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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the 

best concentration of red ginger juice in ice cream in terms of 

fat content, antioxidant, total solids and organoleptic (aroma, 

taste, texture). The method of this research was experiment 

with completely randomized design (CRD) by using five 

treatments and four replications. The data was analyzed by 

using analysis of variance followed by Duncan's Multiple 

Range Test (DMRT). The treatment were P0: without red 

ginger juice, P1: 1.5% of red ginger juice, P2: 2% of red 

ginger juice, P3: 2.5% of red ginger juice, P4: 3% of red 

ginger juice. The results showed that the addition of red ginger 

juice was highly significant different effect (P<0.01) on fat 

content, antioxidant activities, total solids and organoleptic. 

The best concentration of red ginger juice was 2.5% (P3) with 

fat content= 4.525%, antioxidant activities= 0.228%, total 

solids= 41.73%, the aroma was= 4.5, the taste was= 4.3, the 

texture was= 4.7. 

Key words: Red ginger juice, ice cream, chemical, sensory test 
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RINGKASAN                                                                                     

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 

sampai 1 Mei 2015 di Laboratorium Keju Bagian Teknologi 

Hasil Ternak (THT) untuk pembuatan es krim, pengujian 

kadar lemak, antioksidan, total padatan dan organoleptik, 

Laboratorium Teknologi Pertanian Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian  Universitas Brawijaya untuk menguji kadar lemak 

dan antioksidan, Laboratorium fisiko-kimia untuk menguji 

total padatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh konsentrasi sari jahe merah pada 

kualitas es krim yang ditinjau dari kadar lemak, aktivitas 

antioksidan, total padatan dan organoleptik. 

Materi penelitian yang digunakan adalah susu, jahe 

merah, CMC, pengemulsi, garam, creamer non dairy, skim. 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan yang diulang 

empat kali. Perlakuan yang digunakan (P0) kontrol/tanpa 

penambahan sari jahe, (P1) penggunaan sari jahe merah 1,5%, 

(P2) penggunaan sari jahe 2%, (P3) penggunaan sari jahe 

2,5%, (P4) penggunaan sari jahe 3% dari bobot ICM. Analisis 
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statistik menggunakan analisis variansi (ANAVA), setelah 

rata-rata diperoleh hasil berbeda dilanjutkan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) dengan bantuan Microsoft Excel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

sari jahe memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadapa kadar lemak, aktivitas antioksidan, total padatan dan 

organoleptik. Penggunaan jahe semakin banyak dapat 

meningkatkan  kadar lemak, antioksidan, total padan dan 

organoleptik. Rata-rata hasil kadar lemak: (P0) 2,180%; (P1) 

3,075%; (P2) 4,105%; (P3) 4,525%; (P4) 4,145%, sedangkan 

antioksidan: (P0) 0,335%; (P1) 0,338 %; (P2) 0,380%; (P3) 

0,228%; (P4) 0,238%, total padatan: (P0) 40,25%; (P1) 

41,41%; (P2) 41,21%; (P3) 41,73%; (P4) 41,40%. Aroma: 

(P0) 3,9; (P1) 4,75; (P2) 4,5; (P3) 4,5; (P4) 3. Rasa: (P0) 4,2; 

(P1) 4,5; (P2) 4,7; (P3) 4,3; (P4) 3,0. Tekstur: (P0) 4,9; (P1) 5; 

(P2) 4,9; (P3) 4,7; (P4) 4,85. Tingkat penggunaan sari jahe 

merah 2,5% (P3) merupakan perlakuan terbaik yang 

menghasilkan es krim jahe dengan rataan kadar lemak 

4.525%, antioksidan 0.228%, total padatan 41.73%, aroma 4.5, 

rasa 4.3, tekstur 4.7.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penggunaan 

sari jahe merah 2,5% (P3) merupakan perlakuan terbaik karena 

semakin banyak penggunaan sari jahe merah dapat 

meningkatkan kadar lemak, aktivitas antioksidan, total 

padatan, aroma, rasa dan tekstur. Saran yang dapat diberikan 

pada penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap 

variabel-variabel dan pengamatan lainnya untuk mengetahui 

kualitas es krim. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu makanan yang tinggi 

nilai gizinya,  mengandung lemak 3,8%, protein 3,2%, laktosa 

4,8%,  air 87,25%, mineral 0,65%, yang mampu menunjang 

kesehatan tubuh, susu juga mempunyai sifat untuk 

pertumbuhan mikroorganisme sehingga perlu dilakukan untuk 

mencegah kerusakan susu. Kualitas susu ditentukan oleh 

perlakukan–perlakuan pada waktu pemerahan, penanganan 

setelah pemerahan, cara penyimpanan, sehingga perlu adanya 

pengolahan susu yang bertujuan untuk memperoleh susu yang 

beraneka ragam, berkualitas tinggi, bergizi tinggi dan tahan 

simpan (Anjarsari, 2010).  

Es krim merupakan produk olahan susu yang 

mengandung nilai gizi tinggi dan banyak digemari masyarakat 

luas baik anak-anak maupun dewasa. Konsumsi es krim di 

Indonesia sebanyak 0,6 liter per tahun. Konsumsi es krim 

paling banyak adalah pulau Jawa yang mencapai 2-3 liter per 

tahun (Kompas, 2014). Tingginya permintaan masyarakat 

untuk mengkonsumsi es krim  mendorong adanya variasi 

pembuatan es krim dari berbagai sumber pangan. Peluang 

usahapun dapat diciptakan bagi praktisi usaha kecil dan 

menengah untuk bergerak di industri pangan khususnya untuk 

memproduksi es krim. Kegiatan inovasi baru dalam industri es 

krim salah satunya adalah pembuatan es krim jahe merah. 

Syarat mutu untuk es krim yang ada di Indonesia yaitu 

minimal mengandung lemak 5 %, sukrosa minimal 8 %, 
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protein minimal 2,7 %, dan padatan minimal 3,4 %.  Standar 

es krim yang baik adalah mengandung stabilizer tidak lebih 

dari 0,5 %, total bahan kering susu minimal 20,0 % dan lemak 

susu tidak kurang dari 12,0 %. Lemak susu pada es krim dapat 

mencapai minimum 10,0 % dan total bahan kering susu 

minimum 10,0 % apabila es krim ditambahkan penambah 

aroma seperti buah, coklat dan kacang (Anonim, 2005). 

Pemilihan jahe sebagai bahan tambahan dalam 

pembuatan es krim, karena jahe memliki kandungan 

antioksidan yang tinggi sehingga mampu mencegah proses 

oksidasi pada makanan. Supriyanto dan Cahyono (2012) 

menyebutkan penambahan antioksidan makanan  mampu 

mengahambat proses oksidasi. Hernani dan Christina Winarti 

(2011) jahe merah memiliki kandungan protein 12,3%, zat pati 

52,9%, lemak 4,5%, serat 10,3%, vitamin dan mineral, air 

10,5%. Penambahan jahe merah pada es krim diharapkan 

mampu memperkaya kandungan gizi lebih lengkap dalam es 

krim diantaranya adalah antioksidan dan total padatan.  

Kurniasari, Hartati, Ratnani dan Sumantri (2008) Kandungan 

pati, shogeol dan fenol dalam jahe mampu meningkatkan total 

padatan dan antioksidan pada es krim. Jahe merah memiliki 

manfaat yang baik bagi kesehatan tubu, jahe memiliki 

kandungan antimikroba, antifungal, antihelmintik, 

antioksidatif, antiimflamasi, antitumor, bersifat 

imunomodulatori, antilipidemic, bersifat analgesik, dan 

memiliki efek perlindungan terhadap saluran pencernaan 

(Harwati, 2009). Jahe memiliki efek farmakologis yang 

berkhasiat sebagai obat dan mampu memperkuat khasiat obat 

yang dicampurkannya. Dari ketiga jenis jahe yang ada, jahe 

merah yang lebih banyak digunakan sebagai obat, karena 
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kandungan minyak atsiri dan oleoresinnya paling tinggi 

dibandingkan dengan jenis jahe yang lain. Bahan aktif jahe 

(gingerol) mampu menghambat pertumbuhan bakteri ( Renny, 

Boy, Kianto, 2013) 

Berdasarkan urian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan sari jahe 

merah terhadap kualitas kadar lemak, antioksidan, total 

padatan dan aroma, rasa dan tekstur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana  pengaruh penggunaan sari jahe terhadap 

kualitas es krim ditinjau dari kadar lemak, aktivitas 

antioksidan, total padatan dan mutu organoleptik yang 

meliputi aroma, rasa, tekstur? 

b. Berapa konsentrasi sari jahe yang tepat untuk 

menghasilkan es krim yang berkualitas baik ditinjau 

dari kadar lemak, aktivitas antioksidan, total padatan 

dan mutu organoleptik? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

a. Mengetahui pengaruh penggunaan sari jahe terhadap 

kulalitas es krim dari uji kadar lemak, aktivitas 

antioksidan, total padatan dan mutu organoleptik. 

b. Mengetahui konsentrasi sari jahe yang tepat untuk 

menghasilkan es krim yang berkualitas baik ditinjau 

dari uji kadar lemak, aktivitas antioksidan, total 

padatan dan mutu organoleptik 
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1.4 Maanfaat penelitian 

a. Bahan informasi, inovasi dan pertimbangan lebih 

lanjut dalam penggunaan sari jahe pada pembuatan es 

krim yang ditinjau dari total padatan, kadar lemak, 

aktivitas antioksidan dan mutu organoleptik. 

b. Keaneragaman pengolahan es krim 

 

1.5 Kerangka pikir 

Susu merupakan salah satu makanan yang tinggi 

nilai gizinya yang mampu menunjang kesehatan tubuh, susu 

juga merupakan media pertumbuhan mikroorganisme sehingga 

perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan susu. Kualitas 

susu ditentukan oleh perlakukan–perlakuan pada waktu 

pemerahan, penanganan setelah pemerahan, cara 

penyimpanan, sehingga perlu adanya pengolahan susu yang  

bertujuan untuk memperoleh susu yang beraneka ragam, 

berkualitas tinggi, bergizi tinggi, tahan simpan, salah satu 

olahan susu yang digemari oleh masyarakat adalah es krim. 

Penambahn jahe merah sebagai inovasi dan variasi pada es 

krim, pemilihan jahe sebagai bahan tambahan dalam 

pembuatan es krim, karena jahe memliki kandungan 

antioksidan yang tinggi sehingga mampu mencegah proses 

oksidasi pada makanan. Supriyanto dan Cahyono (2012) 

menyebutkan penambahan antioksidan makanan  mampu 

mengahmbat proses oksidasi. Hernani dan Christina Winarti 

(2011) jahe merah memiliki kandungan protein 12,3%, zat pati 

52,9%, lemak 4,5%, serat 10,3%, vitamin dan mineral, air 

10,5%. Penambahan jahe merah pada es krim diharapkan 

mampu memperkaya kandungan gizi lebih lengkap dalam es 

krim diantaranya adalah antioksidan dan total padatan.  
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Kurniasari, Hartati, Ratnani dan Sumantri (2008) Kandungan 

pati, shogeol dan fenol dalam jahe mampu meningkatkan total 

padatan dan antioksidan pada es krim. Penambahan ini mampu 

mengurangi rasa dan aroma susu sehingga aroma susu dan 

jahe seimbang. Kerangka pikir penelitian ini ditunjukkan 

dalam bentuk skema pikir yang terdapat pada Gambar 1. 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan sari jahe merah pada pembuatan es 

krim dapat meningkatkan kualitas es krim yang ditinjau dari 

kadar lemak, aktivitas antioksidan, total padatan dan mutu 

organoleptik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim 

Es krim merupakan produk olahan susu beku yang 

dikonsumsi dalam keadaan beku. Pembekuan dan proses 

agitasi merupakan proses yang penting untuk mendapatkan 

pengembangan rongga udara yang maksimal sehingga 

mengasilkan struktur, tekstur dan palatabilitas yang berkualitas 

(Brahramparvar and Tehrani, 2011). Es krim adalah salah satu 

dairy product yang merupakan sumber kalsium. Konsumsi es 

krim dibatasi oleh kadar lemak dan gulanya yang cukup tinggi. 

Kadar lemak dan gula yang tinggi akan menyebabkan obesitas 

yang memicu timbulnya berbagai macam penyakit yang 

berhubungan dengan obesitas. Untuk tetap mendapatkan 

sumber kalsium dari es krim, low-fat es krim dapat menjadi 

sebuah pilihan. Low-fat es krim yang dikembangkan oleh 

beberapa produsen es krim di Amerika Serikat dan Eropa 

mengandung inulin yang memberi manfaat bagi kesehatan 

manusia. Inulin bukan saja merupakan komponen prebiotik 

yang dapat menjaga keseimbangan mikroflora dalam usus 

manusia, tetapi juga merupakan serat pangan (Masykuri, 

Pramono dan Ardilia, 2012).  

Produk es krim umumnya mengandung minimal 10 

% lemak susu, 20 % total padatan susu, pemanis yang aman 

dan cocok serta penstabil, flavour dan produk turunan susu 

(Marshall and Arbuckle, 2000). Syarat mutu untuk es krim 

yang ada di Indonesia yaitu minimal mengandung lemak 5 %, 

sukrosa minimal 8 %, protein minimal 2,7 %, dan padatan 
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minimal 3,4 %.  Standar es krim yang baik adalah 

mengandung stabilizer tidak lebih dari 0,5 %, total bahan 

kering susu minimal 20,0 % dan lemak susu tidak kurang dari 

12,0 %. Lemak susu pada es krim dapat mencapai minimum 

10,0 % dan total bahan kering susu minimum 10,0 % apabila 

es krim ditambahkan penambah aroma seperti buah, coklat dan 

kacang (Anonim, 2005). 

Es krim adalah sejenis makanan padat yang dibuat 

dengan cara pembekuan tepung es krim atau campuran susu, 

lemak hewani atau nabati, gula atau dengan bahan lain yang 

diizinkan. Perbedaan es krim terletak pada kandungan es krim, 

kandungan lemak pada es krim yaitu 5,0-9,9%, total solid 

kurang dari 15% (Anjasari, 2010).  

 

2.2 Jahe Merah  

 Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang 

sering dipakai, antara lain sebagai bumbu masak, pemberi 

aroma dan rasa pada makanan seperti roti, kue, biscuit, 

kembang gula dan berbagai minuman. Jahe juga digunakan 

dalam industri obat, minyak wangi dan jamu tradisional. Jahe 

muda dimakan sebagai lalaban, diolah menjadi asinan dan 

acar.  

 

Klasifikasi tanaman jahe adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo   : Muselases 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Zingiber 
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Species  : Zingiber officinale 

Jahe rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil 

dari pada jahe putih kecil. sama seperti jahe kecil, jahe merah 

selalu dipanen setelah tua, dan juga memiliki kandungan 

minyak atsiri yang sama dengan jahe kecil, sehingga cocok 

untuk ramuan obat -obatan. Jahe merah (Z. officanale linn. 

Rubrum) mempunyai rimpang kecil berlapis, aroma sangat 

tajam, berwarna jingga muda sampai merah dengan diameter 

4,20 – 4,26 cm, tinggi dan panjang rimpang 5,26 – 10,40 dan 

12,33 – 12,60 cm, warna daun hijau muda, batang hijau 

kemerahan dengan kadar minyak atsiri 2,58 – 3,90% zingero 

(Kurniasari, Hartati, Ratnani dan Sumantri, 2008). Jahe 

(Zingiber officinale) adalah salah satu yang digunakan sebagai 

bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat-

obatan tradisional.  Kandungan senyawa metabolit sekunder 

pada tanaman jahe-jahean terutama dari golongan flavonoid, 

fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Senyawa metabolit 

sekunder yang dihasilkan tumbuhan Zingiberaceae ini 

umumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen yang 

merugikan kehidupan manusia, diantaranya bakteri 

Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

jamur Neurospora sp, Rhizopus sp. dan Penicillium sp 

(Kartika, Periadnadi dan Nasril, 2013).  

Tanaman jahe memiliki fungsi sebagai rempah, 

minyak atsiri, pemberi aroma dan sebagai obat. Secara 

tradisional kegunaan jahe sebagi oabat antara lain rematik, 

asma, stroke, sakit gigi, diabetes, sakit otot dll (Hernani dan 

Christina, 2011). Komposisi jahe tertera pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi Kandungan Jahe Merah dalam 100 gram   

Kandungan gizi Jumlah Jahe 

Segar 

Jumlah Jahe 

Kering 

Energi (KJ) 184,0 1424,0 

Protein (g) 1,5 9,1 

Karbohidrat (g) 1,0 6,0 

Lemak (g) 10,1 70,8 

Kalsium (mg) 21 116 

Fosfor (mg) 39 148 

Besi (mg) 4,3 12 

Vitamin A(SI) 30 147 

Vitamin C (mg) 4 - 

Serat kasar (g) 7,53 5,9 

Abu (g) 3,7 3,7 

Sumber: Kusuma (2008)  

 

Rimpang jahe merah sudah digunakan sebagai 

tanaman obat secara turun temurun karena mempunyai 

komponen volatile (minyak atsiri) dan non volatile (oleoresin) 

paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis jahe yang lain, 

yaitu kandungan minyak atsiri sekitar 2,58-3,90% dan 

oleoresin 3%. ekstrak air rimpang jahe mempunyai aktivitas 

antioksidan, dan beberapa penelitian lain juga menunjukkan 

kemampuan jahe untuk mencegah kanker (Ester, Awaluddin 

dan Djendakita, 2012). Senyawa zingeberen, merupakan 

senyawa yang sangat penting mengingat akan memberikan 

aroma pedas pada jahe. Beberapa senyawa bioaktif yang 

tekandung dalam jahe tersebut dapat diperoleh dari beberapa 

varitas, seperti jahe gajah, jahe merah dan jahe emprit. Ketiga 

jehe tersebut, jahe emprit. Komoditas unggulan yang paling 

diminati oleh masyarakat. Konsumsi jahe sebagai bahan baku 
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herbal bersumber dari jahe segar maupun jahe yang telah 

dikeringkan (selanjutnya disebut simplisia kering). Masyarakat 

luas lebih memilih jahe segar mengingat organoleptis 

(khususnya bau) dari jahe segar lebih baik daripada simplisia 

kering. Ilmu kimia, perbedaan tersebut ditandai dengan 

perbedaan komposisi minyak atsiri yang terkandung 

didalamnya (Supriyanto dan Cahyono, 2012). 

Aroma harum jahe disebabkan oleh minyak atsiri, 

sedangkan oleoresinnya menyebabkan rasa pedas. Mnnyak 

atsiri dapat diperoleh atau diisolasi dengan destilasi uap dari 

rhizoma jahe kering. Ekstrak minyak jahe berbentuk cairan 

kental berwarna kehijauan sampai kuning, berbau harum tetapi 

tidak memiliki komponen pembentuk rasa pedas. Kandungan 

minyak atsiri dalam jahe kering sekitar 1–3 %. Komponen 

utama minyak atsiri jahe yang menyebabkan bau harum adalah 

zingiberen dan zingiberol. Oleoresin jahe banyak mengandung 

komponen pembentuk rasa pedas yang tidak menguap. 

Komponen dalam oleoresin jahe terdiri atas gingerol dan 

zingiberen, shagaol, minyak atsiri dan resin. Pemberi rasa 

pedas dalam jahe yang utama adalah zingero (Kurniasari, 

Hartati, Ratnani dan Sumantri, 2008). 

 

2.3  Bahan Baku Pembuatan Es Krim 

2.3.1 Susu 

Susu adalah cairan yang disekresikan oleh mamalia 

dari kelenjar mamae (Saleh, 2004). Astawan (2006) 

menyebutkan bahwa komponen utama dari susu adalah air 

sebesar 87,5 %. Susu mengandung beberapa komponen 

bioaktif diantaranya adalah protein, laktosa 4,9 %, lemak 3,9 

% dan mineral 0,65 % terutama kalsium, enzim, fosfolipid dan 
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beberapa jenis vitamin. Sekitar 80-85 % protein susu adalah 

kasein. Air susu segar mempunyai pH antara 6,5-6,7. Susu 

mengandung vitamin-vitamin yang larut dalam air dan yang 

larut dalam lemak. 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 (Difangga, Purwadi, and 

Lilik, 2014). Kandungan terbesar susu adalah air dan lemak. 

Kandungan lemak susu mengandung vitamin yang hanya larut 

dalam lemak yaitu vitamin A, D, E dan K. Air susu 

mengandung berbagai macam tipe protein, yang dapat 

dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kasein (80%) dan 

laktoglobulin (20%). Rasa manis air susu karena adanya 

laktosa berkontribusi sekitar 40% kalori dari air susu penuh 

(whole milk). Laktosa terdiri atas dua macam gula sederhana 

yaitu glukosa dan galaktosa.  

 

2.3.2 Creamer Nabati 

Lemak nabati adalah lemak yang diketahui memiliki 

kandungan asam lemak tidak jenuh yang menyehatkan dapat 

membantu mengurangi kadar LDL (low density lipoproteins) 

dan meningkatkan kandungan HDL (high density lipoproteins) 

dalam darah (Vimala, purwadi dan thohari, 2014). Sebagai 

pengganti susu sapi dapat digunakan susu kedelai, serta 

ditambahkan santan untuk meningkatkan kadar lemak es krim. 

Penggunaan jumlah santan yang berbeda akan menghasilkan 
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kadar lemak yang berbeda pada es krim nabati yang 

dihasilkan. Berdasarkan kadar lemaknya, es krim nabati dapat 

dibagi menjadi 2 macam yaitu mellorine (6-10%) dan 

mellofreeze (3-5%) (Srianta, Kusumawati dan  Effendi, 2007).  

Lemak susu merupakan bahan baku utama dalam 

pembuatan es krim, kadar lemak mempengaruhi tekstur pada 

es krim. Lemak susu memberikan rasa yang lebih enak 

rasanya, membentuk body dan melembutkan tekstur dengan 

cara membatasi ukuran kristal es. Lemak susu tidak larut 

dalam es krim sehingga tidak menurungkan titik beku dan 

cenderung memperlambat laju pembusaan (whipping). 

Peningkatan kadar lemak susu dapat mencegah pembentukan 

kristal es yang besar selama pembekuan es krim (Masykuri, 

Pramono dan Ardilia, 2012). 

 

2.3.3 Susu Skim 

Susilorini dan Sawitri (2006) menjelaskan bahwa susu 

skim adalah susu bubuk tanpa lemak yang dibuat dengan cara 

pengeringan atau spray dryer untuk menghilangkan sebagian 

air dan lemak tetapi masih mengandung laktosa sekitar 49,2 

%, protein 37,4 %, kadar air 3,0 %, kadar lemak 0,8 % dan abu 

6,5 %. Menurut Herawati dan Wibawa (2003), susu skim 

adalah susu yang kadar lemaknya telah dikurangi hingga 

berada dibawah batas minimal yang telah ditetapkan. Susu 

skim mengandung energi sebesar 36 kilokalori, protein 3,5 gr, 

karbohidrat 5,1 gr, lemak 0,1 gr, kalsium 123 mg, fosfor 97 

mg, dan zat besi 0 mg. Vitamin juga terkandung dalam susu 

skim diantaranya vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin B1 0,04 

mg dan vitamin C 1 mg (Anonim, 2012). Susu skim adalah 

susu yang kadar lemaknya telah dikurangi hingga berada 
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dibawah batas minimal yang telah ditetapkan. Susu skim 

merupakan bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil 

sebagian atau seluruhnya. Susu skim mengandung zat 

makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin– vitamin yang 

larut dalam lemak (Dewi dan Andang, 2006). 

 

2.3.4 Bahan Penstabil 

Wang dan Johnson (2006), menyatakan bahwa bahan 

penstabil adalah hidrofilik yang dapat menurunkan konsentrasi 

air bebas dengan mengikat air tersebut sehingga dapat 

mengurangi kristalisasi es terutama selama suhu penyimpanan 

berfluktuasi. Bahan penstabil berperan dalam pemberian udara 

kepada adonan selama pembekuan, meningkatkan kekuatan 

body, tekstur, dan berpengaruh terhadap daya leleh produk. 

Menurut Marshall dan Arbuckle (2000), air pada es krim tidak 

selamanya membeku. Penstabil dapat mengikat air dan 

mengurangi sebanyak mungkin perubahan fase dari es menjadi 

air dan dari air menjadi es. Menurut Syahrul (2005), bahan 

penstabil pada pembuatan es krim memiliki beberapa fungsi 

yaitu untuk meningkatkan viskositas yang dapat menambah 

karakteristik es krim saat dimakan, selain itu berfungsi untuk 

menahan pembuatan kristal es yang besar. 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. Hasil yang diperoleh berupa struktur kristal es 

dalam bentuk kecil dan tekstur yang halus. 

Penstabil merupakan bahan pendukung dalam 

meningkatkan mutu es krim karena penstabil berfungsi 

mencegah terjadinya pemisahan konstituen lemah dengan 
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konstituen lain sehingga dapat mencegah timbulnya kristal es 

yang besar. Penstabil yang sudah lazim digunakan oleh 

industri es krim adalah Carboxyl Metyl Cellulose atau biasa 

disingkat dengan CMC (Masykuri, Nurwantoro, dan Wibawa, 

2009). Jumlah dan jenis bahan penstabil dalam es krim 

bervariasi tergantung komposisi adonan, waktu pembekuan, 

suhu dan tekanan. Penstabil yang biasanya digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah sebanyak 0,1-0,5%. Terdapat dua 

tipe penstabil yaitu pertama tipe gelatin yang berasal dari 

hewan dan kedua dari tumbuhan seperti sodium alginat, agar-

agar, CMC, dan lain-lain (Marshall and Arbuckle, 2000). 

Bahan penstabil atau stabilizer membentuk selaput 

yang berukuran mikro untuk mengikat molekul lemak, air dan 

udara, sehingga air tidak akan mengkristal (Effendi, 2006). 

Bahan penstabil yang ditambahkan dapat meningkatkan 

viskositas adonan es krim, sehingga es krim yang dihasilkan 

memiliki overrun yang rendah dan tekstur yang lembut karena 

kristal-kristal es berbentuk kecil sehingga memperlambat 

pelelehan es krim saat dihidangkan. Bahan penstabil  biasa 

ditambahkan dalam campuran ice cream mix sebesar 0,2-0,5 

% (Marshall et al., 2003).  

 

2.3.5 Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi atau emulsifier adalah suatu bahan 

yang mengurangi kecepatan tegangan permukaan antara dua 

fase yang dalam keadaan normal tidak saling melarutkan 

sehingga dapat bergabung membentuk pengemulsi. Bahan 

pengemulsi memiliki fungsi untuk membangun distribusi 

struktur lemak dan udara sehingga menentukan tekstur yang 

halus serta pelelehan yang baik (Widiantoko, 2012).  Bahan 
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pengemulsi yang ditambahkan dalam es krim berfungsi untuk 

memperbaiki kualitas pengadukan pada adonan, menghasilkan 

tekstur yang lebih lembut dari produk akhir, kaya akan rasa 

dalam mulut dan menimbulkan sensasi creamy, meningkatkan 

distribusi rongga udara dan memberikan ketahanan terhadap 

pelelehan (Marshall and Arbuckle, 2000).  

Es krim emulsi minyak dalam air, emulsi merupakan 

sistem dua fase yang berupa campuran dari dua cairan yang 

tidak larut sedangkan pengemulsi adalah substansi yang 

menghasilkan peningkatan kualitas whipping dari adonan, 

menghasilkan tekstur yang lembut dan memberi kekuatan pada 

produk ketika akan dipindahkan ke dalam freezer (Masykuri, 

Nurwantoro, dan Wibawa, 2009). Pengemulsi mempunyai 

gugus hodrofilik dan lipofilik yang dapat menurunkan 

tegangan permukaan dan menstabilkan emulsi, selain itu dapat 

juga digunakan mono atau digliserida dan polisorbat yang 

dapat mendispersikan globula lemak dengan lebih efektif 

(Goff and Hartel, 2004). 

Bahan pengemulsi atau emulsifier dipakai untuk 

memperbaiki tekstur es krim yang merupakan campuran air 

dan lemak (Astawan, 2005). Marshall et.al. (2003) 

menambahkan bahwa pengemulsi merupakan komponen 

penyusun es krim yang berfungsi untuk membentuk struktur 

lemak yang baik dan membentuk distribusi udara dalam es 

krim, selain itu untuk memperbaiki tesktur dan 

memperpanjang waktu pelelehan. Pengemulsi yang biasa 

digunakan dalam pembuatan es krim adalah kuning telur 

karena memberikan karakteristik rasa yang lezat serta 

meningkatkan viskositas campuran. 
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2.3.6 Bahan Pemanis 

Bahan pemanis perlu ditambahkan ke dalam 

pembuatan es krim, biasanya sebanyak 12-17 % dari berat 

campuran adonan es krim. Pemanis berfungsi dalam 

pembentukan tekstur es krim, meningkatkan flavor dan 

merupakan sumber total padatan yang paling murah. Bahan 

pemanis yang biasanya digunakan yaitu sukrosa atau dicampur 

dengan gula (Goff and Hartel, 2004). Penggunaan gula dalam 

konsentrasi yang terlalu tinggi akan menurunkan kemampuan 

pengembangan (Marshall et al., 2003). 

Gula adalah meningkatkan cita rasa sehingga 

penerimaan konsumen semakin meningkat. Sukrosa terdiri 

dariunsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). 

Konsentrasi sukrosa umumnya digunakan dalam pembuatan es 

krim sekitar 14-16%, apabila terlalu tinggi dapat menutupi cita 

rasa yang diinginkan dan jika terlalu sedikit akan membuat 

produk terasa hambar. Selain itu penambahan gula dapat 

meningkatkan kekentalan dan memperbaiki tekstur dengan 

syarat total padatan tidak lebih dari 42% dan konsentrasi gula 

tidak lebih dari 16%. Gula juga dapat menurunkan titik beku, 

kecepatan pembekuan whipping rate serta membentuk produk 

es krim dengan tekstur yang lebih halus (Masykuri, Pramono 

dan Ardilia, 2012). Menurut Afriansyah (2005), bahan 

pemanis dapat meningkatkan viskositas dan kandungan total 

padatan dalam adonan. Tingkat kemanisan yang diinginkan 

biasanya didapatkan dari sukrosa dapat diganti dengan jenis 

pemanis yang lain seperti gula, sirup jagung, fruktosa atau 

glukosa.  
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2.2.7 Garam 

Garam pada pembuatan es krim berfungsi untuk 

menurunkan titik beku air sehingga air tidak membeku pada 

suhu di bawah suhu beku air dan ini memberi sentuhan merata 

pada wadah untuk mengaduk campuran bahan es krim 

(Suharyanto, 2009). Menurut Marshall et al. (2003), 

penambahan garam dalam pengolahan es krim sekitar 0,1-0,2 

% sudah dapat berpengaruh terutama pada rasa es krim yang 

dihasilkan. Garam yang digunakan dalam pembuatan es krim 

berpengaruh terhadap warna es krim dan memegang peranan 

penting dalam menimbulkan warna kerak pada es krim. Suatu 

bahan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya sangat baik 

tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang tidak sedap 

dipandang, atau memberi kesan telah menyimpang dari warna 

yang seharusnya (Anonim, 2011). 

 

2.4 Proses Pengolahan Es Krim  

2.4.1 Perhitungan Komposisi Es Krim  

Proses pembuatan es krim meliputi penghitungan 

adonan, pencampuran, pasteurisasi (pemanasan), 

homogenisasi, aging, pembekuan dan pengerasan. 

Penghitungan adonan dilakukan untuk menghitung komposisi 

bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan es krim. 

Setelah ditentukan komposisinya kemudian semua bahan 

disiapkan. Dalam persiapan adonan, bahan padat dapat 

dipisahkan dengan bahan cair untuk mempermudah dalam 

pembuatan es krim. Pencampuran adonan dilakukan dengan 

melarutkan bahan-bahan kering ke dalam bahan cair kemudian 

dipanaskan (Masykuri, Pramono dan Ardilia, 2012). 
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2.4.2 Pencampuran Bahan (Mixing) 

Tahap awal dalam pembuatan es krim adalah 

mencampurkan semua bahan yang digunakan dalam 

pembuatan es krim (Saleh, 2004). Pencampuran bahan 

merupakan proses mencampurkan semua bahan es krim, baik 

bahan cair maupun bahan padat, yang disertai dengan 

pengadukan dan pengocokkan terhadap adonan agar merata ke 

seluruh bagian. Pengocokkan terhadap adonan tersebut dapat 

meningkatkan overrun es krim karena banyak udara yang 

terperangkap dalam adonan es krim. Susu cair dan bahan 

pengemulsi yang dipasteurisasi, selanjutnya ditambahkan 

dengan susu bubuk krim dan susu bubuk skim sambil terus 

diaduk hingga kental untuk selanjutnya ditambahkan gula 

sedikit demi sedikit dan kembali diaduk hingga merata (Muse 

and Hartel, 2004). Bahan-bahan es krim dipilih dan disiapkan 

berdasarkan formulasi dan perhitungan yang telah ditentukan. 

Bahan-bahan tersebut kemudian ditimbang dan dicampur 

sedemikian rupa sehingga dikatakan sebagai Ice Cream Mix 

(ICM) (Goff, 2002). Marshal et al. (2003), menambahkan 

bahwa bahan-bahan yang tidak larut sebaiknya dibiarkan 

dalam suspense sampai menyerap air secara penuh/terdispersi 

dalam ukuran kecil sehingga dapat terlarut dalam campuran 

akhir. 

 

2.4.3 Aging 

Menurut Muse dan Hartel (2004), aging dilakukan 

agar diperoleh ICM yang lebih kental, lebih halus dan tampak 

lebih mengkilat. Aging juga akan menambah kehalusan serta 

pengembangan volume es krim yang dihasilkan. ICM tidak 



20 

 

boleh terlalu kental karena akan menyulitkan pengembangan 

atau memperkecil overrun. 

 

2.4.4 Pembekuan 

Pembekuan adonan adalah untuk membekukan 

sebagian air dalam adonan. Tujuannya adalah memperbaiki 

palatabilitas dan untuk mendapatkan efek rasa,dingin pada 

makanan tersebut. Produk makanan termasuk es krim dapat 

disimpan beberapa minggu tanpa mengalami penurunan mutu 

sama sekali. Proses pembekuan harus dilakukan secara cepat 

untuk mencegah pembekuan kristal es yang kasar. Pembekuan 

dilakukan dua tahap, tahap pertama suhu diturunkan hingga 

mencapai (–5
o
C)-(–8

o
C) dan tahap kedua lebih dikenal dengan 

pengerasan adonan, dilakukan pada suhu sekitar –30
o
C (Muse 

and Hartel, 2004). 

 

2.4.5 Hardening 

Proses pembekuan dilakukan di dalam freezer 

(hardening) pada suhu -30
o
C sampai -40 

o
C, karena pada suhu 

tersebut air yang tersisa dapat membeku. Suhu di bawah -

25
o
C, es krim menjadi lebih stabil dan tidak memungkinkan 

terjadinya rekristalisasi sehingga membentuk kristal es yang 

besar (Pearson, 2005). Proses pembekuan es krim dalam 

freezer berlangsung selama 30 detik atau sekitar 10-15 menit, 

dalam pembekuan ini perubahan penting yang terjadi yaitu 

terbentuknya kristal es, masuknya udara (overrun) dan 

stabilisasi emulsi lemak (Marshall et al., 2003). Pengerasan 

yang cepat, akan membuat kristal es yang terbentuk akan 

semakin kecil dan tekstur es krim yang terbentuk semakin 

lembut. Proses pengerasan dianggap cukup bila suhu di bagian 
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tengah produk sudah mencapai -18
o
C. suhu pengerasan 

tergantung pada ukuran dan bentuk kemasan, luas permukaan, 

suhu medium pendingin, kecepatan pergerakan udara 

pendingin, dan suhu awal produk (Goff, 2002). 

 

2.5 Kualitas Es Krim 

2.5.1   Kadar  Lemak 

 Lemak merupakan komponen utama yang penting di 

dalam es krim. Kandungan lemak akan meningkatkan flavour 

es krim, menghasilkan karakteristik tekstur yang halus, 

memberikan body dan mempengaruhi sifat pelelehan. Lemak 

dalam es krim juga akan mempengaruhi sifat fisik overrun 

(volume pengembangan es krim). kadar lemak yang 

terkandung dalam es krim adalah minimal 5%, sedangkan es 

krim susu sapi sebagai kontrol memiliki kadar lemak sebesar 

5,5-61% (Aviani, Amat dan Nunung, 2012). Lemak susu 

merupakan bahan baku utama dalam pembuatan es krim, kadar 

lemak mempengaruhi tekstur pada es krim. Lemak susu 

memberikan rasa yang lebih enak rasanya, membentuk body 

dan melembutkan tekstur dengan cara membatasi ukuran 

kristal es. Lemak susu tidak larut dalam es krim sehingga tidak 

menurungkan titik beku dan cenderung memperlambat laju 

pembusaan (whipping). Peningkatan kadar lemak susu dapat 

mencegah pembentukan kristal es yang besar selama 

pembekuan es krim (Masykuri, Pramono dan Ardilia, 2012). 

 

2.5.2  Antioksidan 

Senyawa antioksidan alami dalam jahe cukup tinggi 

dan sangat efisien dalam menghambat radikal bebas 

superoksida dan hidroksil yang dihasilkan oleh sel-sel kanker, 
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dan bersifat sebagai antikarsinogenik, non-toksik dan non-

mutagenik pada konsentrasi tinggi. Beberapa senyawa, 

termasuk gingerol, shogaol dan zingeron memberikan aktivitas 

farmakologi dan fisiologis seperti efek antioksidan, 

antiinflammasi, analgesik, antikarsinogenik dan kardiotonik. 

Oleoresin jahe mengandung lemak, lilin, karbohidrat, vitamin 

dan mineral. Oleoresin memberikan kepedasan aroma yang 

berkisar antara 4-7% dan sangat berpotensi sebagai 

antioksidan ( Hernani dan Christina, 2011). 

 

2.5.3 Total Padatan 

Total padatan adalah semua komponen penyusun es 

krim dikurangi dengan kadar air, yang termasuk bahan padat 

adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. 

Strandart total bahan padat pada es krim untuk skala ekonomi 

adalah 35-37% (Achmad, Nurwantoro dan Mulyani, 2012). 

Uji total padatan terlarut ini dilakukan untuk mengetahui kadar 

gula pada bahan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara 

meneteskan produk pada kaca sensor yang ada pada hand 

refraktometer dan angka brix dapat segera dibaca. 

Total padatan yaitu semua penyusun es krim dikurangi 

dengan kadar air, yang tergolong dalam bahan padat antara 

lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Adapun 

tandar total bahan padat es krim untuk skala ekonomi adalah 

35-37% Total padatan yaitu semua penyusun es krim 

dikurangi dengan kadar air, yang tergolong dalam bahan padat 

antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. 

Adapun tandar total bahan padat es krim untuk skala ekonomi 

adalah 35-37% (Marshall et al., 2003). Penentuan total 

padatan es krim ini didasarkan terhadap penetapan kadar air. 
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Total padatan es krim berpengaruh terhadap tekstur es krim 

dan memperlambat pelelehan pada es krim. Marshall and 

Arbuckle (2000) menyatakan bahwa total padatan yang terlalu 

rendah akan mengakibatkan tekstur es krim menjadi kasar dan 

apabila total padatan terlalu tinggi maka es krim akan menjadi 

lembek dan lengket. Total padatan menggantikan jumlah air 

yang ada dalam adonan. Semakin tinggi total padatan maka 

semakin kecil jumlah air yang ditambahkan sehingga dapat 

mengurangi kristal es yang terbentuk. Total padatan es krim 

sebaiknya tidak lebih dari 40 – 42 %. 

 

2.5.4 Mutu Organoleptik 

Penilaian secara sensoris terhadap bahan pangan 

dilakukan dengan menggunakan indera pembau, peraba dan 

pengecap pada saat bahan pangan tersebut dimakan. Hasil 

penilaian dengan alat-alat indera tersebut dipakai untuk 

mengukur mutu bahan pangan. Pengujian mutu organoleptik 

bahan pangan biasanya digunakan untuk membedakan kualitas 

makanan meliputi rasa, warna, bau dan tekstur yang secara 

langsung dapat dibedakan. Uji sensoris yang dilakukan 

sebagian besar berorientasi pada produk (Suryani, 2006). Uji 

organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara 

pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat 

utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. 

Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam 

penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan 

indikasi kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya 

dari produk (Siska , Lontaan, Sakul, Mirah, 2013) . 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang 

didasarkan pada proses pengindraan. Pengindraan diartikan 
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sebagai suatu proses fisio-psikologis, yaitu kesadaran atau 

pengenalan alat indra akan sifat-sifat benda karena adanya 

rangsangan yang diterima alat indra yang berasal dari benda 

tersebut. Pengindraan dapat juga berarti reaksi mental 

(sensation) jika alat indra mendapat rangsangan (stimulus). 

Reaksi atau kesan yang ditimbulkan karena adanya rangsangan 

dapat berupa sikap untuk mendekati atau menjauhi, menyukai 

atau tidak menyukai akan benda penyebab rangsangan. 

 

2.5.4.1 Aroma 

Aroma merupakan salah satu parameter yang 

mempengaruhi persepsi rasa enak suatu makanan. Uji terhadap 

aroma dalam industri pangan, dianggap penting karena dengan 

cepat dapat memberikan penilaian minat konsumen terhadap 

hasil produksinya. Pengental mempunyai peranan sebagai 

pelindung, pengontrol tekstur serta daya ikat terhadap 

senyawa-senyawa penyebab aroma dari lidah buaya (Winarno, 

2002).  

 

2.5.4.2 Rasa 

Rasa merupakan salah satu parameter yang dinilai 

dalam menentukan mutu organoleptik dengan menggunakan 

indra pengecap sebagai acuan dalam melakukan penilaian. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan 

panelis terhadap rasa, antara lain senyawa kimia, suhu, 

konsentrasi dan interaksi dengan komponen rasa yang lain. 

Produk yang memiliki rasa tidak enak maka tidak akan 

diterima oleh konsumen walaupun warna, aroma dan 

teksturnya baik. Rasa merupakan salah satu faktor yang 
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penting dalam keputusan konsumen untuk menerima atau 

menolak suatu produk (Winarno, 2002).  

 

2.5.4.3 Tekstur 

Tekstur merupakan kombinasi sifat-sifat fisik yang 

dapat diketahui melalui kinetis (ujung saraf yang menyerupai 

otot), rabaan (termasuk mouthfeel), penglihatan dan 

pendengaran. Sifat fisik meliputi bentuk, besar, jumlah dan 

konformasi dari elemen-elemen struktur zat (Kalsum, 2012). 

Tekstur mengacu pada kelembutan relatif yang dirasakan saat 

es krim dimasukkan ke dalam mulut (Tharp, 2005). Salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam pembentukan tekstur es krim 

adalah lemak susu. Tekstur es krim terbentuk karena adanya 

ikatan antara globula lemak dan molekul air, akibatnya antara 

molekul-molekul air tidak dapat menyatu (Marshall et 

al.,2003).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian dimulai bulan April 

sampai dengan Mei 2015 yang telah dilaksanakan di 

Laboratorium Keju Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya untuk memproduksi es krim 

dan Laboratorium Pangan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 

Universitas Brawijaya untuk uji kadar lemak dan antioksidan. 

3.2 Materi Penelitian 

Peralatan dan bahan yang digunakan untuk penelitian  

antara lain: 

a. Pembuatan es krim jahe: Mixer, Tupperware, Freezeer, 

Ice Cream Maker, gelass ukur, kertas label, pengaduk, 

pisau, timbangan digital, dan cup/gelas es krim. Bahan 

yang digunkan yaitu susu segar, gula, creamer nabati, 

susu skim, cmc, quick dan garam. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis, antara lain: 

cawan petri, oven, timbangan analitik, inkubator. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian antara lain: bahan uji 

total padatan ( Total Solid). 

 

3.3 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan, rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan 

pembuatan es krim jahe adalah penggunaan jahe: 
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P0 :  Tanpa penambahan jahe merah. 

P1 :  Konsentrasi jahe merah 1,5% dari bobot ICM. 

P2 :  Konsentrasi jahe merah 2% dari bobot ICM. 

P3 :  Konsentrasi jahe merah 2,5% dari bobot ICM. 

P4 :  Konsentrasi jahe merah 3% dari bobot ICM. 

 

Formula es krim tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Formula es krim jahe 

Bahan es 

krim 

% Komposisi 

P0 P1 P2 P3 P4 

Susu  739 739 739 739 739 739 

Creamer 

nabati 

55 55 55 55 55 55 

Skim 55 55 55 55 55 55 

Gula 14 14 14 14 14 14 

CMC 5 5 5 5 5 5 

Emulsi 5 5 5 5 5 5 

Garam 1 1 1 1 1 1 

Sari jahe 

merah 

Sesuai 

perlakuan 

0 15 20 25 30 

Total bahan 100 100 115 120 125 130 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan yang diuji adalah uji lemak, 

antioksidan, total padatan, dan rasa, aroma, tekstur. 

1. Pengujian kadar lemak tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengujian antioksidan tertera pada Lampiran 2. 

3. Pengujian total padatan es krim, prosedur tertera 

pada Lampiran 3. 
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4. Pengujian mutu organoleptik (rasa, aroma, tekstur) 

es krim jahe pada panelis, prosedur pengujian tertera 

pada Lampiran 4. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

Analisis Variansi (ANAVA), kemudian dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan apabila terdapat perbedaan yang 

nyata.  

 

3.6 Batasan Istilah  

Antioksidan : Senyawa yang dapat 

menghambat proses oksidasi 

pada es krim. 

Mutu organoleptik : Penilaian secara sensoris 

terhadap bahan pangan 

dilakukan dengan 

menggunakan indera pembau 

dan pengecap pada saat bahan 

pangan tersebut di makan 

Sari jahe merah : Salah satu jenis jahe yang 

memiliki kandungan 

antioksidan tinggi. 
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3.7 Prosedur Penelitian Es krim dengan penambahan jahe 

merah pada level yang berbeda 

 

3.7.1 Prosedur Pembuatan sari  jahe merah 
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3.7.2 Posedur pembuatan es krim 

 

BAB IV 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data dan analisis variansi hasil penelitian es krim 

dengan penambahan sari jahe merah tertera pada Lampiran 6, 

Lampiran 7, Lampiran  8. Rata-rata hasil disajikan pada Tabel 

4. 

Tabel 4. Rata-rata hasil uji kadar lemak, antioksidan, 

total padatan 

Perlakuan 
Rata-rata ± SD 

kadar lemak (%) 

Rata-rata ± SD 

antioksidan (%) 

Rata-rata ± SD 

total padatan (%) 

P0 2,180±0,022
a
 0,335 ±0,012

b
 40,25±0,106

a 

P1 3,075±0,021
b
 0,338 ±0,018

b
 41,41 ±0,079

b
 

P2 4,105 ±0,082
c
 0,380 ±0,014

b 
41,21 ±0,105

b
 

P3 4,525 ±0,104
d 
 0,228 ±0,022

a
 41,73 ±0,419

b
 

P4 4,145 ±0,160
c
 0,238 ±0,020

a
 41,40±0,71

b
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1 Pengaruh penggunaan sari jahe terhadap kadar lemak 

es krim 

Data dan analisis variansi kadar lemak pada es krim 

dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan perhitungan lengkap 

tertera pada Lampiran 5. Penambahan jahe merah pada es krim 

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

kadar lemak pada es krim, hal ini disebabkan adanya 

konsentrasi sari jahe yang berbeda pada setiap perlakuan. 
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Kadar lemak dilakukan untuk mengetahui lemak sesuai 

dengan standar SNI dari es krim yang dihasilkan, hal ini sesuai 

dengan pendapat  Aamelia (2005), lemak merupakan 

komponen utama yang penting di dalam es krim. Kandungan 

lemak akan meningkatkan flavour es krim, menghasilkan 

karakteristik tekstur yang halus, memberikan body dan 

mempengaruhi sifat pelelehan. Lemak dalam es krim juga 

akan mempengaruhi sifat fisik overrun (volume 

pengembangan es krim). Kadar lemak yang terkandung dalam 

es krim adalah minimal 5%, sedangkan es krim susu sapi 

sebagai kontrol memiliki kadar lemak sebesar 5,5-61%.  

Perbedaan yang sangat nyata pada hasil analisis 

variansi uji kadar lemak setelah dilanjutkan Uji Jarak 

Berganda Duncan didapatkan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap kadar lemak. Hal ini disebabkan karena ada 

konsentrasi yang berbeda pada setiap perlakuan. Rata-rata 

nilai kadar lemak tertinggi adalah 4,525% dengan penambahan 

jahe sebanyak 2,5%, sedangkan kadar lemak terendah adalah 

2,180% tanpa penambahan jahe merah, penggunaan bahan 

seperti: creamer nabati, susu skim dan bahan lainnya dengan 

kandungan lemak yang tinggi, selain itu kandungan jahe segar 

per 100 gram 5% sehingga mampu meningkatkan kadar 

lemak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Masykuri, Pramono 

dan Ardilia (2012), lemak susu merupakan bahan baku utama 

dalam pembuatan es krim, kadar lemak mempengaruhi tekstur 

pada es krim. Lemak susu memberikan rasa yang lebih enak, 

membentuk body dan melembutkan tekstur dengan cara 

membatasi ukuran kristal es. Lemak susu tidak larut dalam es 

krim sehingga tidak menurunkan titik beku dan cenderung 

memperlambat laju pembusaan (whipping). Peningkatan kadar 
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lemak susu dapat mencegah pembentukan kristal es yang besar 

selama pembekuan es krim. Didukung pendapat Anjasari 

(2010), kandungan lemak pada es krim 5,0-9-9%, es krim 

merupakan jenis makanan semi padat dibuat dengan cara 

pembekuan yaitu campuran susu, lemak nabati maupun 

hewani, gula dan bahan lain yang diizinkan, pebedaan dari 

jenis es krim terletak pada kandungan lemak susunya. 

 Saleh (2004), menyatakan bahwa penggunaan bahan 

krimer mengandung lemak tinggi, namun lemak tersebut 

adalah lemak nabati yang diketahui memiliki kandungan asam 

lemak tidak jenuh yang menyehatkan dapat membantu 

mengurangi kadar low density lipoproteins (LDL) dan 

meningkatkan kandungan high density lipoproteins (HDL) 

dalam darah, sehingga baik untuk dikonsumsi. 

 

4.2 Pengaruh Penggunaan Sari Jahe Terhadap 

Antioksidan Es krim 

Data dan analisis variansi antioksidan pada es krim 

dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan perhitungan lengkap 

tertera pada  Lampiran 6. Penambahan sari jahe merah 

pada es krim memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap antioksidan pada es krim, hal ini disebabkan karena 

adanya konsentrasi sari jahe yang berbeda pada setiap 

perlakuan. Tabel 3 menunjukkan bawa semakin tinggi 

konsentrasi jahe merah yang ditambah semakin tinggi 

antioksidan pada es krim., cara membaca hasil data analisis 

antioksidan yaitu hasil rata-rata yang tinggi seperti P0 

memiliki antioksidan sangat rendah sebaliknya apabila rata-

rata antioksidan semakin menurun memiliki antioksidan 

sangat tinggi  hal ini sesuai dengan pernyataan Lisna, 
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Sudarminto dan Dian (2014), jahe merah memiliki antioksidan 

paling tinggi dibandingkan jahe lainnya, aktivitas antioksidan 

selain dipengaruhi oleh jenis jahe juga dipengaruhi oleh 

perbedaan kondisi lingkungan seperti iklim, tempat tumbuh, 

kondisi penyimpanan setelah panen dan umur simpan. 

Senyawa antioksidan pada jahe dapat mengalami kerusakan 

yang dipengaruhi oleh adanya suhu, oksigen, pH dan cahaya 

sehingga menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas 

antioksidan. Menurut Silvi (2010) salah satu cara efektif untuk 

mencegah kerusakan oksidatif adalah dengan penyimpanan 

pada suhu dingin dalam penggunaan antioksidan.  

Perbedaan yang sangat nyata pada hasil analisis 

variansi uji total setelah dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan didapatkan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap antioksidan pada es krim jahe. Uji antioksidan 

mengunakan metode IC50 rata-rata antioksidan yang tinggi 

adalah 0,237% kandungan antioksidan yang paling banyak, 

sedangkan rata-rata antioksidan yang rendah adalah 0,335%. 

Penambahan sari jahe merah mampu menghambat proses 

oksidasi pada es krim selain untuk kesehatan. Herni dan 

Christina (2011) Zingeron merupakan senyawa fenolik, yaitu 

senyawa organik yang memiliki minimal satu cincin aromatik 

dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa fenolik dapat 

berfungsi sebagai antioksidan karena kemampuannya dalam 

menstabilkan radikal bebas, yaitu dengan memberikan atom 

hidrogen secara cepat kepada radikal bebas, sedangkan radikal 

yang berasal dari antioksidan senyawa fenol ini lebih stabil 

daripada radikal bebasnya. Salah satu mekanisme dalam 

mengurangi peradangan adalah dengan menstabilkan atau 

menetralisir radikal bebas.  
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4.3 Pengaruh Penggunaan Sari Jahe Terhadap Total 

padatan Es Krim 

Data dan analisi variansi total padatan pada es krim 

dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan perhitungan lengkap 

tertera pada Lampiran 8. Hasil analisi ragam menunjukkan 

bahwa total padatan pada es krim memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap total padatan pada es krim, 

pemberian jahe merah pada konsentrasi berbeda memberikan 

pengaruhi pada total padatan pada es krim. Total padatan 

menurut Achmad, Nurwantoro dan Mulyani (2012) total 

padatan adalah semua komponen penyusun es krim dikurangi 

dengan kadar air, yang termasuk bahan padat adalah 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Strandart 

total bahan padat pada es krim untuk skala ekonomi adalah 35-

37%. 

Perbedaan yang sangat nyata pada hasil analisis 

variansi uji total setelah dilanjut degan Uji Jarak Berganda 

Duncan didapatkan perbedaan yang sangat nyata teradap total 

padatan. Total padatan tiggi dipengaruhi oleh bahan seperti 

bahan pemanis atau gula yang pemberiannya sebanyak 14%, 

sehingga mengahasilkan tekstur yang lembut pada es krim, 

yang termasuk bahan padat yaitu karohidrat, lemak, protein 

vitamin dan mineral, sedangkan jahe memiliki kandungan 

karbohidrat 1,0 g, lemak 10,1 g, vitmin A 30 SI, Vitamin C 4 

mg. Total padatan dalam es krim mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pembentukan tekstur es krim dan 

memperlambat pelelehan pada es krim. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Marshall and Arbuckle (2000), total padatan yang 

terlalu rendah akan menyebabkan tekstur es krim menjadi 
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kasar, sedangkan jika total padatan es krim terlalu tinggi maka 

akan menyebabkan es krim menjadi lembek dan lengket. Total 

padatan dalam es krim menggantikan jumlah air yang ada 

dalam adonan, semakin tinggi total padatan maka semakin 

kecil jumlah air yang ditambahkan sehingga dapat mengurangi 

kristal es yang terbentuk. Saleh  (2004), proses pembekuan 

yaitu terjadinya perpindahan uap air dari produk ke freezer 

karena adanya perbedaan tekanan uap dan RH (relative 

humidity) produk yang lebih tinggi dari lingkungan dalam 

freezer. Banyaknya air yang terikat akan membuat 

perpindahan uap air dari produk ke freezer selama pembekuan 

menjadi sulit terjadi, maka dari itu kandungan air dalam sistem  

emulsi menjadi tinggi dan konsentrasi total padatan menjadi 

rendah. 

Pemberian gula pada es krim sebnyak 14% hal ini 

sesui dengan pendapat Goff and Hartel (2004), pemberian 

bahan pemanis dalam pembuatan es krim biasanya sebanyak 

12-17 % dari berat campuran adonan es krim. Pemanis 

berfungsi dalam pembentukan tekstur es krim, meningkatkan 

flavor dan merupakan sumber total padatan yang paling 

murah. Bahan pemanis yang biasanya digunakan yaitu sukrosa 

atau dicampur dengan gula. Didukung oleh pendapat 

Afriansyah (2005), bahan pemanis dapat meningkatkan 

viskositas dan kandungan total padatan dalam adonan. Tingkat 

kemanisan yang diinginkan biasanya didapatkan dari sukrosa 

dapat diganti dengan jenis pemanis yang lain seperti gula, 

sirup jagung, fruktosa atau glukosa. Pemilihan jenis gula 

didasarkan pada jenis es krim, kesukaan konsumen dan 

pertimbangan nilai ekonomis. Menurut anjarsari total padatan 
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tidak boleh lebih dari 42% dan kegunaan pemanis atau gula 

lebih dari 16%. 

4.4 Pengaruh tingkat penggunaan sari jahe merah yang 

berbeda terhadap uji organoleptik es krim 

Data dan analisis variansi hasil penelitian es krim 

dengan perlakuan penambahan jahe merah sebagai bahan 

penstabil yakni uji organoleptik yang meliputi aroma, rasa dan 

tekstur disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data hasil pengukuran aroma, rasa dan 

tekstur es krim. 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

4.4.1 Aroma es krim 

Data hasil analisi variansi dapat dilihat pada Tabel 5 

sedangkan perhitungan lengkap tertera pada Lampiran 9 

Perlakuan 
Rata-rata ± SD 

aroma (%) 

Rata-rata ± SD 

rasa (%) 

Rata-rata ± 

SD tekstur 

(%) 

P0   3,9±0,447
ab 

4,2±0,37
b 

4,9±0,31
b 

P1 4,75±0,64
b 

   4,5±0,89
b 

5±0,00
b 

P2 4.5±0,889
b 

4,7±0,75
b 

4,9±0,45
b 

P3 4,5±0,83
b 

4,3±0,92
b 

4,7±0,57
b 

P4 3±0,00
a 

3,0±0,00
a 

3,85±0,88
a 
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menunjukkan bahwa tingkat penggunaan jahe merah pada 

pembuatan es krim  dengan konsentrasi yang berbeda 

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

aroma es krim, hal ini sesuai dengan pendapat Lisna, 

Sudarminto dan Dian (2014), aroma jahe disebabkan oleh 

minyak atsiri, sedangkan oleoresin menyebabkan rasa pedas. 

Komposisi kimiawi rimpang jahe menentukan tinggi 

rendahnya nilai aroma dan pedasnya rimpang jahe. 

Penambahan ekstrak jahe tentu akan memberikan aroma yang 

khas dan digemari karena fungsi kesehatannya. Didukung 

pendapat Hernani dan Christina (2011), jahe merah (sunti), 

jahe ini berwarna merah muda, aromanya tajam, dan rasanya 

pedas. Jahe merah memiliki ukuran yang paling kecil 

dibanding dua jenis jahe lain. Achmad, Nurwanto dan mulyani 

(2012) berpendapat, rasa dan aroma es krim merupakan satu 

kesatuan yang sangat penting karena hal pertama yang akan 

diperhatikan oleh konsumen saat membeli es krim adalah rasa 

dan aromanya.  

Perbedaan yang sangat nyata pada hasil analisis 

variansi uji organoleptik aroma setelah dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan didapatkan perbedaan yang sangat 

nyata pada es krim. Rata-rata dari 5 panelis memilih aroma 3-5 

aroma cenderung aroma susu, aroma jahe tinggi, aroma susu 

dan jahe seimbang yang lebih banyak daripada susu. 

Penambahan sari jahe merah dengan berbagai konsentrasi 

yang berbeda yaitu 0%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3% memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap aroma jahe pada es krim. 

Menurut Herni dan Christina (2011) karakteristik bau dan 

aroma jahe berasal dari campuran senyawa zingeron, shogaol 

serta minyak atsiri dengan kisaran 1-3% dalam jahe segar. 
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Sedangkan kepedasan dari jahe akibat adanya turunan 

senyawa non-volatil fenilpropanoid seperti gingerol dan 

shogaol. Zingeron mempunyai kepedasan lebih rendah dan 

memberikan rasa manis. Wilda dan Lina (2011) Penilaian 

organoleptik ada tujuh macam yaitu panel perseorangan yaitu 

panelis yang sangat ahli dengan kepekaan tinggi, panel 

terbatas yaitu terdiri dari 3-5 orang  yang mempunyai 

kepekaan tinggi sehingga bias lebih terhindari, panel terlatih 

terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup 

baik, panel agak terlatih terdiri dari 25 orang yang dilihat dari 

jenis suku-suku bangsa tingkat sosial dan pendidikan, panel 

konsumen terdiri dari 30-100 orang tergantung pada target 

pemasaran komoditi, dan panel anak-anak yang berusia 3-10 

tahun digunakan untuk penilaian dalam produk pangan yang 

disukai anak-anak. 

 

4.4.2 Rasa Es krim 

Hasil analisis variansi dapat dilihat pada Tabel 5 

sedangkan perhitungan pada Lampiran 10 menunjukkan 

bahwa tingkat penggunaan sari jahe pada pembuatan es krim 

dengan konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap rasa pada es krim. Hasil 

pengujian organoleptik rasa es krim jahe menunjukkan nilai 

antara 4,2 sampai 3,0. Nilai tersebut termasuk kedalam kriteria 

“kandungan jahe lebih banyak” hingga “kandungan jahe dan 

susu seimbang”. Nilai es krim jahe cukup bagus karena 

berdasarkan penilaian panelis, nilai terendah tidak sampai 

menunjukkan rasa yang ”tidak enak”. Rasa yang ada pada 

produk es krim dipengaruhi oleh rasa jahe, hal ini sesuai 

dengan pendapat Hernani dan Christina (2011), rasa  pedas 
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dari jahe berasal dari senyawa shogaol ([6]-shogaol), 

merupakan hasil dehidrasi dari gingerol. Di dalam jahe merah 

senyawa gingerol dan shogaol yang ditemukaan adalah 6-

gingerol dan 6-shogaol, kandungan oleoresin juga 

memberikan kepedasan aroma yang berkisar antara 4-7% dan 

sangat berpotensi sebagai antioksidan. Menambahkan Rixky 

dan Yunianta (2014) rimpang jahe mengandung 0,8-3,3% 

minyak atsiri dan ± 3% oleoresin, bergantung pada klon jahe 

yang bersangkutan. Adapun zat-zat yang terkandung di dalam 

rimpangnya antara lain vitamin A, B1, C, lemak, protein, pati, 

damar, asam organik, oleoresin (gingerin), dan volatile oil 

(zingeron, zingerol, zingeberol, zingiberin, borneol, sineol, 

dan feladren). Kandungan minyak atsiri dan oleoresin pada 

jahe inilah yang menyebabkan sifat khas jahe, aroma jahe 

disebabkan oleh minyak atsiri, sedangkan oleoresin 

menyebabkan rasa pedas. Komposisi kimiawi rimpang jahe 

menentukan tinggi rendahnya nilai aroma dan pedasnya 

rimpang jahe. Perbedaan yang sangat nyata pada hasil analisis 

variansi uji rasa setelah dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan didapatkan perbedaan yang sangat nyata terhadap rasa 

es krim. Syahputra (2008), bahwa rasa dalam es krim 

merupakan kombinasi antara cita rasa dan bau (aroma), yang 

diciptakan untuk memenuhi selera konsumen. Pratama, 

Purwadi and Lilik (2004) berpendapat, rasa dan aroma es krim 

merupakan satu kesatuan yang sangat penting karena hal 

pertama akan diperhatikan oleh konsumen saat membeli es 

krim adalah rasa dan aromanya. 
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4.4.3 Tekstur Es Krim 

Hasil analisis variansi dapat dilihat pada Tabel 5 

sedangkan perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 11 

menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sari jahe merah pada 

pembuatan es krim dengan konsentrasi yang berbeda 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (p<0,01) terhadap 

tekstur, hal ini sesuai dengan pendapat Suprayitno (2001), 

tekstur pada es krim dipengaruhi oleh ukuran dari kristal es, 

globula lemak, gelembung udara, dan kristal laktosa.  

Perbedaan yang sangat nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan didapatkan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap tekstur pada es krim. Rata-rata yang baik dari 1-5 

dari panelis memilih nilai 5 yang menunjukkan bahwa tekstur 

es krim sangat lembut. Teksture yang lembut didapatkan dari 

bahan-bahan yang tercampur dalam ICM, Menurut Fitrahdini,  

Sumarwan, Nurmalina (2010), es krim yang diperoleh dengan 

penambahan bahan penstabil menjadi lebih halus dan lembut. 

Tekstur lembut es krim juga dapat diperoleh melalui proses 

pembekuan cepat yang akan menghasilkan kristal es berukuran 

kecil dan halus serta tekstur es krim yang lembut. Tekstur es 

krim ditentukan oleh tinggi rendahnya overrun yang dihasilkan 

selama proses pendinginan dan pembekuan, semakin rendah 

overrun maka tekstur yang dihasilkan lebih keras. Besar 

kecilnya overrun sendiri dipengaruhi juga oleh jenis dan 

jumlah emulsifier yang digunakan (Suryani, 2006).  

 

4.5 Penerimaan Keseluruhan 

Analisis penerimaan keseluruhan penerimaan terbaik 

menggunakan metode deskriptif. Penentuan kualitas suatu 

produk makanan yang paling diutamakan adalah kadar 
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lemakdan total padatan yang sesuai dengan SNI. Aviani, Amat 

dan Nunung (2012) menyatakan bahwa kadar lemak pada es 

krim 5,5- 6,1%. Menurut anjarsari total padatan tidak boleh 

lebih dari 42%. Penilaian tertinggi terhadap kadar lemak 

diperoleh pada perlakuan P3 4,525, perlakuan terendah P0 

2,180. Antioksidan  perlakuan tertinggi P2 0,380  perlakuan 

terendah P3 0,228. Total padatan P3 41,73, perlakuan terendah 

P0 40,25. Hal ini dikarenakan dengan penambahan jahe 2,5% 

terhadap kadar lemak, antioksidan dan total padatan tinggi, 

semakin tinggi tingkat penambahan jahe semakin tinggi kadar 

lemak, antioksidan dan total padatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Penambahan sari jahe merah berbeda konsentrasi dapat 

meningkatkan kualitas es krim terhadap kadar lemak, 

antioksidan, total padatan, rasa, aroma dan tekstur. 

2. Pemberian sari jahe P3 (2,5%) merupakan perlakuan 

terbaik yang menghasilkan kualitas baik terhadap kadar 

lemak 4,525%, antioksidan 0,228%, total padatan 

41,73%, aroma 4,2, rasa 4,3, tekstur 4,7. 

 

5.2 Saran 

Saran yang didapat diberikan pada penelitian ini 

perlu adanya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

konsentrasi 2,5% dengan menggunakan variabel-variabel 

seperti kadar protein, kandungan fenol pengamatan lain untuk 

mengetahui kualitas es krim secara keseluruhan. 
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Lampiran 1. Prosedur Uji Kadar Lemak Amelia, Dwinova 

dan Azharman (2005) 

 Timbang 5 gr sampel yang sudah dihaluskan atau 

berupa bubuk, kemudian masukkan kedalam 

selongsong kertas saring 

 Sumbat juga ujung selongsong kertas saring dengan 

kapas lalu ikat menggunakan benang, sisakan ujung 

benang kira-kira 15 cm sebagai tali sisa 

 Keringkan sampel tersebut kedalam oven dengan suhu 

80
O
C selama 1 jam 

 Selama proses pengeringan sampel, masukkan juga 

labu lemak dalam oven kira-kira 15 menit lalu 

dinginkan dalam desikator. 

 Setelah 1 jam, ambil sampel dari oven kemudian 

masukkan kedalam soxhlet, yang sudah dipasang di 

penyangga. 

 Hubungkan ujung bawah soxhlet dengan labu lemak 

yang sudah diketahui bobotnya, berat labu kosong 

(W2) 

 Tuangkan petroleum eter secukupnya dan alirkan 

lewat ujung pendingin soxhlet 

 Panaskan diatas pemanas listrik pada skala 5 selama 

kurang lebih 2 jam 

 Setelah 2 jam, ambil labu lemak menggunakan 

penjepit dan keringkan dalam oven pada suhu diatas 

100
O
C kira-kira 15 menit 

 Ambil labu lemak dari oven dengan penjepit, dan 

dinginkan dalam desikator dan timbang bobot labu 

lemak dengan lemaknya. 

 Dilakukan perhitungan: 
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Persen lemak = W1 – W2  x 100% 

                   W 

 

W : bobot sampel (gram) 

W1 : bobot labu lemak dan lemak (gram) 

W2 : bobot labu lemak kosong (gram) 
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Lampiran 2. Prosedur pengujian antioksidan (Supiyanti,     

Wiwin., Dwi Wulansari, Endang dan 

Kusmita, Lia, 2010) 

 

1) Sebanyak 0,5 ml diencerkan dalam ukuran 10 ml 

dengan menggunakan air 

2) Reagen DPPH (400µM dalam etanol) sebanyak 1 

ml dan 3 ml etanol dimasukkan dalam tabung 

reaksi 

3) Kemudian ditambahka 0,1 ml yang telah 

diencerkan  

4) Kemudian divortek dan didiamkan selama 20 menit 

5) Diukur nilai absobansinya pada panjang 

gelombang 571 nm dengan menggunakan 

spektrofotometer 

 

Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam :  
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Lampiran 3. Prosedur pengujian total padatan (Ulum, 

2004) 

 

1) Cawan porselin dioven suhu 105
0 
C selama 1 jam  

2) Dikeluarkan dari oven dan dimasukkan dalam 

eksikator selama 15 menit 

3) Sampel ditimbang 2 g  

4) Ditimbang sampel sebanyak 2 g diletakkan pada 

cawan porselen 

5) Kemudian dioven suhu 105
0
C

 
selama 1 jam 

6) Dikeluarkan dan dimasukkan dalam dalam eksikator 

selama 15 menit 

7) Proses pengeringan sampai didapatkan berat konstan 

Dihitung kadar air 

  

 

Keterangan: x = Berat cawan porselin (g) 

        y = Berat sampel (g) 

       z = Berat sampel dan cawan porselin 

setelah kering (g) 

 

8) Analisis total padatan dilakukan 

setelah menghitung kadar air sampel terlebih dahulu 

hitung total padatan 

 Padatan = 100% - kadar air 
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Lampiran 4. Lembar kuisioner organoleptik 

Nama    : 

Hari/Tanggal   : 

Uji Organoleptik  : Aroma, rasa dan tekstur 

Uji aroma, rasa dan tekstur beberapa contoh es krim yang tersedia dengan memberi tanda (v) 

pada tempat yang tersedia di bawah ini. Terimakasih  

 

A.AROMA 

Derajat Kesukaan 
Kode Sampel 

015 135 225 375 454 503 631 729 829 891 

Aroma jahe dan susu 

seimbang 

          

Aroma jahe lebih sedikit 

daripada aroma susu 

          

Aroma jahe lebih banyak 

daripada aroma susu 

          

Aroma hambar           

Aroma menyimpang           
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B.RASA 

Derajat Kesukaan 
Kode Sampel 

015 135 225 375 454 503 631 729 829 891 

Rasa jahe dan susu 

seimbang 

          

Rasa jahe lebih 

sedikit daripada 

aroma susu 

          

Rasa jahe lebih 

banyak daripada 

aroma susu 

          

Rasa hambar           

Rasa menyimpang           
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C.TEKSTUR 

Derajat 

Kesukaan 

Kode Sampel 

015 135 225 375 454 503 631 729 829 891 

Sangat lembut           

Lembut           

Agak lembut           

Agak kasar           

Kasar           
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Lampiran 5. Data dan analisis variansi Kadar Lemak 

 

 Analisis variansi  

 Faktor Koreksi (FK) 

 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 

P0 2,20 2,18 2,15 2,19 8,72 2,18 

P1 3,10 3,05 3,07 3,08 12,30 3,075 

P2 4,20 4,00 4,12 4,10 16,42 4,105 

P3 4,65 4,40 4,50 4,55 18,10 4,525 

P4 4,36 4,17 4,05 4,00 16,58 4,145 

Total 18,51 17,8 17,89 17,92 72,12   
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 Jumlah Kuadrat (JK) 
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ANAVA 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 14,79808 3,69952 419,130** 3,06 4,89 

Galat 15 0,1324 0,008827       

Total 19 14,93048         

Kesimpulan: Fhitung>Ftabel,  penambahan sari jahe merah memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar lemak. 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE =  

SE=  

    =0,046975171 
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UJBD 1%      

P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,15, 0.01)  4,17 4,37 4,5 4,58 

UJBD 1%  0,196 0,205 0,211 0,215 

 

  

 
Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P0 2,180 A 

P1 3,075   B 

P2 4,105     C 

P4 4,145     C 

P3 4,525         D 
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Lampiran 6. Data dan analisis variansi aktivitas antioksidan 

 

 Analisis variansi 

 Faktor Koreksi (FK) 

 

 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
1 2 3 4 

P0 0,35 0,33 0,34 0,32 1,34 0,3350 

P1 0,35 0,34 0,35 0,31 1,35 0,3375 

P2 0,39 0,38 0,36 0,39 1,52 0,3800 

P3 0,25 0,22 0,24 0,2 0,91 0,2275 

P4 0,26 0,22 0,22 0,25 0,95 0,2375 

Total 1,6 1,49 1,51 1,47 6,07   
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 Jumlah Kuadrat (JK) 
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ANAVA 

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

Perlakuan 4 0,07253 0,0181325 55,226** 3,06 4,89 

Galat 15 0,004925 0,000328333       

Total 19 0,077455         

Kesimpulan: Fhitung>Ftabel,  penambahan sari jahe merah memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas antioksidan. 

 

 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE =  

SE=  

    =0,009059985 
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UJBD 1%      

P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,15, 0.01)  4,17 4,37 4,5 4,58 

UJBD 1%  0,038 0,040 0,041 0,041 

 

 

 
Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P3 0,228 a 

P4 0,238 a 

P0 0,335     b 

P1 0,338      b 

P2 0,380          c 
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Lampiran 7. Data dan analisis variansi total padatan 

 

 Analisis variansi 

 Faktor Koreksi (FK) 

 

 

Perlakuan  Ulangan     

1 2 3 4 Jumlah Rataan 

P0 40,19 40,28 40,14 40,38 160,99 40,25 

P1 41,49 41,41 41,30 41,42 165,62 41,41 

P2 41,10 41,15 41,23 41,34 164,82 41,21 

P3 41,52 41,55 42,36 41,50 166,93 41,73 

P4 41,95 41,46 41,81 40,37 165,59 41,40 

Total 206,25 205,85 206,84 205,01 823,95   
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 Jumlah Kuadrat (JK) 
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ANAVA 

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

Perlakuan 4 5,08735 1,2718375 8,889** 3,06 4,89 

Galat 15 2,146225 0,143081667    

Total 19 7,233575     

Kesimpulan: Fhitung>Ftabel,  penambahan sari jahe merah memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap total padatan. 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE =  

SE=  

    =0,189130687 

 

 

 

UJBD 1%      
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P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,91, 0.01)  4,17 4,37 4,5 4,58 

UJBD1%  0,789 0,827 0,851 0,866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P0 40,25 a 

P2 41,21   b 

P1 41,41    b 

P4 41,40    b  

P3 41,73    b  
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Lampiran 8. Data dan analisis variansi organoleptik Aroma 

 

 Analisis variansi 

 Faktor Koreksi (FK) 

 

Panelis 
p0 p1  p2  p3 p4 

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

1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 88 

2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 88 

3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 77 

4 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 77 

5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 83 

Total 
19 19 20 20 24 25 23 23 23 21 23 23 24 23 21 22 15 15 15 15 413 

78 95 90 90 60 
 

Rata-

Rata 
3,9 4,75 4,5 4,5 3 20,65 
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 Jumlah Kuadrat (JK) 

 

1705,69 

 =79,31 

 

 
 

= 39,76 
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ANAVA 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 

F tabel 

1% 

Perlakuan 4 39,76 9,94 27,009** 3,06 4,89 

Panelis 4 6,06 1,515 4,117*   

Galat 91 33,49 0,368021978    

Total 99 79,31     

Kesimpulan: Fhitung>Ftabel,  penambahan sari jahe merah memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap aroma. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE =  

SE=    =0,303324075 
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UJBD 1%      

P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,91, 0.01)  3,34 3,92 4,01 4,10 

UJBD 1%  1,013 1,189 1,216 1,244 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P4 3 a 

P0 3,9   ab 

P2 4,5     b 

P3 4,5      b 

P1 4,75       b 
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Lampiran 9. Data dan analisis variansi organoleptik rasa 

 

Panelis 
P0 P1 P2 P3 P4 

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

1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 88 

2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 84 

3 4 4 4 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 3 81 

4 5 4 5 4 3 3 5 5 3 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 78 

5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 81 

Total 
21 20 21 21 23 21 25 21 23 25 21 24 23 22 21 20 15 15 15 15 412 

83 90 93 86 60  

Rata-

Rata 
4,2 4,5 4,7 4,3 3,0 21 

 

 Analisis variansi 

 Faktor Koreksi (FK) 
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 Jumlah Kuadrat (JK) 

 

 

 

 
= 34,26 
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ANAVA 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 

F tabel 

1% 

Perlakuan 4 34,26 8,565 18,808 34,26 4,89 

Panelis 4 2,86 0,715 1,570 2,86   

Galat 91 41,44 0,455385   41,44   

Total 99 78,56     78,56   

Kesimpulan: Fhitung>Ftabel,  penambahan sari jahe merah memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap rasa. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE =  

SE=    =0,337410957 
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UJBD 1%      

P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4, 91, 0.01)  3,71 3,88 3,99 4,07 

UJBD 1%  1,127 1,323 1,353 1,383 

 

 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P4 3,0 a 

P0 4,2     b 

P3 4,3     b 

P1 4,5      b 

P2 4,7       b 
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Lampiran 10. Data dan analisis variansi organoleptik tekstur 

 

 Analisis variansi 

 Faktor Koreksi (FK) 

 

Panelis 
P0 P1 P2 P3 P4 

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

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 92 

3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 90 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 90 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 95 

Total 
24 25 24 25 25 25 25 25 25 23 25 25 23 23 24 24 19 20 18 20 467 

98 100 98 94 77 
 

Rata-

rata 
4,9 5 4,9 4,7 3,85 23,35 



82 

 

 
 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

 

 

 

 

 
=17,76 
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ANAVA 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 

F tabel 

1% 

Perlakuan 4 17,76 4,44 17,729 3,06 4,89 

Panelis 4 3,56 0,89 3,554   

Galat 91 22,79 0,25043956    

Total 99 44,11     

Kesimpulan: Fhitung>Ftabel,  penambahan sari jahe merah memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap tekstur.  

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE =  

SE=  = 0,250219684 
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UJBD 1%      

P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,91, 0.01)  3,34 3,92 4,01 4,1 

UJBD 1%  0,892 1,046 1,070 1,095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P4 3,85 a 

P3 4,7      b 

P2 4,9       b 

P0 4,9        b 

P1 5      b 
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