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ABSTRACTThe purpose of this research was determine 

the best concertration of using Mesona palustris BL as 

stabillizer in yoghurt ice cream based on melting rate, pH. 

The research materials were yoghurt, non-dairy creamer, 

sugar, emulsifier, and black cincau. Method of the 

research was experiment with Completely Randomized 

Design (CRD) by using six treatments and three 

replications. The data were analized by ANOVA and if 

there were continued by Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) if there were significant differences among 

variables.  The treatments were (P0) without black cincau 

extract; (P1) 0.25%; (P2) 0.5%; (P3) 0.75%; (P4) 1.0% and 

(P5) 1,25%. The result showed that black cincau extract 

give highly significant different effect (P<0,01) on 

melting rate, pH and dietary fiber, while organoleptic was 

not significant. It can be concluded that treatment with 

adding black cincau extract (P5) gave the best 

concertration which were 34.06 minutes/50 g, 4.28 of pH, 

0.97 of dietary fiber, and organoleptic (flavor 3.20; 

texture 3.53; taste 3.27). 

 

Keyword: yoghurt, ice cream, black cincau extract, 

stabillizer 
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RINGKASAN 

 Penelitian  dilaksanakan di Laboraturium 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk analisis uji kecepatan leleh, uji 

pH, dan uji mutu organoleptik dan Laboraturium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang 

untuk uji kadar serat. Pelaksanaan penelitian pada bulan 

November sampai Desember 2014. 

Tujuan dari penelitian  adalah untuk mengetahui 

tingkat penggunaan ekstrak cincau hitam (Mesona 

palustris BL) yang tepat untuk menghasilkan es krim 

yoghurt berkualitas baik ditinjau dari kecepatan leleh, pH, 

kadar serat, dan mutu organoleptik yang meliputi aroma, 

rasa, tekstur. 

Materi penelitian adalah es krim yoghurt yang 

terbuat dari bahan-bahan seperti yoghurt, krimer nabati, 

gula, bahan pengemulsi, dan ekstrak cincau hitam sebagai 

bahan penstabil. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 6 perlakuan 3 ulangan. Perlakuan dalam 

penelitian yaitu tanpa penambahan ekstrak cincau hitam 
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(P0), konsentrasi ekstrak cincau hitam 0,25% (P1); 0,5% 

(P2); 0,75% (P3); 1,0% (P4); dan 1,25% (P5) dari bobot 

ICM. Variabel yang diamati meliputi kecepatan leleh, pH, 

kadar serat dan mutu organoleptik. Data yang diperoleh 

dari keempat pengujian tersebut dianalisis dengan bantuan 

program Microsoft Excel 2007. Data rata-rata diperoleh, 

dilakukan analisis statistik menggunakan analisis ragam 

dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan 

ekstrak cincau hitam pada es krim yoghurt memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kecepatan 

leleh, pH dan kadar serat, tetapi tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap mutu organoleptik. Hasil 

rataan dari kecepatan meleleh bekisar antara 34,06 sampai 

28,17 menit/ 50 g. Hasil rataan pH bekisar antara 5,13 

sampai 4,13. Hasil rataan kadar serat bekisar antara 0,97 

sampai 0,67. Hasil nilai rataan mutu organoleptik aroma 

bekisar antara 4,80 sampai 3,20. Hasil nilai rataan mutu 

organoleptik tekstur bekisar antara 4,60 sampai 3,13. 

Hasil nilai rataan mutu organoleptik rasa bekisar antara 

4,80 sampai 3,27. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa penambahan ekstrak cincau hitam dapat 

meningkatkan nilai kecepatan leleh dan kadar serat, 

menurunkan nilai pH, tetapi  tidak meningkatkan nilai 

organoleptik (aroma, tekstur dan rasa). Konsentrasi yang 

terbaik dari penelitian ini adalah penambahan ekstrak 

cincau hitam pada konsentrasi 1,25% (P5). Saran 

penelitian ini adalah sebaiknya menggunakan ekstrak 
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cincau hitam pada konsentrasi 1,25% untuk mendapatkan 

kualitas es krim yang baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Es krim merupakan makanan beku yang 

dibuat dari produk sapi perah seperti krim dan 

sejenisnya. Es krim adalah jenis makanan semi padat 

yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim 

atau dari campuran susu, lemak hewani maupun 

nabati, gula dengan atau tanpa bahan makanan lain 

dan bahan makanan yang diijinkan (SNI, 1995). Es 

krim biasanya dijadikan hidangan penutup atau yang 

populer disebut dessert. Hidangan ini digemari 

berbagai kalangan, terutama anak-anak. Es krim juga 

sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak karena 

terbuat dari susu yang kaya protein dan energi. 

Variasi es krim sangat banyak salah satunya adalah 

es krim yoghurt. Variasi ini akan menambah citarasa 

dan nilai jual es krim yoghurt.  

Yoghurt merupakan susu yang difermentasi 

oleh bakteri asam laktat. Bakteri yang biasa 

digunakan dalam pembuatan yoghurt adalah 

Streptococcus salivarius subsps thermophilus dan 

Lactobacillus delbrueckii subsps bulgaricus. 

Manfaat yoghurt pada kesehatan antara lain 

meningkatkan digesti laktosa, memperbaiki imunitas 
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terhadap penyakit dan menghambat pertumbuhan 

bakteri yang merugikan  (Soeparno, 2007). 

Es krim merupakan produk olahan susu yang 

dibuat menggunakan prinsip pembentukan rongga 

udara pada campuran bahan es krim melalui proses 

pembekuan dan agitasi. Proses pembuatan es krim 

yoghurt diawali dengan proses pencampuran bahan-

bahan seperti plain yoghurt, bahan pemanis, bahan 

pengelmulsi, dan bahan penstabil. Es krim yoghurt 

kaya akan gizi dan digemari semua kalangan 

masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada saat 

pembuatan es krim adalah kecepatan meleleh yang 

relatif cepat, sehingga mutu es krim tersebut menjadi 

rendah. Perlu adanya penambahan bahan penstabil 

agar kualitas es krim menjadi baik. Bahan penstabil 

dalam pembuatan es krim memiliki fungsi untuk 

mempertahankan stabilitas emulsi, memperbaiki 

tekstur, mencegah pembentukan kristal es yang 

besar, memberikan keseragaman produk, 

menurunkan kecepatan meleleh dan memperbaiki 

sifat  produk tersebut (Arbuckle and Marshall, 2000). 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 

dengan menambahkan ekstrak daun cincau hitam 

sebagai penstabil es krim yoghurt. Menurut Senditya, 

Hadi, Estiasih dan Saparianti (2014), tanaman cincau 

hitam mengandung komponen pembentuk gel (KPG) 

berupa hidrokoloid yang bersama-sama pati akan 

membentuk gel yang kokoh. Hidrokoloid yang 
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terdapat pada cincau dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan penstabil dalam pembuatan es krim yoghurt 

untuk menggantikan bahan penstabil sintetis. 

Widyaningsih (2007) menyatakan bahwa cincau 

hitam mengandung polisakarida yang tersusun atas 

galaktosa, glukosa, rhamnosa, xylosa, fruktosa, 

mannose, dan asam uronat yang merupakan golongan 

gum. Disamping itu, kandungan serat kasar dalam 

cincau hitan dapat membantu memerangi penyakit 

degeneratif. Penggunaan daun cincau hitam sebagai 

penstabil alami diharapkan kualitas es krim 

meningkat ditinjau dari kecepatan meleleh, pH, kadar 

serat, dan mutu organoleptik yang meliputi aroma, 

rasa, dan tekstur. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah berapa 

konsentrasi cincau hitam yang tepat untuk 

menghasilkan es krim yang berkualitas baik ditinjau 

dari kecepatan meleleh, pH, kadar serat, dan mutu 

organoleptik yang meliputi aroma, rasa, tekstur. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

konsentrasi cincau hitam yang tepat untuk 

menghasilkan es krim yang berkualitas baik ditinjau 
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dari kecepatan meleleh, pH, kadar serat, dan mutu 

organoleptik yang meliputi aroma, rasa, tekstur. 

  

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana 

pembangunan ilmu pengetahuan dan pengembangan 

produk es krim yoghurt dengan menggunakan bahan 

penstabil cincau hitam serta sebagai referensi dan 

pertimbangan lebih lanjut dalam tingkat penggunaan 

cincau hitam yang tepat pada industri pengolahan es 

krim yoghurt. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Es krim merupakan produk olahan susu yang 

melalui proses pembekuan dan agitasi dengan 

menggunakan prinsip membentuk rongga udara pada 

ICM sehingga dihasilkan pengembangan volume es 

krim. Campuran bahan es krim dapat dibuat dari 

campuran susu, produk susu, bahan pemanis, bahan 

penstabil, pengemulsi dan flavor (Susilorini dan 

Sawitri, 2006). Proses pembuatan es krim meliputi 

pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, 

pembuihan dan pembekuan (Buckle, Edward, Fleet, 

and Wootton, 1987). Es krim yoghurt sering 

dikaitkan dengan makanan yang rendah lemak, 

rendah kolestrol, rendah kalori, rendah gula dan 

rendah karbohidrat (Tamime, 2006). Proses 

pembuatan  es krim yoghurt terdiri dari gabungan 
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antara proses pembuatan plain yoghurt dan es krim. 

Metode diawali dengan pencampuran bahan-bahan 

yaitu plain yoghurt, pengelmulsi, penstabil, gula dan 

flavor kemudian campuran tersebut dibekukan 

sambil terus diputar dalam wadah es krim (Septiani, 

Kusrahayu dan Legowo, 2013). Es krim yoghurt 

dibuat dengan   mencampurkan ICM dengan yoghurt 

kemudian campuran itu ditambahkan ekstrak cincau 

hitam sebagai pengental.  

Cincau hitam mengandung polisakarida alami 

yang dikategorikan sebagai suatu hidrokoloid yaitu 

berupa gum (Senditya dkk., 2014). Polisakarida telah 

diterapkan dalam beberapa produk makanan, dengan 

maksud untuk memberikan pengaruh terhadap 

kebutuhan mutu seperti stabilitas, tekstur dan 

kenampakannya (Anonim, 2014). Penambahan 

ekstrak cincau hitam sebagai pengental dalam 

pembuatan es krim yoghurt diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah yang sering timbul pada 

pembuatan es krim. Permatasari, Purwadi dan 

Thohari (2014) menyatakan bahwa pada proses 

pembuatan es krim perlu ditambahan bahan 

penstabil, bahan pembentuk gel atau bahan 

pengental, sehingga kecepatan meleleh yang sering 

timbul dapat diatasi. Soeparno (2007) menyatakan 

bahwa stabillizer membantu menghasilkan es krim 

dengan tekstur yang naik serta meningkatkan 

ketahanan terhadap pelelehan yang cepat. 
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Skema kerangka pikir penelitian pembuatan 

es krim yoghurt menggunakan ekstrak  cincau hitam 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan es krim 

yoghurt menggunakan ekstrak cincau hitam. 

Es krim yoghurt 

Bahan penstabil yang selama ini digunakan dalam 

pembuatan es krim pada umumnya adalah CMC 

(penstabil sintetis) 

Cincau hitam (Mesona palustris BL) merupakan salah satu bahan 

yang mempunyai sifat yang hampir sama dengan CMC. 

Cincau hitam (Mesona palustris BL) bersifat hidrokoloid  

(Senditya dkk., 2014) 

Ekstrak cincau hitam mengandung komponen pembentuk gel 

berupa polisakarida gum (Widyaningsih, 2007) 

Penggunaan ekstrak cincau hitam pada pembuatan es krim yoghurt 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas es krim yoghurt ditinjau dari 

kecepatan meleleh, pH, kadar serat dan mutu organoleptik 
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1.6. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah ekstrak cincau 

hitam akan meningkatkan kualitas es krim yoghurt 

ditinjau dari kecepatan meleleh, pH, kadar serat, dan 

mutu organoleptik yang meliputi aroma, rasa, 

tekstur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Es krim 

  Menurut Susilorini dan Sawitri (2006), es 

krim adalah produk olahan susu yang menggunakan 

prinsip membentuk rongga udara pada ice cream mix 

atau campuran bahan es krim melalui proses 

pembekuan dan agitasi sehingga dihasilkan 

pengembangan volume es krim. Bukle et al. (1987) 

menyatakan bahwa unsur-unsur pokok es krim yang 

terdiri dari: susu, krim, gula, bahan flavor, bahan 

penstabil dan pembentuk emulsi seperti gelatin.  

  Es krim mempunyai empat komponen yaitu 

padatan globula lemak susu, udara, kristal-kristal es 

dan air yang melarutkan gula, garam, dan protein 

susu. Standar produk makanan di dunia menetapkan 

bahwa penggelembungan campuran es krim dengan 

udara sampai volumenya menjadi dua kalinya 

(disebut dengan maksimum 100%). Es krim yang 

kandungannya terlalu banyak udara akan terasa lebih 

cair dan lebih hangat sehingga es krim tidak enak 

dimakan (Ismunandar, 2004). Hartatie (2011) 

menyatakan bahwa pembuatan es krim bahan 

utamanya adalah susu sehingga produk es krim kaya 

akan kandungan kalsium dan protein. Selain itu es 

krim juga mengandung zat gizi lain yaitu karbohidrat 
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dan lemak. Tepung es krim sendiri terdiri dari 

campuran susu, lemak hewani/nabati, gula, dengan 

atau tanpa bahan makanan lain dan bahan makanan 

yang diizinkan.  

  Es krim diolah melewati beberapa tahap 

pasteurisasi, homogenisasi, pematangan es krim 

dengan penyimpanan dalam lemari es, serta 

pembekuan dan pengadukan. Es krim lebih 

membutukan padatan dari pada lemak dalam proses 

pembuatannya. Bahan yang digunakan biasanya 

diperoleh dari susu skim (Oksilia, Merynda, dan Eka, 

2012). Ice Cream Mix atau campuran bahan es krim 

biasanya berisi 10– 16% lemak susu, 9 – 12% solid 

non fat,12 – 16% gula (kombinasi dari sukrosa dan 

atau pemanis sirup jagung berdasarkan glukosa), 0,2 

– 0,5% stabilizer dan emulsifiers (misalnya agar atau 

karagenan dari rumput laut), 55 – 64% air yang 

berasal dari susu padat atau bahan lain (Hartatie, 

2011). 

  Es krim yang baik harus memenuhi 

persyaratan mutu es krim yang tertera pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Syarat Mutu Es Krim 

    No.      Kriteria Uji Unit Standart 

1 Keadaan:     

  Penampakan - Normal 

  Rasa   Normal 

  Bau   Normal 

2 Lemak % (b/b) Min 5.0 

3 
Gula dihitung sebagai 

sakarosa 
% (b/b) Min 8.0 

4 Protein % (b/b) Min 2.7 

5 Jumlah padatan % (b/b) Min 3.4 

6 Bahan Tambahan Makanan: 

Negatif sesuai  

SNI 01-0222 

-1987 

  Pemanis Buatan 

  Pewarna Tambahan 

  Pemantap dan Pengemulsi 

7 Cemaran logam 

mg/kg 

  

  Timbal (Pb) Maks 1.0 

  Tembaga (Cu) 
Maks 

20.0 

8 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks 0.5 

9 Cemaran Mikroba:     

  Angka Lempeng Total Koloni/g 
Maks 

105  

  Coliform APM/g <3 

  Salmonella 
Koloni/25 

g 
Negatif 

  Listeria SPP 
Koloni/25 

g 
Negatif 

  Sumber: Standart Nasional Indonesia No. 01-3713-

1995. 
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2.2 Bahan Baku Pembuatan Es Krim 

2.2.1 Yoghurt 

  Yoghurt adalah produk koagulasi susu yang 

dihasilkan melalui proses fermentasi bakteri asam 

laktat, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus, dengan atau tanpa penambahan bahan 

lain yang diizinkan. Yoghurt merupakan produk susu 

yang diasamkan tetapi tidak mengurangi citarasa 

(Winarno dan Fernandez, 2007). Susilorini dan 

Sawitri (2006) menyatakan bahwa lama proses 

fermentasi akan berakibat turunnya pH yoghurt 

dengan rasa asam segar yang khas. Dihasilkan pula 

asam asetat, asetalhedid, dan bahan lain yang mudah 

menguap. Komposisi yoghurt secara umum adalah 

protein 4-6%, lemak 0,1-1%, laktosa 2-3%, asam 

laktat 0,6-1,3%, dan pH 3,8-4,6. 

  Menurut Buckle et al. (1987), pembuatan 

yoghurt menggunakan susu yang dipanaskan sampai 

90C selama 15 – 30 menit, kemudian didinginkan 

sampai 43C, diinokulasi dengan 2% kultur 

campuran Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus dan dibiarkan dengan 

suhu itu selama 3 jam sampai tingkat keasaman 0,85 

– 0,90 % dan pH 4 – 4,5. Setelah itu didinginkan 

sampai 5C.    

  Dengan mengkonsumsi yoghurt dapat 

memperbaiki pencernaan karena mengandung 

prebiotik serta kandungan vitamin pada yoghurt lebih 
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tinggi daripada susu segar. 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 (Harianto, Imam dan Purwadi, 

2013). Ginting dan Pasaribu (2005) menyatakan 

bahwa manfaat yoghurt dapat menurunkan kadar 

kolesterol darah, menjaga kesehatan lambung dan 

mencegah penyakit kanker saluran pencernaan. 

Karena adanya bakteri asam laktat sebagai prebiotik 

sehingga menguntungkan bagi mikroflora yang ada 

pada saluran pencernaan. Selain itu mengkonsumsi 

yoghurt dapat dikonsumsi oleh penderita lactose 

intolerence atau kelainan saat minum susu sehingga 

menyebabkan terjadinya diare.  

    

2.2.2 Krimer Nabati (Non- dairy creamer) 

  Krimer nabati adalah produk olahan dari 

lemak nabati ditambahi karbohidrat yang sudah 

ditambahkan bahan tambahan pangan yang 

diizinkan, berbentuk bubuk dan dipergunakan 

sebagai padanan rasa untuk makanan dan minuman 

(SNI, 2009). Krimer nabati mengandung lemak jenuh 

tinggi sehingga dapat mempertahankan stabilitas 

untuk jangka panjang. Krimer nabati mengandung 

glukosa, emulsifier, dan stabillizer. Zat aditif juga 

sering ditambahkan untuk menambah rasa (Affandi, 

Miskandar, Nor dan Norlida, 2003).  
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  Krimer nabati digunakan secara luas dalam 

industri minuman, terutama pada minuman teh dan 

kopi. Krimer nabati dipertimbangkan sebagai 

pengganti krimer berbahan baku susu. Krimer nabati 

memiliki tiga bentuk yaitu cair, bubuk dan beku 

semuanya dalam bentuk konsentrat emulsi (Hanna 

and Elmonem, 2014). Fungsi krimer nabati untuk 

memberikan bentuk pada makanan dan minuman 

yang ditambahkan serta memberikan perubahan 

warna. Krimer nabati dapat memperbaiki tekstur dan 

memberikan rasa pada produk (Safitri, Yuanianta, 

dan Purwatiningrum, 2013). Komposisi dan sifat 

krimer nabati dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

     Tabel 2. Komposisi dan Sifat Krimer Nabati 

Komponen Kandungan 

Air 3% 

Karbohidrat 60% 

Protein 1-2% 

Lemak 29-33% 

pH 6,0-7,0 

Stabilizer 1-2% 

Emulsifier 1-2% 

 Sumber: Katsri et al. (2014) 

    

2.2.3 Bahan Penstabil 

  Stabilizers dalam es krim digunakan untuk 

memperoleh tekstur yang halus sehingga membantu 
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pembuatan emulsi yang stabil. Bahan yang paling 

sering digunakan adalah lesitin atau kuning telur 

yang dikeringkan atau dibekukan (Buckle., et al., 

1987). Hartatie (2011) menyatakan bahwa peran 

penstabil juga menghambat terjadi pembekuan air 

secara sempurna dan menghambat terjadinya 

kristalisasi es, sehingga tidak menimbulkan cacat 

seperti kasar, berair dan tekstur berpasir. 

  Stabillizer adalah hidrokoloid dalam bahan 

pangan yang berfungsi sebagai pembentuk gel, 

pengental, memperbaiki atau sebagai booster flavor, 

mencegah pengkristalan kembali gula dan 

menghasilkan warna trasparan. Hidrokoloid terbagi 

tiga macam pembuatan yaitu alami, alami 

termodifikasi dan sintesis. Stabillizer pada 

pembuatan es krim berfungsi menurunkan 

konsentrasi air bebas dengan menyerap air bebas 

tersebut sehingga akan mengurangi kristalisasi es, 

memperkecil kristal dan meningkatkan kehalusan 

tekstur makanan beku yang merupakan koloid 

hidrofilik dari bahan penstabil tersebut (Indrastuti, 

2013).  

  Menurut Saptoningsih (2014), bahan 

penstabil dibutuhkan karena dapat mengikat bagian 

yang tidak membeku dengan meningkatkan 

viskositas sehingga mencegah mobilitas "unfrozen 

water" pada es krim. Es krim akan berpasir dan kasar 

jika tidak ditambahkan bahan penstabil. Bahan 
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penstabil yang harganya terjangkau dan tidak 

meninggalkan rasa pahit yaitu CMC. 

 

2.2.4 Bahan Pengemulsi 

  Bahan pengemulsi merupakan campuran air 

dan lemak sehingga dapat memperbaiki tekstur es 

krim. Menurut Susilorini dan Sawitri (2006), bahan 

yang biasanya digunakan pada pembuatan es krim 

adalah kuning telur (yolk) yang dapat memperbaiki 

struktur lemak dan meningkatkan ketahanan es krim 

terhadap pelelehan. 

  Campuran bahan pengemulsi dan penstabil 

akan menghasilkan es krim dengan daya 

mengembang yang bagus. Molekul emulsifier akan 

menggantikan membran protein, satu ujung molekul 

akan melarut di air, sedangkan ujung lainnya akan 

melarut di lemak. Lecitin, molekul yang terdapat 

dalam kuning telur, adalah contoh emulsifier alami. 

Kadar pengemulsi dalam es krim yaitu antara 0,2 % 

sampai 0,5% (Hartatie, 2011). 

  Emulsifier akan memperbaiki tekstur es 

krim. Emulsifier juga membantu penyebaran globula-

globula lemak ke seluruh adonan sehingga mencegah 

pengelompokan globula-globula lemak. Kuning telur 

yang dapat meningkatkan proporsi membusa, badan 

dan tekstur es krim. Kandungan lesitin kuning telur 

bertindak sebagai emulsifier (Soeparno, 2007). 
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2.2.5 Bahan Pemanis 

  Bahan pemanis yang biasanya digunakan 

adalah gula atau sukrosa. Gula berfungsi sebagai 

pemanis dan menurunkan titik beku  sehingga 

campuran tidak membeku yang dapat membentuk 

kristal-kristal es krim yang halus (Buckle et al., 

1987). Gula mempertahankan titik beku produk es 

krim dan memberi cita rasa. Bahan pemanis yang 

ditambahkan tidak boleh lebih dari 16% (Susilorini 

dan Sawitri, 2006).  Mutu dan rasa es krim juga 

dipengaruhi oleh gula sehingga terjadi perbaikan 

tekstur, kekentalan meningkat dan rasa manis 

(Hartatie, 2011).   

  Gula menambah manisnya es krim serta 

menurunkan titik beku, sehingga es krim tidak 

memadat dalam pembeku. Gula yang dapat 

digunakan adalah gula tebu atau gula jagung 

(Soeparno, 2007). Pada pembuatan es krim gula 

berfungsi untuk menghalangi pembekuan produk. 

Hal tersebut terjadi karena molekul gula menarik 

molekul air sehingga mengganggu pembentukan 

kristal es. Gula juga berperan untuk meningkatkan 

cita rasa atau flavor enhancher (Kusbiantoro, 

Herawati dan Ahza, 2005). 

 

2.2.6 Ekstrak Cincau Hitam 

  Masyarakat mengenal dua jenis cincau, 

yaitu cincau hitam dan cincau hijau. Keduanya 
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berbeda dalam hal warna, citarasa, penampakan, 

bahan baku, maupun cara pembuatannya. Cincau 

hijau dibuat tanpa melalui proses pemanasan yaitu 

dengan ditambahkan air matang kemudian disaring 

dan ditunggu sampai membentuk gel. Sedangkan 

cincau hitam dibuat dari seluruh bagian tanaman, 

yaitu batang, ranting dan daun. Proses pembuatanya 

harus melalui pemanasan dan ditambah dengan pati 

agar membentuk gel. Gel cincau hitam dapat 

disimpan lebih lama dibandingkan gel cincau hijau 

(Widyaningsih, 2007). 

  Cincau hitam (Mesona palustris Bl.) n 

merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam 

suku Labiate. Tanaman ini berbentuk perdu tingginya 

antara 30 – 60 cm dan tumbuh baik di daerah yang 

mempunyai ketinggian 75 – 2300 m di atas 

permukaan laut, serta dapat tumbuh baik pada musim 

kemarau maupun penghujan. Ciri-ciri tanaman ini 

adalah berbatang kecil dan ramping, pada ujung 

batang tumbuh batang-batang kecil, ada yang tumbuh 

menjalar ke tanah dan ada pula yang tegak. Tanaman 

ini memiliki bentuk daun yang lonjong dan berujung 

runcing. Berasal dari daun dan batang inilah yang 

kemudian menghasilkan gelatin hijau kehitaman 

(Tasia dan Widyaningsih,2014) 

  Cincau hitam juga diyakini mempunyai 

khasiat berupa obat. Cincau hitam dapat digunakan 

sebagai penurun demam, sakit perut (mual), diare, 
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batuk, sariawan, pencegah gangguan pencernaan, dan 

penurun tekanan darah tinggi. Di Korea Selatan, 

cincau hitam  yang ditambahi rempah-rempah 

tertentu dalam adonannya dipromosikan sebagai 

makanan kesehatan. Di China dan Taiwan, 

merupakan minuman herbal tradisional untuk 

hipertensi, diabetes, dan hipertensi (Widyaningsih 

dkk., 2012). 

  Cincau hitam (Mesona palustris BL) yang 

biasanya disebut janggelan merupakan tanaman yang 

banyak terdapat di Indonesia. Tanaman ini 

merupakan tanaman khas Asia Tenggara. Tanaman 

ini mengandung komponen pembentuk gel yaitu 

hidrokoloid yang bersama-sama pati akan 

membentuk gel yang kokoh. Cincau hitam biasanya 

disajikan dalam bentuk kubus dan disajikan dengan 

sirup serta buah-buahan. Cincau hitam banyak 

disukai oleh masyarakat karena mempunyai tekstur 

dan citarasa yang khas (Senditya dkk., 2014). 

  Menurut Farida dan Vanoria (2014), daun 

cincau sebagai antikanker dan mampu mematikan 

empat jenis sel kanker, yaitu sel kanker darah 

(leukemia), kanker mulut rahim, paru dan payudara. 

Hal ini dikarenakan cincau hitam mengandung 

senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan 

sehingga mampu mematikan sel kanker.Cincau hitam 

mengandung karbohidrat, polifenol, saponin, 

flavonoida, dan lemak. Selain itu, daun cincau hitam 
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juga mengandung kandungan mineral yang berupa 

kalsium, fosfor, vitamin A, dan vitamin B. Beberapa 

komponen aktif cincau yang memiliki nilai 

fungsional diantaranya adalah golongan polifenol, 

saponin, flavonoid, maupun alkaloid lainnya 

(Widyaningsih, 2007).  

  Cincau hitam yang ada di Indonesia 

termasuk Mesona palustris BL yang terbuat dari 

simplisa kering sedangkan, cincau hitam yang berada 

di China disebut Hsian tsao (Mesona procumbes 

Hemsl). Hsian tsao sudah terindentifikasi 

mengandung senyawa yang bersifat antioksidan, 

sehingga ekstrak cincau hitam mempunyai potensi 

untuk mencegah terjadinya karsinogenesis 

(Widyaningsih, Sukardiman, Agus dan Darmanto, 

2012). 
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Komponen gizi dalam daun cincau hitam 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Tabel 3. Kandungan gizi cincau hitam per 100 gram 

bahan 

        Sumber: Widyaningsih (2007) 

  Kandungan serat di dalam cincau juga 

tinggi. Kandungan serat kasar pada cincau 

mengandung 6,23 g per 100 g. Ini berarti bila cincau 

dikonsumsi bisa membantu memerangi penyakit 

degeneratif seperti jantung koroner. Kalori yang 

terkandung di dalamnya adalah 122 kalori dan 

Komponen 

Zat Gizi 

Satua

n 

Jumla

h 

Kalori kal 122 

Protein g 6 

Lemak g 1 

Karbohidrat g 26 

Kalsium mg 100 

Fosfor mg 100 

Besi mg 3,3 

Vitamin A SI 1,0750 

Vitamin B1 mg 80 

Vitamin C mg 17 

Air g 66,0 

Bahan yang 

dapat 

dicerna  

% 40,0  
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protein sebesar 6 g. Karena kandungan seratnya yang 

tinggi dan kalorinya yang rendah sehingga baik 

dikonsumsi sehari-hari (Widyaningsih, 2007). 

  Pengolahan daun cincau menjadi ekstrak 

mengandung senyawa bioaktif dan serat larut. Serat 

larut berupa gum atau disebut KGP (komponen 

pembentuk gel) yang menyebabkan ekstrak air terasa 

licin atau agak lengket. Ekstrak air daun cincau 

mengandung kadar serat kasar sebesar 0,42 % 

(Widyaningsih, Sukardiman, Agus dan Darmanto, 

2012). 

 

2.3 Pembuatan Es Krim 

2.2.1 Formulasi Es Krim 

  Bahan-bahan utama yang diperlukan dalam 

pembuatan es krim antara lain: susu, gula, bahan 

flavor, bahan penstabil, dan bahan pengemulsi 

(Buckle et al., 1987). Sawitri dan Susilorini (2006) 

menyatakan bahwa bahan utama pembuatan ICM 

adalah lemak susu (krim). Kunci sukses membuat es 

krim yang baik adalah ketepatan komposisi bahan-

bahan yang digunakan dan proses pengolahan yang 

benar. 

  Kualitas es krim sangat dipengaruhi oleh 

bahan baku yang digunakan, bahan tambahan 

makanan yang digunakan dan proses pembuatan 

maupun proses penyimpanan (Hartatie, 2011). 
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Formulasi yang baik dalam pembuatan es krim 

mengacu syarat mutu es krim pada Tabel 1. 

 

2.2.2 Pasteurisasi 

  Pasteurisasi dilakukan untuk mencegah 

penularan penyakit dan mencegah kerusakan karena 

mikroorganisme dan enzim. Pasteurisasi dilakukan 

untuk memberikan perlindungan dari penyakit. 

Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri 

patogen bila dilakukan dengan tepat.  Pasteurisasi 

dengan panas dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu holding method dan high temperature short 

time (HTST) (Buckle et al., 1987) 

  Pasteurisasi susu adalah pemanasan yang 

dilakukan di bawah titik didih air dengan suhu 

sedang. Metode yang umum dilakukan pada susu ada 

dua cara, yaitu: pasteurisasi pada suhu 61-63C 

selama 30 menit, sedangkan metode lain ialah High 

Temperature Short Time (HTST), yaitu pemanasan 

pada suhu tinggi 71-72,5C selama 15 detik 

(Susilorini dan Sawitri,2006). Soeparno (2007) 

menyatakan bahwa pasteurisasi UHT (Ultra High 

Temperature) mempunyai pengaruh yang 

menguntungkan terhadap flavor, stabillizer dan 

tekstur. Pasteurisasi UHT dilakukan pada 

temperature 175F selama 125 detik. Namun, 

pasteurisasi juga dapat dilakukan pada temperatur 

yang lebih tinggi. 



41 

 

2.2.3 Pencampuran Bahan 

  Homogenisasi dapat meningkatkan 

kekentalan adonan es krim (Oksilia dkk., 2012). 

Buckle et al. (1987) menjelaskan bahwa 

homogenisasi digunakan untuk mencegah terjadinya 

percampuran susu selama pembuihan dan untuk 

meningkatkan kekentalan serta memperbaiki tekstur 

dan body es krim.  

  Prosedur penting yang dilakukan selama 

proses pengolahan es krim adalah homogenisasi. 

Homogenisasi yang dilakukan selama berulang kali 

dapat mengurangi ukuran globul lemak, dan untuk 

mempersempit distribusi ukuran pada es krim. 

Pembentukan kristal es krim dipengaruhi oleh faktor 

titik pembekuan rendah, lambat pengerasan, waktu 

penyimpanan lama dan variabel penyimpanan suhu. 

Ukuran kristal es sangat mempengaruhi tekstur es 

krim (Rahmawati, Purwadi dan Rosyidi, 2012). 

2.2.4 Pembekuan dan Pengerasan 

  Pembekuan mempunyai peran penting 

dalam pembentukan es krim yang mengeras. 

Pembekuan dilakukan dengan suhu terendah, secepat 

mungkin, dan naiknya volume es krim selama 

pembekuan. Pembekuan dilaksanakan pada suhu -

10C dan dilakukan secepat mungkin agar tidak 

terbentuk kristal es yang menyebabkan tekstur es 

krim  tidak bermutu (Bukle et al., 1987). 
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  Soeparno (2007) menyatakan bahwa adonan 

dibekukan dengan temperature 21-23F selama 7-8 

menit menghasilkan es krim dengan overrun yang 

baik. Pembekuan cepat dilakukan agar menghasilkan 

produk yang lembut dan kristal es kecil. Kemudian 

es krim dapat dipak setelah keluar dari pembeku. 

   Proses es krim dapat dikombinasikan 

dengan proses agitasi dengan tujuan untuk 

memasukkan udara ke dalam ice cream mix sehingga 

dihasilkan volume es krim dengan overrun yang 

sesuai  dengan standar es krim. Proses pengerasan 

dalam freezer pada suhu -30C s/d -40C, karena 

pada suhu ini air yang tersisa akan membeku. Proses 

pengerasan dianggap cukup bila suhu di bagian 

tengah produk telah mencapai -18C. Pada suhu ini 

es krim menjadi lebih stabil dan tidak 

memungkinkan terjadinya kristalisasi untuk 

membentuk kristal es yang lebih besar. Semakin 

cepat pengerasan, kristal es yang terbentuk akan 

semakin kecil dan tekstur es krim yang terbentuk 

akan semakin lembut. Pembekuan harus dilakukan 

dengan cepat untuk menghindari pembentukan kristal 

es yang besar (Suprapto, 2011). 

 

2.4 Kualitas Es Krim 

2.2.1 Kecepatan meleleh 

  Kecepatan meleleh merupakan waktu yang 

diperlukan es krim untuk meleleh sempurna pada 
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suhu ruang. Kecepatan meleleh dipengaruhi oleh 

bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ICM. 

Daya leleh es krim berkaitan dengan tekstur dan 

kekentalan ICM (Oksilia dkk., 2012). 

  Es krim yang lambat melelehnya disebabkan 

karena adanya bahan penstabil, sehingga 

menghasilkan kehalusan dan tekstur yang baik, untuk 

mengurangi pembetukan kembali kristal es krim 

selama penyimpanan. Stablillizer terkandung dalam 

tepung whipping cream. Bahan penstabil juga 

meningkatkan kemampuan menyerap air sehingga 

produk es krim tidak mudah meleleh (Khamidah dan 

Setiasih, 2012). 

  Susunan trigliserida lemak whipping cream 

dan lemak pada krim santan kelapa yang berbeda 

menyebabkan kecepatan meleleh pada es krim 

semakin meningkat. Asam lemak pada krim santan 

kelapa lebih tinggi daripada asam lemak pada 

whipping cream. Asam lemak tidak jenuh akan 

berwujud padat sedangkan asam lemak tidak jenuh 

akan berbentuk cair jika diletakkan pada suhu ruang 

(Masykuri, Pramono dan Ardilia, 2012) . 

 

2.2.2 pH 

  Pengukuran pH dilakukan dengan 

menggunakan pH meter. Cara kerjanya mula-mula 

alat ini dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dan 7. 

Selanjutnya elektroda dibilas dengan aquades dan 



44 

 

dikeringkan. Sampel frozen yogurt diambil sebanyak 

10 ml kemudian elektroda dicelupkan ke dalam 

sampel dan nilai pH dapat dibaca pada layar pH 

meter (Septiani dkk., 2013). 

   pH  merupakan minus logaritma dari 

aktifitas ion H+ yang dinyatakan dalam g per liter 

larutan. Nilai pH menunjukkan tingkat keasaman dari 

suatu bahan. Susu memiliki pH berkisar antara 6,5 

sampai 6,7, sehingga penambahan bahan yang 

bersifat asam ke dalam es krim membuat pH es krim 

cenderung menurun (Saleh, 2004).  Penurunan pH 

susu mencapai 5,2-5,3 akan terjadi pengendapan 

yang disertai dengan larutnya garam-garam kalsium 

dan fosfor yang semula terikat dengan protein. 

Pengukuran pH dilakukan dengan pH meter lebih 

akurat dibandingkan pengukuran kadar keasaman 

susu (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

 

2.2.3 Kadar Serat 

  Serat merupakan komponen dari jaringan 

tanaman yang tahan terhadap proses hidrolisis oleh 

enzim dalam lambung dan usus kecil. Serat – serat 

tersebut banyak berasal dari dinding sel berbagai 

sayuran atau buah – buahan. Secara kimia dinding sel 

tersebut terdiri dari beberapa jenis karbohidrat seperti 

selulosa, hemiselulosa, pektin dan nonkarbohidrat 

seperti polimer lignin, beberapa gumi dan mucilage. 
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Karena itu dietary fiber pada umumnya merupakan 

karbohidrat atau polisakarida (Winarno, 2004).  

  Pengaruh konsumsi dietary fiber yang 

tinggi, maka feses lebih mudah menyerap air 

sehingga mudah didorong keluar. Konsumsi serat 

yang tinggi dapat mengeluarkan banyak asam 

empedu. Serat-serat tersebut ternyata mencegah 

terjadinya penyerapan kembali asam empedu, 

kolesterol, dan lemak (Winarno, 2004). Serat kasar 

merupakan bagian dari pangan yang tidak dapat 

dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang digunakan 

untuk menentukan kadar serat kasar yaitu asam sulfat 

(H2SO4 1,25%) dan natrium hidroksida (NaOH 

1,25%). Sedangkan serat makanan merupakan bagian 

dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh 

enzim-enzim pencernaan (Senditya dkk., 2014). 

2.2.4 Mutu Organoleptik 

2.2.4.1  Aroma 

  Pengenalan aroma lebih berhubungan 

dengan alat panca indera hidung yang diperoleh 

melalui epitel olfaktori. Aroma baru dapat dikenali 

bila berbentuk uap. Kadar aroma yang dapat 

ditangkap oleh indera penciuman sangat rendah dan 

berbeda untuk setiap aroma (Winarno, 2004). 

  Bahan-bahan pembuatan es krim juga 

berpengaruh pada aroma es krim. Bahan pembuatan 

es krim disusun dengan komposisi es krim modern 

komersial sehingga tidak terjadi kekurangan atau 



46 

 

kelebihan penambahan bahan-bahan dalam campuran 

es krim tersebut termasuk bahan-bahan penambah 

rasa, dengan demikian tidak terjadi cacat aroma 

(Hartatie, 2011). Susilorini dan Sawitri (2006) 

menyatakan bahwa aroma dalam susu menunjukkan 

bau yang mengarah kepada bau sedap atau enak. 

Pengujian aroma dapat dilakukan dengan menghirup 

bau yang keluar dari sejumlah sampel. 

 

2.2.4.2 Rasa 

  Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan 

oleh kuncup-kuncup cecapan yang terletak pada 

papila. Cecapan adalah indera yang informasinya 

paling tidak jelas. Otak kerap kali memerlukan bukti 

penunjang dari penciuman, penglihatan, dan 

sentuhan untuk mengetahui apa yang sedang dikecap 

oleh mulut (Winarno, 2004).  

  Rasa pada es krim merupakan kombinasi 

antara cita rasa dan bau . Mutu dan rasa enak dari es 

krim dipengaruhi oleh gula, stabilizer dan bahan 

kering tanpa lemak. Gula berfungsi memperbaiki 

tekstur, meningkatkan kekentalan dan memberi rasa 

manis. Penggunaan lemak yang tinggi juga 

cenderung memberikan skor rasa yang lebih tinggi 

(Hartatie, 2011). Penambahan gula dan gelatin dapat 

memberikan rasa dan menghilangkan bau dari 

beberapa jenis buah atau sayur kemudian 

menghasilkan citarasa yang disukai. Gula berfungsi 
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sebagai bahan pemanis pada makanan (Susanti dan 

Widodo, 2013). 

 

2.2.4.3   Tekstur 

 Tekstur dan konsistensi suatu bahan akan 

mempengaruhi citarasa yang ditimbulkan oleh bahan 

tersebut. Tekstur atau visikositas bahan dapat 

mengubah rasa dan bau yang timbul karena dapat 

mempengaruhi kecepatan timbulnya rangsangan 

terhadap sel reseptor olfaktori dan kelenjar air liur. 

Semakin kental suatu bahan, penerimaan terhadadap 

intensitas rasa, bau, dan cita rasa semakin berkurang 

(Winarno, 2004).  

 Tekstur adalah keadaan partikel-partikel 

yang menyusun keseluruhan body es krim. Tekstur es 

krim sangat dipengaruhi oleh lemak sebagai bahan 

baku es krim (Hartatie, 2011). Anggraeni (2003) 

menyatakan bahwa kandungan lemak dan gula pada 

es krim menghasilkan tekstur es krim yang creamy 

dan rasa manis. Pengurangan kandungan lemak dan 

gula mengakibatkan tekstur creamy yang khas 

dimiliki es krim hilang. Serat yang dapat digunakan 

untuk mengurangi lemak dan gula pada eskrim, 

tetapi tetap mempertahankan tekstur creamy pada es 

krim disebut inulin.  
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BAB III 

    MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Loksasi dan Waktu Penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan mulai 

tanggal 28 November sampai  dengan 28 

Desember di Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang dan Fakutas Teknologi 

Pertanian Fakultas Pertanin Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2.  Materi Penelitian 

      Bahan dan alat yang digunakan adalah: 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Yoghurt  

b. Krimer Nabati  

c. Gula  

d. Quick  

e. Ekstrak cincau hitam   

2. Peralatan yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah: 

a. Peralatan pembuatan es krim yoghurt, 

antara lain : mixer, ice cream maker, 

freezer, tupperware, kertas label, 
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panci, mangkuk, pengaduk, timbangan 

digital dan cup (kemasan plastik). 

b. Peralatan yang digunakan untuk 

analisis antara lain: 

 Uji pH: pH meter merk Toa 

buffer pH 4.00 dan buffer pH 

7.00, tisu 

 Uji Kadar serat: Erlenmeyer, 

kertas saring, spatula.  

 Uji Kecepatan meleleh: Cawan 

petri, stopwatch CASIO 

 Uji organoleptik: Cup plastik 

kapasitas 50 g, sendok es krim, 

nampan, lembar kerja 

3. Bahan yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah: 

 Uji pH : es krim yoghurt, 

buffer pH 4.00 dan buffer  pH 

7.00, akuades. 

 Uji kadar serat : H2SO4, 

NaOH, K2SO4 10%, Alkohol. 

 

 

3.3.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian  ini adalah  percobaan  

laboraturium dengan  Rancangan Acak Lengkap 

(RAL)  6  perlakuan dan 3 ulangan. 
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P0 = tanpa penambahan ekstrak cincau hitam. 

P1= konsentrasi ekstrak cincau hitam 0,25 g 

P2= konsentrasi ekstrak cincau hitam 0,5 g 

P3= konsentrasi ekstrak cincau hitam 0,75 g 

P4= konsentrasi ekstrak cincau hitam 1,0 g 

P5= konsentrasi ekstrak cincau hitam 1,25 g 

      Model tabulasi data tertera pada Tabel 4. 

 Tabel 4. Model tabulasi data 

PERLAKUAN  U1 U2 U3 

 P0 P0U1 P0U2 P0U3 

 P1 P1U1 P1U2 P1U3 

 P2 P2U1 P2U2 P2U3 

 P3 P3U1 P3U2 P3U3 

 P4  

P5 

P4U1 

P5U1 

P4U2 

P5U2 

P4U3 

P5U3 

       *Diperoleh 18 kombinasi dari 6 perlakuan dan 3 

kali ulangan 

 

3.4.  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini pH, kadar 

serat, kecepatan meleleh dan mutu organoleptik. 

Analisis es krim yoghurt meliputi: 

1. Pengukuran pH prosedur mengikuti prosedur 

Tahir (2004). 
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2. Pengujian Kadar Serat mengikuti prosedur 

Ramadhia, Handayani dan Santoso (2012). 

3. Pengujian Kecepatan meleleh mengikuti 

prosedur Marshall, Goff and Hartel (2003). 

4. Pengujian Organoleptik mengkuti prosedur 

Watts et al. (1989). 

 

3.5.  Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian  

kecepatan meleleh, pH, kadar serat dan mutu 

organoleptik dianalisis menggunakan analisis 

ragam dengan bantuan perangkat lunak Microsoft 

Excel.  Apabila hasil yang diperoleh berbeda nyata 

atau signifikan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan . 

 

3.6. Batasan Ilmiah 

Es krim yoghurt : es krim yang sudah 

ditambahkan yoghurt dan 

mengalami proses 

pembuatan es krim (untuk 

selanjutnya dilakukan uji 

kualitas fisik,  kadar serat 

dan pH) 
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Kecepatan meleleh : waktu yang dibutuhkan 

oleh 50 g (menit/50g) untuk 

meleleh   

Serat   : semua jenis serat baik 

serat yang larut dalam air 

(soluble dietary fibre) 

maupun tidak larut dalam 

air (unsoluble dietary fibre) 

yang terdapat dalam daun 

cincau. 

  pH  : nilai yang menunjukkan 

tingkat keasaman es krim 

yoghurt 

Organoleptik  : penilaian secara 

organoleptik terhadap es 

krim yoghurt meliputi 

aroma, rasa dan tekstur. 
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3.7. Prosedur Penelitian 

  Pembuatan Es Krim Yoghurt dengan 

Pengganti Stabillizer Menggunakan Ekstrak Cincau 

Hitam 

  Skema penelitian pembuatan es krim yoghurt 

dengan perlakuan substitusi yang disajikan pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema penelitian pembuatan es krim 

yoghurt dengan berbagai perlakuan 

menggunakan ekstrak cincau hitam. 

 

 

 

Plain yoghurt 60% 

Krimer Nabati 8% 

Gula 20%   

Quick 2% 

 

Dicampur hingga merata 

Ice Cream Mix (ICM) 

Dibekukan  (Freezing)  ICM dengan 

menggunakan Ice Cream Maker 

Es krim Yoghurt 

Dikeraskan (hardening) dalam freezer 

Analisis : 

 Kecepatan 

meleleh 

 pH 

 Mutu 

Organoleptik 

 Kadar serat 

 

Perlakuan ekstrak cincau 

hitam: 

 Tanpa penambahan 

 0,25g 

 0,5 g 

 0,75 g 

 1,00 g 

 1,25g 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

  Data dan analisis ragam kecepatan meleleh, 

pH, kadar serat dan mutu organoleptik es krim 

yoghurt  selengkapnya terdapat pada Lampiran 8, 9, 

10, 11, 12 dan 13. Rata-rata meliputi kecepatan 

meleleh, pH, kadar serat dan mutu organoleptik 

disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Rata-rata hasil penelitian es krim yoghurt 

dengan penambahan ekstrak cincau hitam. 

Perlakuan 

Rata-rata ± SD 

Kecepatan 

meleleh 

(menit/50g) 

Rata-rata ± 

SD pH 

Rata-rata ± 

SD Kadar 

Serat 

Rata-rata ± 

SD Aroma 

Rata-rata ± 

SD Tekstur 

Rata-rata ± 

SD Rasa 

P0 28,17 ± 1,03a 5,13 ± 0,15b 0,67 ± 0, 01a 4,80 ± 0,41 4,60 ± 0,51 4,80 ± 0,41 

P1 30,31 ± 0,14ab 4,13 ± 0,16a 0,72 ± 0,03b 4,13 ± 0,74 4,00 ± 0,65 4,13 ± 0,74 

P2 30,12 ± 1,05ab 4,13 ± 0,16a 0,77 ± 0,01c 3,67 ± 0,62 3,87 ± 0,52 4,00 ± 0,93 

P3 32,30 ± 0,32bc 4,37 ± 0,25a 0,84 ± 0,03d 3,47 ± 0,74 3,13 ± 0,74 3,73 ± 0,59 

P4 33,04 ± 1,71c 4,23 ± 0,21a 0,92 ± 0,02e 3,40 ± 0,63 3,13 ± 0,99 3,40 ± 0,99 

P5 34,06 ± 1,31c 4,28 ± 0,03a 0,97 ± 0,01f 3,20 ± 0,77 3,53 ± 1,06 3,27 ± 0,88 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 
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4.1 Pengaruh Tingkat Penggunaan Ekstrak 

Cincau Hitam Terhadap Kecepatan Meleleh 

Es Krim Yoghurt 

 

  Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tingkat ekstrak cincau hitam memberikan 

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

kecepatan meleleh es krim yoghurt. Terdapat 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kecepatan 

meleleh es krim yoghurt disebabkan akibat adanya 

interaksi yang sinergis antara komponen pati, mineral 

dan komponen pembentuk gel cincau. Interaksi-

interaksi yang mungkin terjadi meliputi interaksi 

elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan kovalen. 

Apabila jenis ikatan tersebut semakin kuat maka air 

yang terperangkap didalamnya akan terikat kuat. 

Menurut Handayani dan Sutrisno (2010), berat 

molekul pada hidrokoloid yang besar memungkinkan 

polimer terdispersi dalam air dan mengikat air 

sehingga air yang semula dalam keadaan normal 

bebas bergerak menjadi terikat oleh butiran-butiran 

penstabil. Hal ini menjadikan air tidak mengkristal 

dan lemak tidak akan mengeras. Muse and Hartel 

(2004) menyatakan bahwa kecepatan meleleh es 

krim dipengaruhi oleh banyak faktor termaksuk 

jumlah udara yang terperangkap, kristal es yang 

terbentuk dan jaringan lemak yang terbentuk selama 

pembekuan. Menurut Harris (2011), semakin rendah 



58 

 

overrun yang terbentuk maka semakin lama es krim 

meleleh. Begitu pula sebaliknya semakin tinggi 

overrun yang terbentuk maka semakin cepat es krim 

meleleh.  

 Semakin banyaknya konsentrasi ekstrak 

cincau hitam yang dimana di dalamnya terdapat 

hidrokoloid yang berfungsi sebagai bahan penstabil, 

maka daya ikat terhadap air juga akan meningkat. 

Krimer nabati didalam adonan es krim yoghurt juga 

mempengaruhi kecepatan meleleh karena krimer 

tersebut terbuat dari pati yang sangat diperlukan oleh 

cincau hitam sebagai pengental dalam pembentukan 

gel cincau hitam serta mengandung kandungan 

lemak yang tinggi, sehingga mempengaruhi 

kecepatan meleleh. Menurut Widyaningsih (2007), 

ekstrak cincau hitam jika bersama dengan pati dapat 

membentuk gel yang kokoh dan kuat seperti agar-

agar dalam proses pemanasan. Es krim yang lambat 

melelehnya disebabkan adanya bahan penstabil, 

sehingga menghasilkan kehalusan dan tekstur yang 

baik, untuk mengurangi pembentukan kembali kristal 

es krim selama penyimpanan. Bahan penstabil juga 

meningkatkan kemampuan menyerap air sehingga 

produk es krim tidak mudah meleleh (Khamidah dan 

Setiasih, 2012). Krimer nabati didalamnnya 

mempunyai komposisi bahan penstabil 1-2% dan 

pengemulsi 1-2% (Katsri et al., 2014). Penstabil, 

pengemulsi, keseimbangan gula dan bahan-bahan 
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susu serta kondisi pembuatan secara umum 

mempengaruhi kecepatan meleleh es krim (Goff, 

2000). 

  Berdasarkan hasil UJBD pada Tabel 5. 

menunjukan bahwa penambahan ekstrak cincau 

hitam memberikan pengaruh perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kecepatan meleleh es krim 

yoghurt. Hasil penelitian menunjukan bahwa P1 

memberikan perbedaan pengaruh pada P3, P4, dan P5 

tetapi tidak pada P1 dan P2. P4 memberikan 

perbedaan yang sangat nyata terhadap P0, P1, dan P2 

tetapi tidak pada P3 dan P5 hal ini diduga karena 

kecepatan meleleh dipengaruhi oleh bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan es krim yoghurt. 

Kecepatan meleleh es krim berkaitan dengan tekstur 

dan kekentalan di dalam ICM (Oksilia dkk., 2012). 

Menurut Goff (2000) menyatakan bahwa kecepatan 

meleleh yang lambat diakibatkan oleh penambahan 

konsentrasi penstabil yang tinggi, hal ini terjadi 

karena ekstrak cincau hitam menghasilkan serat larut 

berupa gum atau disebut KPG. Diperkuat oleh 

penelitian Hakim, Purwadi dan Padaga (2012) yang 

menyatakan bahwa penggunaan gum guar terhadap 

es krim instan mengakibatkan penggabungan atau 

pengikatan silang rantai-rantai polimer pada 

campuran es krim, sehingga terbentuk suatu jala tiga 

dimensi bersambungan.  
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  Gum merupakan serat pangan yang dapat 

larut dalam air yang tidak dapat diuraikan oleh 

sistem pencernaan manusia normal yang diduga 

dapat difermentasikan oleh bakteri probiotik 

sehingga menghasilkan efek bagi manusia didalam 

usus besar (Senditya dkk., 2014) 

  Berdasarkan hasil penelitian, P1 memiliki 

rataan kecepatan meleleh sebesar 30,31 menit/ 50g ± 

0,14, P2 memiliki nilai rataan kecepatan meleleh 

sebesar 30,12 menit/50g ± 1,05, P3 memiliki nilai 

rataan kecepatan meleleh sebesar 30,12 menit/50g ± 

1,05,  sedangkan pada P4 memiliki rataan kecepatan 

meleleh sebesar 33,04 menit/50g ± 1,71, dan pada P5 

memiliki rataan kecepatan meleleh sebesar 34,06 

menit/50g ± 1,31. Rata-rata kecepatan meleleh es 

krim menunjukkan nilai antara 30,63 – 37,16 

menit/50 g. Kecepatan meleleh es krim yoghurt ini 

memiliki waktu meleleh lebih lama jika 

dibandingankan dengan standar kecepatan meleleh 

pada umumnya. SNI No. 01-3713-1995 tentang es 

krim menyatakan bahwa kisaran kecepatan meleleh 

yang baik pada es krim adalah 15 - 25 menit. Hal ini 

diduga karena bahan utama penyusun es krim adalah 

yoghurt yang jika dibandingkan dengan susu yoghurt 

mempunyai total padatan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil yang 

signifikan diduga karena konsentrasi ekstrak cincau 

hitam yang ditambahkan adonan es krim yoghurt 
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yang berbeda pada masing-masing perlakuan, 

sehingga mempengaruhi kecepatan meleleh.  

 

4.2 Pengaruh Tingkat Penggunaan Ekstrak 

Cincau Hitam Terhadap pH Es Krim 

Yoghurt 

  Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

tingkat penggunaan ekstrak cincau hitam pada 

pembuatan es krim yoghurt dengan konsentrasi yang 

berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap pH es krim. Terdapat 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap pH 

es krim yoghurt diduga karena pada proses 

pemanasan perlakuan ekstrak cincau hitam dengan 

air. Asam amino yang terdapat pada cincau hitam 

memiliki gugus R yang tidak bermuatan dan bersifat 

hidrofilik, serta cenderung terdapat di bagian luar 

molekul protein. Sehingga, keadaan menjadi asam 

akan menyebabkan bertambahnya gugus bermuatan 

yang membentuk afinitas terhadap air dan kelarutan 

dalam air seperti Gambar 6.  

 
Gambar 6. Rumus kimia hirokolid gum 
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  Lehninger (1982), yang menyatakan 

pengaruh pH didasarkan pada adanya perbedaan 

muatan antara asam-asam amino penyusun protein, 

daya tarik menarik yang paling kuat antar protein 

yang sama terjadi pada pH isoelektrik. Sedangkan 

pada pH di atas dan di bawah titik 

isoelektrik protein akan mengalami perubahan 

muatan yang menyebabkan menurunnya daya tarik 

menarik antar molekul protein, sehingga molekul 

lebih mudah terurai. Semakin jauh perbedaan pH dari 

titik isoelektrik maka kelarutan protein akan semakin 

meningkat. 

  Hasil UJBD pada Tabel 5. menunjukkan 

bahwa setiap perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai 

pH. P1 berpengaruh nyata dengan P0 tetapi tidak 

untuk P2, P3, P4 dan P5. Rata-rata nilai pH yang 

paling tinggi ditunjukkan pada perlakuan tanpa 

penambahan ekstrak cincau hitam (P0) yaitu 5,13. 

Rata-rata nilai pH paling rendah ditunjukkan pada 

perlakuan P1 dan P2 yaitu 4,13.  Hasil yang tidak 

berbeda diduga karena ekstrak cincau hitam 

mengandung senyawa asam organik seperti pektin 

sehingga mempengaruhi pH sehingga pH es krim 

cenderung menjadi asam pada tingkatan perlakuan. 

Arief, Nurminabari dan Aritonang (2013) 

menyatakan bahwa pektin dan asam berpengaruh  

terhadap kekuatan gel. Semakin rendah penambahan 
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pektin akan menghasilkan kekuatan gel yang lembek, 

dan semakin rendah nilai pH pada selai lembaran 

maka akan menghasilkan gel yang kuat. Pektin 

biasanya digunakan untuk minuman ringan (untuk 

mengemulsi komponen minyak esensil) dan dalam 

pembuatan es krim pektin sangat berperan penting. 

  Berdasarkan hasil penelitian P1 memiliki nilai 

rataan pH sebesar 4,13 ± 0,16, pada P2 memiliki nilai 

rataan pH sebesar 4,13 ± 0,16, P3 memiliki nilai 

rataan pH sebesar 4,37 ± 0,25, sedangkan P4 

memiliki nilai rataan pH sebesar 4,23 ± 0,21, dan P5 

memiliki nilai rataan pH sebesar 4,28 ± 0,03. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil yang 

signifikan diduga karena rata-rata pH es krim 

yoghurt berkisar antara 4,13 sampai dengan 5,13 dan 

menunjukkan kondisi yang asam. Menurut Winarno 

dan Fernandez (2007), didalam yoghurt terdapat 

perubahan laktosa menjadi asam laktat oleh bakteri-

bakteri asam laktat sehingga produk menjadi asam 

atau pH produk menurun yang menandakan 

banyaknya bakteri asam laktat didalam es krim 

yoghurt.  

  

4.3 Pengaruh Tingkat Penggunaan Ekstrak 

Cincau Hitam Terhadap Kadar Serat Es 

Krim Yoghurt 

  Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

tingkat penggunaan ekstrak cincau hitam pada 
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pembuatan es krim dengan konsentrasi yang berbeda 

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

terhadap kadar serat es krim. Terdapat perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar serat es 

krim yoghurt disebabkan gum yang terdapat dalam 

ekstrak cincau hitam merupakan serat pangan. Serat 

pangan merupakan bagian dari tumbuhan yang 

mempunyai sifat resistan terhadap penyerapan dan 

proses pencernaan didalam usus halus manusia. 

Widyaningsih dkk. (2012) menyebutkan bahwa 

pengolahan daun cincau menjadi ekstrak 

mengandung senyawa bioaktif dan serat larut. Serat 

larut berupa gum atau disebut KGP (komponen 

pembentuk gel) yang menyebabkan ekstrak air terasa 

licin atau agak lengket. 

  Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata terhadap 

masing-masing perlakuan P0, P1,P2,P3,P4 dan P5. 

Nilai rata-rata kadar serat es krim dengan perlakuan 

penambahan ekstrak cincau hitam berkisar 0,67% 

sampai 0,97%. Perbedaan yang sangat nyata terhadap 

kadar serat es krim diduga karena penambahan 

konsentrasi ekstrak cincau hitam dapat meningkatkan 

kadar serat dalam es krim yoghurt. Es krim sendiri 

hampir tidak mempunyai kandungan serat 

didalamnya sehingga penambahan ekstrak cincau 

hitam dapat menambah nilai gizi.Widyaningsih 

(2007) menyatakan bahwa kandungan serat di dalam 
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cincau juga tinggi. Kandungan serat kasar pada 

cincau mengandung 6,23 gram per 100 gram.  

  Rata-rata kadar serat yang dihasilkan pada 

Tabel 5. dapat dilihat bahwa semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak cincau hitam yang ditambahkan 

maka semakin meningkat pula kadar serat didalam es 

krim yoghurt. Rata-rata nilai tertinggi kadar serat 

diperoleh dari perlakuan P5 dengan konsentrasi 

ekstrak cincau hitam 1,25% dari bobot ICM sebesar 

0,97 %. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil 

yang signifikan diduga karena penambahan 

konsentrasi ekstrak cincau yang berbeda pada setiap 

perlakuan dapat meningkatkan kandungan serat 

didalam es krim yoghurt. Farida dan Vanoria (2014) 

menyatakan daun cincau sebagai antikanker dan 

mampu mematikan empat jenis sel kanker, yaitu sel 

kanker darah (leukemia), kanker mulut rahim, paru 

dan payudara. Hal ini dikarenakan cincau hitam 

mengandung senyawa yang mempunyai aktivitas 

antioksidan yang mampu mematikan sel kanker. 

Cincau hitam mengandung karbohidrat, polifenol, 

saponin, flavonoida, dan lemak. Selain itu, daun 

cincau hitam juga mengandung kandungan mineral 

yang berupa kalsium, fosfor, vitamin A, dan vitamin 

B (Widyaningsih, 2007). 
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4.4 Pengaruh Tingkat Penggunaan Ekstrak 

Cincau Hitam yang Berbeda terhadap Uji 

Organoleptik Es Krim Yoghurt 

  Rata-rata hasil penelitian es krim yoghurt 

dengan perlakuan penambahan ekstrak cincau hitam 

sebagai bahan penstabil yakni uji organoleptik yang 

meliputi aroma, rasa dan tekstur disajikan pada Tabel 

6. 

    Tabel 6. Rata-rata hasil pengukuran aroma, 

rasa, dan tekstur es krim. 

Perlakuan 
Rata-rata ± 

SD Aroma 

Rata-rata ± 

SD Tekstur 

Rata-rata ± 

SD Rasa 

P0 4,80 ± 0,41 4,60 ± 0,51 4,80 ± 0,41 

P1 4,13 ± 0,74 4,00 ± 0,65 4,13 ± 0,74 

P2 3,67 ± 0,62 3,87 ± 0,52 4,00 ± 0,93 

P3 3,47 ± 0,74 3,13 ± 0,74 3,73 ± 0,59 

P4 3,40 ± 0,63 3,13 ± 0,99 3,40 ± 0,99 

P5 3,20 ± 0,77 3,53 ± 1,06 3,27 ± 0,88 

 

4.4.1 Aroma Es Krim Yoghurt 

  Aroma adalah rasa dan bau yang sangat 

meluas serta sulit diukur, karena setiap orang 

mempunyai sensitifitas dan kesukaan yang berbeda. 

Meskipun mereka dapat mendeteksi, tetapi setiap 

individu memiliki kesukaan yang berlainan. Dalam 

banyak hal, enaknya makanan ditentukan oleh 

aroma/bau makanan tersebut. Dalam industri pangan, 
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uji aroma sangat penting karena dapat dengan cepat 

memberikan hasil penilaian penerimaan konsumen 

terhadap produksi yang dihasilkan. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan 

ekstrak cincau hitam pada pembuatan es krim 

yoghurt dengan konsentrasi yang berbeda tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

aroma es krim. Tidak adanya perbedaan pengaruh 

yang nyata pada aroma es krim yoghurt karena 

aroma dari yoghurt yang mendominasi yang pada 

dasarnya aroma cincau sendiri mempunyai aroma 

yang spesifik atau netral di dalam produk. Cincau 

hitam mempunyai rasa dan aroma yang spesifik, 

kenyal dan menyerupai agar-agar (Widyaningsih, 

2007). Es krim yang dihasilkan masih kuat dengan 

aroma khas yoghurt, karena diketahui bahwa 

pemberian ekstrak cincau hitam hanya 1,25% dari 

ICM yang digunakan. Diduga panelis lebih 

mendektesi es krim dengan aroma yoghurt yang 

mendominasi dari pada aroma ekstrak cincau hitam. 

Menurut Winarno (2004), pengenalan aroma lebih 

berhubungan dengan alat panca indera hidung yang 

diperoleh melalui epitel olfaktori. Aroma baru dapat 

dikenali bila berbentuk uap. Kadar aroma yang dapat 

ditangkap oleh indera penciuman sangat rendah dan 

berbeda untuk setiap aroma. 

   Faktor yang dapat mempengaruhi aroma es 

krim diantaranya yoghurt karena adanya bakteri 
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asam laktat yang terdapat dalam yoghurt sehingga es 

krim mempunyai aroma yang asam. Yoghurt 

merupakan produk susu yang diasamkan tetapi tidak 

mengurangi citarasa (Winarno dan Fernandez, 2007). 

Ditambahkan oleh Susilorini dan Sawitri (2006) 

menyatakan bahwa lama proses fermentasi akan 

berakibat turunnya pH yoghurt dengan rasa asam 

segar yang khas. Bahan baku lain adalah krimer 

nabati, gula, dan pengemulsi. Menurut Hartatie 

(2011) bahan-bahan pembuatan es krim juga 

berpengaruh pada aroma es krim. Bahan pembuatan 

es krim disusun dengan komposisi es krim modern 

komersial sehingga tidak terjadi kekurangan atau 

kelebihan penambahan bahan-bahan dalam campuran 

es krim tersebut termasuk bahan-bahan penambah 

rasa, dengan demikian tidak terjadi cacat aroma. 

  Rata-rata nilai tertinggi kesukaan panelis 

terhadap aroma es krim diperoleh dengan tanpa 

perlakuan, sedangkan rata-rata nilai terendah 

diperoleh dari perlakuan konsentrasi 1,25%. Panelis 

yang digunakan adalah panelis terlatih memiliki 

kemampuan membedakan cita rasa dan memiliki 

daya ingat yang tinggi terhadap cita rasa. Tingkat 

penilaian panelis terhadap aroma es krim berkisar 

antara 3,20 sampai 4,80 dengan katagori sedikit 

aroma yoghurt sampai aroma yoghurt mendominasi, 

sesuai dengan lembar kerja penilaian pada Lampiran 

11.  
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4.4.2 Rasa Es Krim Yoghurt 

   Rasa atau cicip (taste) dari suatu makanan 

dinilai dengan menggunakan indera pencicip yaitu 

lidah. Dipermukaan rongga mulut terdapat lapisan 

yang selalu basah dan terdapat sel-sel yang sangat 

peka. Sel-sel peka tersebut mengumpul membentuk 

susunan yang disebut puting pencicip/kuncup 

cecapan. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

tingkat penggunaan ekstrak cincau hitam pada 

pembuatan es krim yoghurt dengan konsentrasi yang 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap rasa es krim yoghurt. Tidak adanya 

perbedaan pengaruh yang nyata pada rasa es krim 

yoghurt diduga karena diduga karena rasa dari 

yoghurt lebih mendominasi dari pada rasa cincau 

hitam yang cenderung tidak berasa sehingga tidak 

mempengaruhi rasa dari es krim yoghurt. Cincau 

hitam mempunyai rasa dan aroma yang spesifik, 

kenyal dan menyerupai agar-agar (Widyaningsih, 

2007). Menurut Hartatie (2011) yang menyatakan 

bahwa rasa pada es krim merupakan kombinasi 

antara cita rasa dan bau . Mutu dan rasa enak dari es 

krim dipengaruhi oleh gula, penstabil dan bahan 

kering tanpa lemak. 

   Penambahan ekstrak cincau hitam dengan 

berbagai konsentrasi diharapkan tidak mempengaruhi 

rasa dari es krim yoghurt sehingga tidak 

menimbulkan rasa yang menyimpang. Penambahan 
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ekstrak cincau hitam yang berlebihan akan 

menimbulkan rasa pahit. Rasa yang lebih 

mendominasi adalah rasa bahan-bahan ICM yang 

digunakan dalam es krim terutama bahan yoghurt. 

Gula berfungsi memperbaiki tekstur, meningkatkan 

kekentalan dan memberi rasa manis. Penggunaan 

lemak yang tinggi juga cenderung memberikan skor 

rasa yang lebih tinggi (Hartatie, 2011). 

   Rata-rata tertinggi kesukaan panelis terhadap 

rasa es krim yoghurt diperoleh dari perlakuan P0 

tanpa penambahan ekstrak cincau hitam, sedangkan 

rata-rata nilai terendah diperoleh dari perlakuan 

konsentrasi 0,75% dan 1,0%. Penilaian panelis 

berkisar 3,13 sampai 4,60 dengan katagori rasa 

yoghurt mendominasi, sesuai lembar kerja penilaian 

pada Lampiran 12. Panelis yang digunakan diduga 

memiliki kemampuan dalam bidang pengujian dan 

pengolahan susu. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Prasojo, Thohari dan Purwadi (2014) yang 

menyatakan bahwa pengaruh pH yang terbentuk 

pada es krim menjadikan rasa es krim menjadi asam. 

Semakin rendah pH menunjukan rasa yang semakin 

asam dan semakin tinggi pH menunjukkan rasa asam 

semakin berkurang. Rasa asam yang dihasilkan pada 

es krim yoghurt merupakan hasil metabolisme 

komponen laktosa susu oleh bakteri asam laktat 

menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. 

 



71 

 

4.4.3 Tekstur Es Krim Yoghurt 

  Pengujian tekstur makanan merupakan upaya 

penemuan parameter tekstur yang tepat yang harus 

menjadi atribut mutu makanan yang bersangkutan, 

kemudian menentukan istilah populer yang paling 

sesuai dalam kategori parameter tersebut disertai 

dengan tambahan keterangan untuk menyatakan 

tingkatannya. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tingkat penggunaan ekstrak cincau hitam pada 

pembuatan es krim yoghurt dengan konsentrasi yang 

berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap tekstur es krim yoghurt. Tidak 

adanya perbedaan pengaruh yang nyata pada tekstur 

pada es krim yoghurt diduga karena adanya krimer 

nabati yang ada pada komposisi ICM sehingga 

konsentrasi ekstrak cincau hitam yang ditambahkan 

tidak berpengaruh. Semakin banyak konsentrasi 

krimer nabati yang ditambahkan maka gesekan antar 

molekul dalam yoghurt semakin sulit (Anggraerni 

dkk., 2014). 

   Rata-rata nilai tertinggi kesukaan panelis 

terhadap tekstur es krim yoghurt diperoleh dari 

perlakuan  P0 tanpa penambahan ekstrak cincau 

hitam sedangkan rata-rata nilai terendah diperoleh 

perlakuan konsentrasi 1,25% dari bobot ICM . 

Penilaian panelis berkisar antara 3,27 sampai dengan 

4,80 yang berasa pada kisaran agak lembut sampai 
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sangat lembut, sesuai dengan lembar kerja penilaian 

Lampiran 12.   

   Penstabil juga menghambat terjadi 

pembekuan air secara sempurna dan menghambat 

terjadinya kristalisasi es krim. Sehingga tidak 

menimbulkan cacat seperti kasar, berair dan tekstur 

berpasir (Hartatie, 2011). Tekstur es krim yoghurt 

menjadi lembut diduga karena adanya hidrokoloid 

didalam kandungan cincau hitam. Menurut Indrastuti 

(2013), hidrokoloid dalam bahan pangan yang 

berfungsi sebagai pembentuk gel, pengental, 

memperbaiki atau sebagai booster flavor, mencegah 

pengkristalan kembali gula dan menghasilkan warna 

trasparan. 

   Kandungan lemak dan gula pada es krim 

menghasilkan tekstur es krim yang creamy dan rasa 

manis. Pengurangan kandungan lemak dan gula 

mengakibatkan tekstur creamy yang khas dimiliki es 

krim hilang. Serat yang dapat digunakan untuk 

mengurangi lemak dan gula pada eskrim, tetapi tetap 

mempertahankan tekstur creamy pada es krim 

disebut inulin (Anggraeni, 2003). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penambahan ekstrak 

cincau hitam dapat meningkatkan nilai 

kecepatan meleleh dan kadar serat, 

menurunkan nilai pH, tetapi  tidak 

meningkatkan nilai organoleptik (aroma, 

tekstur dan rasa). Konsentrasi yang terbaik dari 

penelitian ini adalah penambahan ekstrak 

cincau hitam pada konsentrasi 1,25% (P5). 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan 

sebaiknya menggunakan ekstrak cincau hitam 

pada konsentrasi 1,25% untuk mendapatkan 

kualitas es krim yang baik. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Pengujian Kecepatan meleleh 

(Marshall et al., 2003) 

1. Mengukur suhu dan kelembaban ruangan. 

2. Mengukur jumlah es krim dengan 

menggunakan sendok, sehingga diperoleh 

sampel dengan berat seragam ± 50 g dan 

dimasukan 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 2. Pengukuran nilai pH (Tahrir, 2004) 

1. Test moda selective diatur pada posisi pH. 

2. Knop pengatur suhu disesuaikan dengan suhu 

sampel yang akan diukur. 

3. Bagian electrode dimasukkan ke dalam 

larutan buffer untuk dikalibrasi. 

4. Electrode dibilas dengan akuades dan 

kemudian dikeringkan dengan kertas tissue. 

5. Electrode dimasukkan kedalam sampel yang 

telah ditimbang sebelumnya. 

6. Dicatat angka yang tertera pada layar pH 

meter setelah menunjukan angka konstan. 
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Lampiran 3. Prosedur Analisis Kadar Serat 

(Ramadhia dkk., 2012) 

1. Dihaluskan sampel sehingga dapat melalui 

saringan diameter 1mm dan diaduk rata. 

2. Ditimbangn 2 g bahan, lemak diekstrasi 

dengan metode soxhlet. 

3. Dipindahkan sampel ke dalam Erlenmeyer 

600 ml, ditambahkan zat anti buih. 

Ditambahkan 200 ml larutan H2SO4 

mendidih, ditutup dengan pendingin balik. 

Didihkan selama 30 menit dan digoyang-

goyang. Suspensi disaring dengan kertas 

saring, residu yang tertinggal dalam 

Erlenmeyer dicuci dengan air mendidih. 

4. Residu dalam kertas saring dicuci sampai air 

cucian tidak bersifat asam lagi (diuji dengan 

kertas lakmus). 

5. Dipindahkan secara kuantitatif residu dari 

kertas saring ke dalam Erlenmeyer kembali 

dengan spatula. Sisanya dicuci lagi dengan 

200 ml larutan NaOH mendidih sampai 

semua residu masuk ke dalam Erlenmeyer. 

6. Didihkan dengan pendingin balik sambil 

kadang-kadang digoyang selama 30 menit. 

7. Disaring kembali dengan kertas saring yang 

telah diketahui beratnya sambil dicuci dengan 

larutan K2SO4 10%. Dicuci lagi dengan 
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residu dengan air mendidih, kemudian 

dengan alkohol sekitar 15 ml. 

8. Dikeringkan kertas saring pada suhu 100C 

sampai berat konstan (1-2) jam. Didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang. Serat kasar = 

Berat residu yang diperoleh. 
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Lampiran 4. Prosedur pengujian organoleptik (Watts 

et al., 1987) 

Nama   :  

Hari/Tanggal  : 

Uji Organoleptik : Rasa, Aroma dan Tekstur Es 

Krim Yoghurt  

 

Silahkan mencicipi masing-masing es krim yoghurt untuk 

menguji rasa, aroma dan tekstur. Berilah tanda centang 

(√) pada tempat yang tersedia di bawah ini sesuai hasil 

penilaian Saudara. Terima Kasih.  

A. RASA 

Derajat 

Kesukaan 

Kode Sample 

4

3

8 

7

5

0 

4

8

2 

3

3

5 

5

4

1 

1

2

3 

Rasa 

yoghurt 

mendomi

nasi 

      

Sedikit 

rasa 

yoghurt 
      

Sedikit 

rasa 

cincau 

hitam 

      

Rasa 

cincau 

hitam 

mendomi

nasi 

      

Rasa 

menyimp

ang 
      

Komentar: 
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B. AROMA 

Derajat 

Kesukaa

n 

Kode Sample 

4

3

8 

7

5

0 

4

8

2 

3

3

5 

5

4

1 

1

2

3 

Aroma 

yoghurt 

mendom

inasi  

      

Sedikit 

aroma 

yoghurt 
      

Sedikit 

aroma 

cincau 

hitam 

      

Aromaci

ncau 

hitam 

mendom

inasi  

      

Aroma 

menyim

pang 
      

Komentar : 
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C. TEKSTUR 

Derajat 

Kesukaa

n 

Kode Sample 

4

3

8 

7

5

0 

4

8

2 

3

3

5 

5

4

1 

1

2

3 

Sangat 

lembut             

Lembut              

Agak 

lembut             

Agak 

kasar              

Kasar             

Komentar: 
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Lampiran 5. Data perhitungan komposisi bahan 

campuran es krim yoghurt 

 

1. Plain Yoghurt   : 60/100 x 1000= 600 g 

2. Gula   : 20/100 x 1000= 200 g 

3. Krimer nabati  : 8/100 x 1000 = 80 g 

4. Quick   : 2/100 x 1000 = 20 g 

5. Ekstrak cincau hitam 

P0 : Ekstrak cincau hitam 0% 

P1 : Ekstrak cincau hitam 0,25% x 1000 

 = 2,5 g 

P2 : Ekstrak cincau hitam 0,5% x 1000 

 = 5 g 

P3 : Ekstrak cincau hitam 0,75% x 1000 

 = 7,5 g 

P4 : Ekstrak cincau hitam 1,0% x 1000 

 = 10 g 

P5 : Ekstrak cincau hitam 1,25% x 1000 

 = 1,25 g 
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Tabel 7. Komposisi ICM es krim yoghurt 

 

Bahan 

Es 

Krim 

Yoghurt 

Komposisi 

% P0 P1 P2 P3 P4 P5 

Plain 

Yoghurt 60 600 600 600 600 600 600 

Gula 20 200 200 200 200 200 200 

Krimer 

Nabati 8 80 80 80 80 80 80 

Quick 2 20 20 20 20 20 20 

Cincau 

Hitam sesuai perlakuan 0 2,5 5 7,5 10 12,5 
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Lampiran 6. Data dan analisis ragam uji kecepatan 

meleleh es krim yoghurt 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata SD 
I II III 

P0 29,20 27,15 28,15 84,50 28,17 1,03 

P1 30,34 30,44 30,15 90,93 30,31 0,15 

P2 31,10 30,24 29,02 90,36 30,12 1,05 

P3 32,40 31,94 32,56 96,90 32,30 0,32 

P4 34,47 31,15 33,50 99,12 33,04 1,71 

P5 34,43 32,60 35,15 102,18 34,06 1,32 

TOTAL  191,94 183,52 188,53 563,99 188,00 5,56 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
563,99²

18  

= 17671,373 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal = (29,2
2 

+ 27,15
2
 + ... + 35,15

2
) - 17671,373 

= 85,309 

JKp = 
84,50² + 90,93² + 90,36² + ...+ 102,18² 

3
 – FK 

= 71,487 
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JKgalat = JKtotal - JKp 

 = 85,309- 71,487 

= 13,822 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 71,49 14,29 12,41** 2,9 5,06 

Galat 12 13,82 1,151 
   

Total 17 85,31         

Kesimpulan : **F hitung > F tabel 1% maka, 

perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0.01) 

Uji Jarak Berganda Duncan  

UJBD 1% = R . 
 KT  galat

r
 

          = R . 
 1,1519

3
 

           = R. 2,07347 
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P 2 3 4 5 6 

R(5;12;0,01) 4,32 4,405 4,622 4,705 4,767 

Nilai UJBD 

1% 
2,677 2,730 2,864 2,915 2,954 

Keterangan : R(5;12;0,01) 

            5     = Jumlah perlakuan – 1 

            12   = db galat 

           0,01 = taraf beda nyata 

  

Perlakuan 
Rata-

rata 
Notasi 

P0 28,17 a 

P1 30,12   ab 

P2 30,31   ab 

P3 32,30       bc 

P4 33,04           c 

P5 34,06           c 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Ragam Uji pH Es 

krim yoghurt 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata SD 
I II III 

P0 5,00 5,10 5,30 15,40 5,13 0,15 

P1 4,30 3,98 4,10 12,38 4,13 0,16 

P2 4,30 4,10 3,98 12,38 4,13 0,16 

P3 4,60 4,40 4,10 13,10 4,37 0,25 

P4 4,30 4,40 4,00 12,70 4,23 0,21 

P5 4,30 4,30 4,25 12,85 4,28 0,03 

TOTAL  26,80 26,28 25,73 78,81 26,27 0,96 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK)  

FK = 
78,81²

18  

= 345,056 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal = (5
2 

+ 5,1
2
 + ... + 4,25

2
) - 345,056 

= 2,547 

JKp = 
5,13² + 4,13² + 4,13² + ...+ 4,28² 

3
  –  345,056 

= 2,181 
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JKgalat = JKtotal - JKp 

 = 2,547 - 2,181 

= 0,366 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 2,1806 0,4361 14,2915**
 

2,90 5,06 

Galat 12 0,3662 0,0305 0,0833 

  Total 17 2,5469         

Kesimpulan : **F hitung > F table 1% maka, 

perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 

Uji Jarak Berganda Duncan  

UJBD 1% = R . 
 KT  galat

r
 

          = R . 
 0,0305

3
 

           = R. 0,337 
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P 2 3 4 5 6 

R(5;12;0,01) 4,32 4,405 4,622 4,705 4,767 

Nilai UJBD 

1% 0,436 0,444 0,466 0,475 0,481 

 Keterangan : R(5;12;0,01) 

            5     = Jumlah perlakuan – 1 

            12   = db galat 

           0,01 = taraf beda nyata 

   

Perlakuan 
Rata-

rata 
Notasi 

p1 4,1267 a 

p2 4,1267 a 

p4 4,2333 a 

p5 4,2833 a 

p3 4,3667 a 

p0 5,1333      b 
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Lampiran 8. Data dan analisis ragam uji kadar serat 

es krim yoghurt 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata SD 
I II III 

P0 0,67 0,66 0,67 2,00 0,67 0,01 

P1 0,71 0,70 0,75 2,16 0,72 0,03 

P2 0,78 0,76 0,77 2,31 0,77 0,01 

P3 0,84 0,82 0,87 2,53 0,84 0,03 

P4 0,92 0,91 0,94 2,77 0,92 0,02 

P5 0,96 0,96 0,98 2,90 0,97 0,01 

TOTAL  4,88 4,81 4,98 14,67 4,89 0,094 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
14,67²

18
 

= 11,956 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal = (0,67
2 

+ 0,66
2
 + ... + 0,98

2
) - 11,956 

= 0,209 

JKp = 
2²+ 2,16² + 2,31² + ...+ 2,9² 

3
 –  11,956 

= 0,206 
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JKgalat = JKtotal - JKp 

 = 0,209 – 0,206 

= 0,004 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 0,2058 0,0412 134,6945** 2,90 5,06 

Galat 12 0,0037 0,0003 
   

Total 17 0,2094         

Kesimpulan : **F hitung > F table 1% maka, 

perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 

Uji Jarak Berganda Duncan  

UJBD 1% = R . 
 KT  galat

r
 

          = R . 
 0,0003

3
 

           = R. 0,034 
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P 2 3 4 5 6 

R(5;12;0,01) 4,32 4,405 4,622 4,705 4,767 

Nilai UJBD 

1% 
0,0435 0,0444 0,0466 0,0475 0,0481 

Keterangan : R(5;12;0,01) 

            5     = Jumlah perlakuan – 1 

            12   = db galat 

           0,01 = taraf beda nyata 

  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

p0 0,67 a 

p1 0,72    b 

p2 0,77       c 

p3 0,84           d 

p4 0,92               e 

p5 0,97                   f 
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Lampiran 9. Data dan analisis ragam uji organoleptik rasa es krim yoghurt 

Panelis  

P0 P1 P2 P3 P4 P5 
Jumlah Rata-rata 

SD 243 178 438 578 274 750 645 340 482 778 453 335 354 768 541 325 886 123 

1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 4,80 0,414 

2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 51 4,13 0,743 

3 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 66 4,00 0,926 

4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 73 3,73 0,594 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 85 3,40 0,986 

TOTAL 

24 24 24 22 20 20 20 19 21 20 18 18 17 17 17 16 16   3,26 0,884 

72 62 60 56 51 49 350 23,3 4,546 
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Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
350²

90  

= 1361,111 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal = (5
2 

+ 5
2
 + ... + 4

2
) – 1361,111 

= 74,889 

JKp = 
72² + 62²+ 60² + ...+ 49² 

15
 – 1361,111 

= 23,289 
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JKpanelis= 
75²+ 51² + ...+ 85²

18
 –  1361,111 

  = 35,333 

JKgalat = JKtotal - JKp - JKpanelis  

 = 74,889 – 23,289 – 35,333 

= 16,267 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 23,2889 4,6578 0,5273 2,33 3,25 

Panelis 4 35,3333 8,8333 43,9857 

  Galat 81 16,2667 0,2008 

   Total 90 74,8889         

Keterangan : F hitung < F tabel, maka perlakuan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata 
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Lampiran 10. Data dan analisis ragam uji organoleptik aroma es krim yoghurt 

Pane

lis  

P0 P1 P2 P3 P4 P5 

Juml

ah 

Rata-

rata SD 

243 178 438 578 274 750 645 340 482 778 453 335 354 768 541 325 886 123     

1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 4,8 0,41 

2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 4,2 0,74 

3 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 58 3,7 0,62 

4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 74 3,5 0,74 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 3,4 0,63 

TOT

AL 

24 24 24 22 20 20 18 19 18 18 17 17 18 16 17 16 16 16 

 

3,2 0,77 

72 62 55 52 51 48 340 22,67 3,92 
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Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
340²

90  

 = 1284,444 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal = (5
2 

+ 5
2
 + ... + 4

2
) – 1284,444 

= 63,556 

JKp = 
72² + 62² + 60²+ ...+ 49²

15
 – 1284,444 

= 26,356 
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JKpanelis= 
75²+ 57²+ ...+ 76² 

𝑢
 – 1284,444 

= 20,556 

JKgalat = JKtotal - JKp - JKpanelis  

= 1284,444 – 26,356 – 20,556 

= 16,644 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 26,3556 5,2711 1,0257 2,33 3,25 

Panelis 4 20,5556 5,1389 25,0083 

  Galat 81 16,6444 0,2055 

   Total 90 63,5556         

Keterangan : F hitung < F tabel, maka perlakuan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata 
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Lampiran 11. Data dan analisis ragam uji organoleptik tekstur es krim yoghurt 

Pan

elis  

P0 P1 P2 P3 P4 P5 

Jum

lah 

Rata

-rata SD 

243 178 438 578 274 750 645 340 

48

2 778 453 335 354 768 541 325 886 123     

 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 4,60 0,51 

2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 51 4,00 0,65 

3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 66 3,87 0,52 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 3,13 0,74 

5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 3 2 4 4 4 5 5 76 3,13 0,99 

TO

TA

L 

23 23 23 21 19 20 20 19 19 20 16 17 14 17 16 16 19 18 

 

3,53 1,06 

69 60 58 53 47 53 340  22,27 4,47 
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Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
340²

90  

 = 1284,444 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal = (5
2 

+ 5
2
 + ... + 5

2
) – 1284,444 

= 69,556 

JKp = 
69² + 62² + 58² + ...+ 53²

15
 – 1284,444 

= 19,022 
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JKpanelis= 
75² + 51²+ ...+ 76² 

18
 – 1284,444 

= 23,444 

JKgalat = JKtotal - JKp - JKpanelis  

= 1284,444 – 19,022 – 23,444 

= 27,089 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 19,0222 3,8044 0,6491 2,33 3,25 

Panelis 4 23,4444 5,8611 17,5256 

  Galat 81 27,0889 0,3344 

   Total 90 69,5556         

Keterangan : F hitung < F tabel, maka perlakuan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata 

 

 

 

 


