat penurunan jumlah BAL dari ICM ke es krim. Penurunan tersebut diduga karena 

proses hardening yang dilakukan pada suhu beku menyebabkan terhambatnya aktivitas BAL, 

karena penyimpanan beku bukan merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan BAL, 

sehingga diduga selama penyimpanan jumlah BAL akan menurun. Widodo (2002) 

menyatakan bahwa jika suhu terlalu rendah bakteri akan berkembang biak secara lambat atau 

tidak sama sekali, sementara jika suhu terlampau panas bakteri tidak hanya kepanasan tetapi 

juga bisa rusak dan mati. Hasil penelitian ini menunjukkan penurunan BAL dari ICM ke es 

krim sebesar 3-17 %, sehingga  total BAL yang masih hidup setelah menjadi es krim yaitu 

sekitar 83-97 %. Jika dibandingkan dengan literatur dari Kim et al. (2009) yang menyatakan 

bahwa jumlah BAL yang hidup pada es krim yoghurt selama pembekuan mengalami 

penurunan empat kali lipat, yakni hanya 20 % BAL yang hidup, maka penurunan total BAL 

dalam penelitian ini jauh lebih sedikit dan berpotensi untuk menjadi es krim sinbiotik. 

Rata-rata total BAL dalam penelitian ini adalah 1,20-2,12 CFU/ml. Standar jumlah 

BAL pada es krim probiotik adalah 10
7
. Pada penelitian ini jumlah BAL yang mencapai 10

7 

yaitu pada perlakuan P3 dan P4 dengan substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau sebesar   



75 % dan 100 % dengan rata-rata total BAL 1,2 x 10
7
 dan 1,33 x 10

7
, sehingga dapat 

dikatakan bahwa es krim yoghurt pada penelitian ini telah sesuai dengan standar es krim 

probiotik. 

 

4.2 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mendapatkan keputusan dari perbedaan perlakuan yang diberikan kepada variable yang 

digunakan. Pada penelitian ini, perlakuan terbaik dihitung dengan cara membandingkan 

masing-masing perlakuan dengan menggunakan indeks efektivitas (Susrini, 2003).  

Tabel 6. Nilai perlakuan terbaik 

Perlakuan Nh 

P0 (kontrol) 

P1 (25 %) 

P2 (50 %) 

P3 (75 %) 

P4 (100 %) 

0,12 

0,35 

0,50 

0,53 

  0,88* 

Keterangan : * = nilai hasil tertinggi sebagai perlakuan terbaik 

 

Tabel 6. menunjukkan bahwa P4 (substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau 

sebesar 100 %) merupakan perlakuan terbaik karena memiliki nilai Nh tertinggi dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya. Perlakuan P4 memiliki rata-rata viskositas sebesar 852,24 cP. 

Rata-rata tersebut merupakan nilai viskositas terendah dari semua perlakuan, namun belum 

ada standar nilai viskositas es krim yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. 

Substitusi ekstrak daun cincau hijau terhadap CMC sebesar 100 % (P4) menghasilkan rata-

rata overrun tertinggi yaitu 33,15 %, rata-rata tersebut telah sesuai dengan overrun yang telah 

ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk es krim skala rumah tangga yaitu 30-50 

%. Rata-rata kecepatan meleleh pada perlakuan P4 yaitu 30,95 menit/ 50 g, waktu meleleh 

tersebut tidak berbeda dengan perlakuan lainnya. Berdasarkan literatur Padaga dan Sawitri 

(2005), waktu tersebut lebih lama karena kecepatan meleleh es krim yang baik yaitu 10-15 

menit/ 50 g. Sedangkan rata-rata total BAL yang dihasilkan pada P4 yaitu 2.12 CFU/ ml, rata-

rata tersebut telah sesuai dengan standar es krim probiotik yaitu mengandung lebih dari 10
6 

total BAL. 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Konsentrasi substitusi CMC dengan ekstrak daun cincau hijau yang paling tepat pada 

es krim yoghurt dengan konsentrasi substitusi sebesar 100 %  

2. Substitusi ekstrak daun cincau hijau terhadap CMC dapat meningkatkan nilai overrun 

dan total bakteri asam laktat (BAL) dan menurunkan nilai viskositas serta memiliki 

nilai yang sama pada kecepatan meleleh es krim yoghurt.  

5.2 Saran 

 Bedasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 

guna mengetahui kandungan pektin pada daun cincau dengan kinerja paling optimal sebagai 

penstabil berdasarkan umur daun cincau. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur pengujian viskositas (cP) 

Pengujian viskositas (cP) mengikuti prosedur Moerfard dan Tehrani (2008), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Spindle dipasang pada lengan spindle. 

2. Spindle dimasukkan ke dalam sampel yang diuji. 

3. Motor dihidupkan sehingga spindle 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 spindle yang dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Prosedur pengujian overrun (%) 

 Pengujian overrun (%) mengikuti prosedur Susilorini dan Sawitri (2006), yaitu 

sebagai berikut. 

1. Wadah es krim yang akan digunakan ditimbang. 

2. ICM yang dimasukkan dalam wadah sampai penuh dan rata, kemudian ditimbang (x) 

3. ICM yang telah ditimbang dibekukan,  

4. Ratakan permukaan es krim, kemudian ditimbang (y) 

5. Dihitung overrun es krim instan dengan rumus 

% Overrun = (volume es krim (y) – Volume ICM (x))   100 % 

    Volume ICM (x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Prosedur uji kecepatan meleleh (menit/ 50 g) 

Pengujian kecepatan meleleh (menit/ 50 g) mengikuti prosedur Marshall et. al. (2003), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mengukur suhu dan kelembaban ruangan. 

2. Mengukur jumlah es krim dengan menggunakan sendok sehingga diperoleh sampel 

dengan berat seragam ± 50 g dan dimasukkan ke dalam wadah kemudian dibekukan ke 

dalam freezer selama 24 jam. 

3. Mengambil sampel dari freezer untuk diletakkan pada suhu kamar dan dibiarkan 

meleleh. 

4. Waktu yang dibutuhkan dicatat dan selanjutnya dianalisis dan dianalisis dengan 

statistik. 
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Lampiran 4. Prosedur pengujian total bakteri asam laktat (CFU/ ml) 

Pengujian total bakteri asam laktat (BAL) dilakukan dengan menggunakan metode 

tuang (pour plate), mengikuti prosedur Fardiaz (1993), yaitu sebagai berikut: 

1. Pengenceran dilakukan dengan cara memasukkan 1 mL sampel ke dalam 9 mL larutan 

Buffer Peptone Water (BPW) yang kemudian diberi label P
-1

. Pengenceran dilanjutkan 

hingga P
-6

. 

2. Sebanyak 1mL larutan yang dikehendaki (P
-4

, P
-5

, dan P
-6

) kemudian dipipet dan 

dimasukkan ke dalam cawan Petri steril dengan menggunakan pipet steril 1 mL. 

3. Sebanyak 12-15 mL agar medium yaitu deMan Rogose Sharp Agar (MRSA) yang 

telah didinginkan 47 
o
C – 50 

o
C kemudian ditambahkan ke dalam cawan Petri 

tersebut. 

4. Segera setelah penuangan, cawan petri digerakkan mengikuti angka delapan hingga 

sampel di dalamnya homogen kemudian agar diamkan hingga memadat. 

5. Agar di dalam cawan Petri lalu diinkubasi terbalik pada suhu 37 
o
C selama 24 jam. 

Jumlah bakteri ditentukan dengan metode hitungan cawan dan koloni yang tumbuh 

dihitung dengan Standart Plate Count (SPC). Data BAL ditransformasikan dalam 

bentuk logaritma (satuan log10 CFU/mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Lembar penilaian urutan pentingnya peranan variabel terhadap mutu 

produk (Susrini, 2003) 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat kepentingan variable yang diuji 

dengan es krim yoghurt dengan perlakuan substitusi ekstrak daun cincau hijau 

terhadap CMC, menggunakan lembar penilaian seperti berikut: 

 

Produk   : Es krim yoghurt 

Nama Responden :…………………. 

Tanggal  : ………………… 

 

Mohon anda memberikan penilaian pada masing-masing variable dibawah ini 

berdasarkan tingkat kepentingan variable tersebut, mulai dari yang kurang penting 

sampai yang makin penting dengan nilai 1-4. Atas partisipasinya terima kasih 

 

Variabel Nilai 

Viskositas  

Overrun  

Kecepatan Meleleh  

Total Bakteri Asam Laktat (BAL)  

 

2. Variabel diturunkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap hasil 

3. Ditentukan bobot pada setiap variable dengan kontribusi antara 1 sampai 4 

4. Ditentukan bobot normal dari variable, yaitu bobot variable yang dibagi bobot total 

5. Ditentukan nilai efektivitas dengan rumus : 

Nilai efektivitas : Nilai Perlakuan – Nilai Terjelek 

      Nilai Terbaik – Nilai Terjelek 

Untuk variable dengan nilai rata-rata semakin besar semakin baik maka rata-rata 

tertinggi sebagai nilai terbaik dan rata-rata semakin kecil semakin baik maka rata-rata 

nilai terendah sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi sebagai nilai terjelek. 

6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan nilai efektivitas 

7. Nilai hasil dari semua variable dijumlahkan 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan hasil tertinggi. 

 

 

 

 



Lampiran 6. Data perhitungan komposisi bahan campuran es krim yoghurt 

1. Plain Yoghurt  : 68/100 x 1000 = 680 g 

2. Gula   : 20/100 x 1000 =   20 g 

3. Krim   :   8/100 x 1000 =   80 g 

4. Quick   :   3/100 x 1000 =   30 g 

5. Ekstrak daun cincau hijau dan CMC 

P0 : ekstrak daun cincau 0 % + CMC 1 % x 1000  = 10 g 

P1 : ekstrak daun cincau 0,25 % + CMC 0,75 % x 1000 = 2,5 g dan 7,5 g  

P2 : ekstrak daun cincau 0,5 % + CMC 0,5 % x 1000 = 5 g dan 5 g 

P3 : ekstrak daun cincau 0,75 % + CMC 0,25 % x 1000 = 2,5 g dan 7,5 g 

P4 : ekstrak daun cincau 1 % + CMC 0 % x 1000  = 10 g  

 

Formula  ICM es krim yoghurt 

Bahan Es Krim % 
Komposisi (gram) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Plain Yoghurt (ml) 68 680 680 680 680 680 

Gula (ml) 20 200 200 200 200 200 

Krim (g) 8 80 80 80 80 80 

Quick (g) 3 30 30 30 30 30 

CMC (g) Sesuai Perlakuan 10 7.5 5 2.5 0 

Cincau hijau (g) Sesuai Perlakuan 0 2.5 5 7.5 10 

Air - 90 90 90 90 90 

Jumlah 100 1090 1090 1090 1090 1090 

Keterangan: Persentase bahan berdasarkan komposisi umum es krim menurut Padaga dan 

Sawitri (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Data dan analisis statistik uji viskositas (Cp) es krim yoghurt 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 1179.3 1133.9 1163.0 1143.5 4619.55 1154.89 ± 20.27 

P1 1085.3 1112.0 1097.0 1071.7 4365.85 1091.46 ± 17.12 

P2 983.5 1031.9 1075.1 1025.1 4115.55 1028.89 ± 37,50 

P3 921.5 974.1 904.1 932.1 3731.7 932.93 ± 29,78 

P4 874.1 853.6 859.4 822.0 3408.95 852.24 ± 21,97 

Total 5043.6 5105.3 5098.45 4994.2 20241.6 5060.40 ± 126.64 

 

Analisis ragam: 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

                        P x u 

        = 20241.6²/20 = 20486118.53 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (1179.3² + 1133.9² + … + 822²) − FK 

   = 245611.99 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

=  (4619.55² + 4365.85² + 4115.55² + 3731.7² + 3409.95²)  − FK 

                                          4 

   = 235172.78 

JKgalat =  JK total – JKp   

=  245611.99 – 235172.78  

= 10439.21 

 

 TABEL ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 235172.78 58793.19 84.48** 3,06 4,89 

Galat 15 10439.21 695.95       

Total 19 245611.99         

Keterangan : Substitusi ekstrak daun cincau terhadap CMC memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P≤ 0,01) terhadap viskositas es krim yoghurt  

 

 



 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1 % 

 P 2 3 4 5 

R(4, 15, 0.01) 4,17 4,35 4,46 4,55 

NILAI DMRT 1% 55 57.38 58.83 60.02 

 

Keterangan:  R(4; 15; 0,01) 

4= jumlah perlakuan – 1 

15= db galat 

0,01= taraf beda nyata 

 

DMRT 1% 2 = R.  

  = 4,17.
 
√695,95/4 

   = 55.00 

 

Perlakuan Rata-rata DMRT 1 % Notasi 

P4 852.24 55.00 a 

P3 932.93 57.38   b 

P2 1028.89 58.83     c 

P1 1091.46 60.02       d 

P0 1154.89          e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Data dan analisis statistik uji overrun (%) es krim yoghurt 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 21.4 16.0 16.5 14.8 68.7 17.18
a
 ± 2.91 

P1 22.1 19.0 17.4 20.8 79.3 19.82
a
 ± 2.06 

P2 20.6 22.4 29.7 23.0 95.7 23.9
a
 ± 3.98 

P3 24.7 25.0 22.5 29.1 101.3 25.33
b
 ± 2.75 

P4 32.8 29.7 34.3 37.4 134.2 33.55
c
 ± 3.20 

Total 121.6 112.1 120.4 125.1 479.2 119.8±14.90 

 

Analisis ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

                        P x u 

        = 479,2²/20 = 11481,63 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (21.4² + 16² + … + 37,4²) − FK 

   = 766.96 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

=  (68.7
2
+79.3² + 95.7² + 101.3² + 134.2²)  − FK 

                                          4 

   = 627,87 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 766.96 – 627.87 

= 139.1 

 TABEL ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 627,87 156.97 16.93** 3.06 4.89 

Galat 15 139.10 9.27       

Total 19 766.97 40.37       

Keterangan : Substitusi ekstrak daun cincau terhadap CMC memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤ 0,01) terhadap overrun 

es krim yoghurt 

 

 

 

 

 

 



Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 P 2 3 4 5 

R(4, 15, 0.01) 4.17 4.35 4.46 4.55 

NILAI DMRT 1% 6.35 6.62 6.79 6.93 

 

Keterangan: R(4; 15; 0,01) 

   4= jumlah perlakuan – 1 

   15= db galat 

 0,01= taraf beda nyata 

 

DMRT 1% 2 = R.  

   = 4,17.√9,27/4  

   = 6.35 

 

Perlakuan Rata-rata DMRT 1 % Notasi 

P0 17.18 6,35 a 

P1 19.83 6,62 ab 

P2 23.93 6,79   b 

P3 25.33 6,93   b 

P4 33.55      c 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9. Data dan analisis statistik uji kecepatan meleleh (menit/ 50 g) es krim 

yoghurt 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 27.4 33.7 28.1 27.0 116.19 29.0 ± 3.13 
P1 31.6 29.4 28.3 27.6 116.85 29.21 ± 1.75 
P2 26.0 28.7 29.5 32.4 116.62 29.15 ± 2.63 
P3 29.1 28.4 29.8 28.9 116.2 29.05 ± 0.58 
P4 32.9 30.9 31.8 28.2 123.8 30.95 ± 2.01 

Total 147.02 151.05 147.48 144.11 589.66 147.4 ± 10.09 

 

Analisis ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

                        P x u 

        = 589.6²/20 = 17384.95 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (27.4² + 31.6² + … + 28.2²) − FK 

   = 83,22 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

=  (116.19
2
+116.8² + 116.62² + 116.2² + 123.8²)  − FK 

                                          4 

   = 10.84 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 83,22– 10.84 

= 72.38 

 TABEL ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 10.84 2.71 0.56 3.06 4.89 

Galat 15 72.38 4.83       

Total 19 83.22 4.38       

Keterangan : Substitusi ekstrak daun cincau terhadap CMC tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kecepatan 

meleleh es krim yoghurt  

 

 

 

 



Lampiran 10. Data dan analisis statistik uji total BAL (CFU/ml) Es Krim Yoghurt 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 1.11 1.23 1.18 1.28 4.80 1,20 ± 0,07 

P1 1.61 1.68 1.73 1.63 6.66 1,66 ± 0,05 

P2 1.93 1.88 1.98 2.00 7.78 1,95 ± 0,06 

P3 2.07 2.10 2.03 2.11 8.31 2,08 ± 0,04 

P4 2.10 2.14 2.14 2.11 8.49 2,12 ± 0,02 

Total 8.82 9.02 9.06 9.14 36.04 9013 ± 0,24 

 

Analisis ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

                        P x u 

        = 36.04²/20 = 64.96 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (1.11² + 1.23² + … + 2.11²) − FK 

   = 2.36 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

=  (4.80² + 6.66² + 7.78² + 8.31²+8.49²)  − FK 

                                          4 

   = 2.32 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 2.36 – 2.32 

= 0.04 

 TABEL ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 4 2.32 0.58 226.57** 3.06 4.89 

Galat 15 0.04 0.00       

Total 19 2.36 0.12       

Keterangan : Substitusi ekstrak daun cincau terhadap CMC memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P≤ 0,01) terhadap total BAL es krim 

yoghurt 

 

 

 

   



Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1 % 

 P 2 3 4 5 

R(4, 15, 0.01) 4.17 4.35 4.46 4.55 

NILAI DMRT 1% 0.11 0.11 0.11 0.12 

 

Keterangan: R(4; 15; 0,01) 

   4= jumlah perlakuan – 1 

   15= db galat 

   0,01= taraf beda nyata 

 

DMRT 1% 2 = R.  

   = 4,17.√0.00/4  

   = 0,11 

 

Perlakuan Rata-rata DMRT 1% Notasi 

P0 1.20 0.11 a 

P1 1.66 0.11   b 

P2 1.95 0.11     c 

P3 2.08 0.12       d 

P4 2.12        d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10. Data dan analisa perlakuan terbaik 

Data Nilai Terbaik dan Terjelek dari Masing-masing Variabel dan Perlakuan 

Perlakuan 
Viskositas overrun Daya Meleleh BAL 

(cP) (%) (Menit/ 50 g) (CFU/ml) 

P0 1154.89** 17.18* 29.0* 1.2* 

P1 1091.46 19.82 29.21 1.66 

P2 1028.89 23.9 29.15 1.95 

P3 932.93 25.33 29.05 2.08 

P4 852.24* 33.55** 30.95** 2.12** 

Keterangan : *   =  nilai terjelek 

  ** =  nilai terbaik 

 

Data Nilai Variabel Terpenting oleh Responden 

Responden Viskositas Overrun Daya Meleleh BAL 

1 1 3 2 4 

2 1 2 4 3 

3 1 3 2 4 

4 1 4 2 3 

5 2 3 1 4 

Jumlah 6 15 11 18 

Rata2 1.2 3 2.2 3.6 

Ranking IV II III I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


