
PENGARUH PENAMBAHAN JUS BUAH NAGA SUPER 

MERAH (Hylocereus costaricensis) PADA ES KRIM 

KEFIR DITINJAU DARI KUALITAS FISIK 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh : 

Eva Pratama Kurnia Sari 

NIM. 125050101111032 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH PENAMBAHAN JUS BUAH NAGA SUPER 

MERAH (Hylocereus costaricensis) PADA ES KRIM 

KEFIR DITINJAU DARI KUALITAS FISIK 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Eva Pratama Kurnia Sari 

NIM. 125050101111032 

 

 

 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana pada Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2016 



 



 



 



i 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 9 Agustus 

1993 sebagai putri pertama Bapak Supar dan Ibu Sumini. Pada 

tahun 2006 penulis lulus SD di Magetan, tahun 2009 lulus 

SLTP di Magetan dan tahun 2012 lulus SLTA di Magetan. 

Penulis pernah melakukan Praktek Kerja Lapang di PT. 

Panca Patriot Prima Unit Batu dengan judul “Manajemen 

Pemeliharaan Ayam Broiler Parent Stock Fase Grower Di 

Breeding Farm PT. Panca Patriot Prima Unit Batu”. Penulis 

pernah menjadi anggota BEM Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya tahun 2013. Pada tahun 2014 penulis juga terdaftar 

sebagai panitia PKKMABA Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha 

Kuasa, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Penambahan Jus Buah Naga Super 

Merah (Hylocereus costaricensis) Pada Es Krim Kefir Ditinjau 

Dari Kualitas Fisik”. Ucapan terima kasih penulis sampaikan 

pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada Yth: 

l.  Dr. Ir. Imam Thohari, MP selaku Pembimbing Utama dan 

Firman Jaya, S.Pt, MP selaku Pembimbing Pendamping 

atas saran dan bimbingannya. 

2.  Prof. Dr. Sc.Agr. Ir. Suyadi, M.S selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

3.  Dr. Ir. Sri Minarti, MP selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Peternakan yang telah banyak membina kelancaran proses 

studi. 

4.  Dr. Ir. Imam Thohari, MP selaku Ketua Bagian Teknologi 

Hasil Ternak dan Dr. Ir. Agus Susilo, MP selaku Sekretaris 

Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang yang telah membina dalam 

penulisan skripsi. 

5.  Dr.Ir.Lilik Eka Radiati,MS., Anie Eka Kusumastutie, S.Pt. 

MP., M.Sc serta Ir. Nur Cholis, M.Si yang telah bersedia 

menjadi dosen penguji serta masukan yang diberikan. 

6.  Bapak dan Ibu serta keluarga besar di Magetan dan juga 

yang ada di Malang, terima kasih atas segala doa, 

semangat, motivasi dan kesabaran yang tiada henti.  

7.  TIM Penelitian (Avin Dyah Novitawanti dan Yohanes) 

terima kasih untuk semua kebersamaan, dukungan dan juga 



iv 

semangatnya. Semoga setelah ini semua cita-cita yang kita 

harapkan bisa terwujud amin. 

8.  Teman-teman seperjuangan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya angkatan 2012, semoga semua cita-

cita kita semua dapat terwujud amin. 

9.  Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah membantu dalam penulisan laporan skripsi 

ini. 

 

 

Malang, Januari 2016 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

The Addition of Dragon Fruit's Juice on Ice Cream Kefir 

Based on Physical Quality 
 

1)
Eva Pratama Kurnia Sari, 

2)
Imam Thohari and 

2)
Firman Jaya 

 

1)
Student of Animal Products Technology, Animal Husbandry 

Faculty, Brawijaya University 
2)

Lecturer of Animal Products Technology, Animal Husbandry 

Faculty, Brawijaya University 

 

ABSTRACT 

The research purpose were to determine the effect of ice 

cream kefir made from dragon fruit’s juice (Hylocereus 

costaricensis) based on physical quality and to identify the 

best percentage of adding dragon fruit's juice (Hylocereus 

costaricensis) in order to produced a good quality of ice 

cream. The materials used in this research was the ice cream 

kefir made from ingredients such as kefir, cream, skim, red 

pitaya, sugar and CMC. The method used in this study was 

experiment using Completely Randomized Design with 5 

treatments and 4 replications. The treatments were the addition 

of dragon fruit's juice 0% (P0), 5% (P1), 7.5% (P2), 10% (P3), 

and 12.5% (P4). The variables measured were viscosity, 

overrun, speed of melt, pH and organoleptic quality. The 

results showed that by adding dragon fruit's juice give highly 

significant difference effects (P<0.05) on viscosity, speed of 

melt, texture and scent of ice cream kefir. The addition of 

dragon fruit's juice did not give significantly different effects 

(P>0.05) on overrun, pH, and taste of ice cream kefir. So, it 

can be concluded that by adding of dragon fruit's juice 5% on 

ice cream kefir gave the best result with viscosity 200 cP, 

overrun 41.57%, speed of melt 28.32 minute/50g, pH 4.31 and 



vi 

sensory test flavor 3.33 (good), texture 3.91 (good) and 

flavour 4.04 (acid). 

Keywords: ice cream kefir, dragon fruit's juice (Hylocereus 

costaricensis), physical quality 
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RINGKASAN 

 

Es krim merupakan produk olahan susu dari perpaduan 

komposisi bahan-bahan pembentuk es krim yang biasa disebut 

campuran bahan es krim (Ice Cream Mix) seperti krim, skim, 

penstabil, pengemulsi, pemanis, dan penambah citarasa 

(flavor) dalam pembuatannya, sehingga menghasilkan produk 

es krim lembut, aroma dan citarasa unik. Inovasi terbaru yaitu 

es krim dengan penambahan jus buah naga super merah, 

dimana bahan baku dalam pembuatan es krim yaitu dengan 

menggunakan bahan baku utama yaitu kefir. Keberhasilan 

pembuatan es krim dapat ditinjau dari kualitas fisik meliputi 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh, pH, dan mutu 

organoleptik yang meliputi rasa, tekstur dan aroma.  

Penggunaan jus buah naga super merah sebagai salah 

satu bahan yang dapat meningkatkan es krim kefir ditinjau dari 

kualitas fisik es krim kefir tersebut karena mengandung bahan-

bahan seperti vitamin C dan karoten yang mempunyai sifat 

antioksidan, air, mineral, energi, vitamin A, vitamin E dan 

kandungan serat dalam bentuk pektin. Tujuan penelitian ini 
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adalah mengetahui pengaruh penambahan jus buah naga super 

merah (Hylocereus costaricensis) pada es krim kefir ditinjau 

dari kualitas fisik dan mengetahui konsentrasi penambahan jus 

buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) yang 

menghasilkan kualitas es krim yang baik ditinjau dari kualitas 

fisik. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kefir 

plain, stabilizer quick, jus buah naga super merah (Hylocereus 

costaricensis), krim, skim dan CMC. 

Penelitian dilakukan mulai 17 Desember 2015 sampai 

17 Januari 2016 di Rumah Yoghurt Kota Batu sebagai tempat 

produksi es krim kefir dan pengujian overrun. Laboratorium 

Fisiko Kimia Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk uji kecepatan 

meleleh dan pH. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang untuk uji viskositas. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), 5 perlakuan dan 4 ulangan. Metode penelitian terdiri 

dari penelitian pendahuluan dan penelitian konsentrasi 

perlakuan. Konsentrasi perlakuan adalah 0%, 5%, 7.5%, 10% 

dan 12.5%. Variabel yang diuji adalah viskositas, overrun, 

kecepatan meleleh, pH dan mutu organoleptik yang meliputi 

rasa, tekstur dan aroma. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya 

penambahan jus buah naga super merah memberikan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap viskositas dan 

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

kecepatan meleleh, tekstur dan aroma es krim kefir. 
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Penambahan jus buah naga super merah tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap overrun, pH dan rasa 

terhadap es krim kefir. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 

penambahan jus buah naga super merah dengan rasio yang 

berbeda pada es krim kefir memberikan perbedaan yang nyata 

pada viskositas dan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

pada kecepatan meleleh, rasa dan aroma es krim kefir. Saran 

penelitian ini perlunya penelitian lebih lanjut terhadap 

penggunaan buah naga super merah yang terbaik, karena 

selain daging buahnya kulit daripada buah naga mempunyai 

kandungan yang bermanfaat yang mungkin dapat digunakan 

sebagai bahan tambahan pembuatan es krim kefir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu pangan asal ternak yang 

memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, 

mineral dan beberapa vitamin (Suwito dan Andriani, 2012). 

Susu mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi yaitu protein 

susu berkisar antara 3-5%, sedangkan kandungan lemak 

berkisar antara 3-8%, kandungan energi adalah 65 kkal dan pH 

susu adalah 6,7 (Saleh, 2004). Konsumsi susu masyarakat 

Indonesia sangatlah rendah, hal tersebut disebabkan karena 

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

mengkonsumsi susu dan manfaat susu bagi tubuh. Tingkat 

pendapatan masyarakat Indonesia yang rendah juga menjadi 

faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi 

susu. Konsumsi susu di Indonesia pada tahun 2006 adalah 

10,47 kg. Konsumsi susu di Indonesia sangatlah rendah 

dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga perlu 

adanya produk olahan susu yang dapat meningkatkan 

konsumsi susu di Indonesia. Es krim merupakan suatu produk 

olahan susu yang banyak di gemari oleh banyak kalangan. 

Menurut Violisa, Nyoto dan Nurjanah (2012), konsumsi es 

krim di Indonesia berkisar 0,5 L/orang/tahun dengan potensi 

pasar es krim di Indonesia mencapai 110 juta liter/tahun, 

namun yang terpenuhi baru 40 juta liter/tahun.  

Es krim terbuat dari bahan baku susu sapi, akan tetapi 

sedikit orang yang mengetahui bahwa selain susu sapi, es krim 

dapat terbuat dari kefir. Kefir merupakan salah satu jenis susu 

fermentasi yang dibuat dengan menggunakan starter granula 

kefir (Safitri dan Swarastuti, 2011). Menurut Kunaepah 
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(2009), kefir memiliki warna, rasa dan konsistensi yang 

menyerupai yoghurt dan memiliki aroma khas yeasty (seperti 

tape). Cara untuk meningkatkan konsumsi susu di Indonesia, 

masyarakat dapat mengkonsumsi kefir sebagai hal yang baru 

bagi banyak kalangan, karena kefir mempunyai kandungan 

yang bermanfaat bagi tubuh. Kelemahan daripada kefir itu 

sendiri jika dilihat dari segi ekonomi adalah memiliki harga 

yang relatif mahal yaitu Rp.30.000/liter terutama jika 

dibandingkan dengan harga susu segar yaitu Rp.8000/liter, 

selain itu kefir sedikit mengandung alkohol. 

Es krim merupakan produk olahan susu dari perpaduan 

komposisi bahan-bahan pembentuk es krim yang biasa disebut 

campuran bahan es krim (Ice Cream Mix) seperti krim, skim, 

penstabil, pengemulsi, pemanis, dan penambah citarasa 

(flavor) dalam pembuatannya, sehingga menghasilkan produk 

es krim lembut, aroma dan citarasa unik (Hakim, Purwadi dan 

Padaga, 2012). Konsumsi es krim di Indonesia semakin 

meningkat yang ditandai dengan beraneka ragam rasa dan 

jumlah es krim di pasaran. Inovasi baru untuk lebih 

meningkatkan daya beli masyarakat dan kualitas es krim kefir 

dapat dilakukan penambahan jus buah naga super merah.  

Buah naga super merah merupakan salah satu genus 

Hylocereus dan Selenicereus. Bagian buah naga super merah 

yang banyak dimanfaatkan adalah daging buahnya yang 

mempunyai persentase 70-80%. Komponen dalam buah naga 

berupa air, mineral, energi, vitamin C, vitamin A, vitamin E 

dan kandungan serat dalam bentuk pektin (Wahyuni, 2012). 

Beberapa komponen yang ada di buah naga super merah 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan 

pembuatan es krim kefir yang ditinjau dari kualitas fisik. 

Menurut Santoso (2011), serat pangan pada buah naga 
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berbentuk pektin mampu memberikan kekentalan dan juga gel. 

Kekentalan yang dihasilkan akan mempengaruhi viskositas, 

overrun dan kecepatan meleleh. Naderi et al. (2012) 

menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi buah naga 

super merah yang ditambahkan pada minuman fermentasi 

meningkatkan total asam tertitrasi dan dapat menurunkan pH. 

Buah naga memiliki nilai pH yaitu 4,5. Buah naga atau dragon 

fruit memiliki kandungan air yang tinggi yaitu 90,20% (Sihie, 

2011). Kandungan zat yang terkandung dalam buah naga 

tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam pembuatan es 

krim kefir yang ditinjau dari kualitas fisik. 

 Es krim kefir dengan penambahan jus buah naga super 

merah dapat dikatakan sebagai inovasi baru dalam pembuatan 

es krim kefir maupun es krim lainnya. Penambahan jus buah 

naga super merah dalam pembuatan es krim kefir digunakan 

sebagai variasi konsentrasi berbeda serta diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas es krim kefir yang ditinjau dari 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh, pH serta mutu 

organoleptik yang meliputi rasa, tekstur dan aroma. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Adakah pengaruh penambahan jus buah naga super 

merah (Hylocereus costaricensis) pada es krim kefir 

ditinjau dari kualitas fisik? 

b. Berapakah konsentrasi penambahan jus buah naga 

super merah (Hylocereus costaricensis) yang 

menghasilkan kualitas es krim kefir yang baik ditinjau 

dari kualitas fisik? 
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1.3  Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan jus buah naga 

super merah (Hylocereus costaricensis) pada es krim 

kefir ditinjau dari kualitas fisik. 

2. Mengetahui konsentrasi penambahan jus buah naga 

super merah (Hylocereus costaricensis) yang 

menghasilkan kualitas es krim yang baik ditinjau dari 

kualitas fisik. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

tentang pengaruh penambahan jus buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis) pada es krim kefir, sehingga dapat 

bermanfaat bagi semua orang dan dapat mengaplikasikannya 

sebagai produk yang bermanfaat bagi kesehatan karena banyak 

mengandung zat-zat yang berguna dan dibutuhkan oleh tubuh. 

Es krim kefir dapat dijadikan sebuah inovasi baru tentang 

pembuatan es krim dengan penambahan jus buah naga super 

merah (Hylocereus costaricensis). 

 

1.5  Kerangka Pikir 

 Es krim merupakan produk olahan susu dari perpaduan 

komposisi bahan-bahan pembentuk es krim yang biasa disebut 

campuran bahan es krim (Ice Cream Mix) seperti krim, skim, 

penstabil, pengemulsi, pemanis, dan penambah citarasa 

(flavor) dalam pembuatannya, sehingga menghasilkan produk 

es krim lembut, aroma dan citarasa unik (Hakim, Purwadi dan 

Padaga, 2012). Bahan baku utama pembuatan es krim dapat 

dimodifikasi dengan bahan utama yaitu kefir. Kefir merupakan 

salah satu jenis susu fermentasi yang dibuat dengan 
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menggunakan starter granula kefir. Kefir memiliki kekentalan 

seperti krim serta mempunyai rasa asam dan beralkohol 

(Safitri dan Swarastuti,  2011). Menurut Kunaepah (2009), 

kelebihan kefir adalah adanya bakteri probiotik yang terbukti 

dapat memperbaiki proses pencernaan dengan menyediakan 

mikroflora yang dibutuhkan dan dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen di dalam saluran pencernaan. 

Modifikasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas suatu 

produk pangan serta menambah inovasi dalam pembuatan es 

krim. Modifikasi tersebut yaitu dengan penambahan jus buah 

naga super merah (Hylocereus costaricensis) yang diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas es krim yang baik yang ditinjau 

dari kualitas fisiknya.  

 Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) 

merupakan salah satu genus Hylocereus dan Selenicereus. 

Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) sebagian 

besar terdiri dari daging buahnya yaitu 70-80% dan 

mempunyai kandungan berupa air, mineral, energi, vitamin C, 

vitamin A, vitamin E dan kandungan serat dalam bentuk 

pektin. Kandungan vitamin C dan karoten yang dimilikinya 

yang bersifat antioksidan (Umayah dan Amrun, 2007). Serat 

pangan pada buah naga berbentuk pektin mampu memberikan 

kekentalan dan juga gel (Santoso, 2011). Kekentalan yang 

dihasilkan akan mempengaruhi viskositas, overrun dan 

kecepatan meleleh. Buah naga super merah mempunyai pH 

yaitu 4,5. Menurut Naderi et al. (2012), semakin tinggi 

konsentrasi buah naga super merah yang ditambahkan pada 

minuman fermentasi meningkatkan total asam tertitrasi dan 

menurunkan pH. Menurut penelitian terdahulu makin tinggi 

sari kedelai yang ditambahkan maka waktu pelelehan semakin 

cepat karena sari kedelai memiliki kandungan air yang tinggi 
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(Oksilia, Syafutri dan Lidiasari, 2012). Buah naga super merah 

mempunyai kandungan yang sangat banyak, maka dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pembuatan es krim 

kefir, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas es krim 

kefir dan meningkatkan kesukaan konsumen dalam 

mengkonsumsi kefir maupun es krim. Menurut Santoso 

(2011), pada penelitian terdahulu perlakuan yang diberikan 

adalah sari buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) 

pada es krim yoghurt dengan masing-masing perlakuan yaitu 

P0 (0%), P1 (5%), P2 (7.5%) dan P3 (10%), dengan tujuan 

untuk mengetahui kualitas es krim yoghurt dengan 

penambahan sari buah naga super merah (Hylocereus 

costaricensis) pada berbagai konsentrasi dan mengetahui 

konsentrasi penambahan sari buah naga super merah yang 

memenuhi standart es krim yoghurt. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang penambahan jus buah naga 

super merah (Hylocereus costaricensis) terhadap kualitas fisik 

pada es krim kefir. Kerangka pikir penelitian ini ditunjukkan 

dalam bentuk skema pikir penelitian yang ditunjukkan pada 

Gambar 1. 
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                       Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

                                                    

Kefir merupakan salah satu jenis 

susu fermentasi tetapi kurang 

disukai oleh masyarakat. 

 

Modifikasi kefir menjadi es krim 

merupakan suatu cara untuk 

meningkatkan kesukaan masyarakat 

terhadap  kefir dan inovasi baru. 

 

Es krim merupakan produk olahan 

susu yang digemari oleh banyak 

masyarakat. 

 

Buah naga super merah (Hylocereus 

costaricensis) selama ini hanya 

dimanfaatkan sebagai minuman jus. 

Kandungan yang ada di buah naga super 

merah (Hylocereus costaricensis) yaitu air, 

mineral, energi, vitamin C, vitamin A, 

vitamin E dan kandungan serat dalam 

bentuk pektin (Umayah dan Amrun, 2007). 

 

Pektin dapat membentuk 

kekentalan dan gel  

(Santoso,2011). 

 

pH buah naga super merah 

yaitu 4,5. semakin tinggi 

konsentrasi buah naga super 

merah yang ditambahkan 

pada minuman fermentasi 

meningkatkan total asam 

tertitrasi dan menurunkan pH 

(Naderi et al., 2012) 

 

Kandungan air 

sangat tinggi, 

sekitar 90,20% 

dari berat buah 

(Sihite, 2011) 

 

Pengaruh penambahan jus buah naga 

super merah (Hylocereus costaricensis) 

terhadap es krim kefir ditinjau dari 

kualitas fisik. 

 

Menurut penelitian Oksilia, 

Syafutri dan Lidiasari (2012), 
makin tinggi sari kedelai yang 

ditambahkan maka waktu 

pelelehan semakin cepat 

karena sari kedelai memiliki 

kandungan air yang tinggi  
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1.6  Hipotesis  

Hipotesis penelitian adalah dengan penambahan jus 

buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) dengan 

konsentrasi yang berbeda sebagai bahan tambahan pada 

pembuatan es krim kefir dapat memberikan perbedaan 

terhadap kualitas es krim kefir yang ditinjau dari kualitas fisik 

yang meliputi viskositas, overrun, kecepatan meleleh, pH dan 

mutu organoleptik yaitu rasa, tekstur dan aroma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menurut penelitian Oksilia, 

Syafutri dan Lidiasari (2012), 
makin tinggi sari kedelai yang 

ditambahkan maka waktu 

pelelehan semakin cepat 

karena sari kedelai memiliki 

kandungan air yang tinggi  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Es Krim 

Menurut SNI No. 01-3713-1995 beberapa komponen 

yang harus ada pada es krim antara lain lemak, protein, jumlah 

padatan, dan gula yang dihitung sebagai sukrosa. Selain 

komponen-komponen tersebut, bahan tambahan makanan 

berupa pewarna biasanya ditambahkan untuk mempercantik 

tampilan es krim. Pewarna yang digunakan sebaiknya pewarna 

alami. Wortel, tomat, dan pepaya merupakan alternatif 

pewarna alami yang dapat digunakan. Menurut Fatimah 

(2013), komposisi gizi per 100 gram es krim yang menonjol 

adalah energi 207 kkal, protein 4 gram, dan lemak 12,5 gram. 

Menurut Sawitri dan Susilorini (2006), bahan utama 

pembuatan ICM adalah lemak susu (krim). Susu penuh (whole 

milk) juga dapat digunakan untuk memberikan nilai gizi yang 

cukup tinggi pada es krim dan menghasilkan tekstur yang 

lembut. Syarat mutu es krim menurut SNI dapat dilihat pada 

Tabel 1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menurut penelitian 

terdahulu makin 

tinggi sari kedelai 

yang ditambahkan 

maka waktu 

pelelehan semakin 

cepat karena sari 

kedelai memiliki 

kandungan air yang 

tinggi (Oksilia, 

Syafutri dan 

Lidiasari, 2012). 
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Tabel 1. Syarat mutu es krim menururt SNI tahun 1995 

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1.  Keadaan 

1.1 Penampakan 

1.2 Bau 

1.3 Rasa 

 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

2.  Lemak 0% b/b Minimum 5,0 

3.  Gula dihitung sebagai 

sukrosa 

0% b/b Minimum 8,0 

4.  Protein 0% b/b Minimum 2,7 

5.  Jumlah padatan 0% b/b Minimum 3,4 

6.  Bahan tambahan 

makanan 

6.1 Pewarna 

tambahan 

 

6.2 Pemanis buatan 

6.3 Pemantap dan 

pengemulsi 

 

Sesuai SNI 01 

0222-1995 

-  

Sesuai SNI 

01-0222-1995 

 

 

 

Negatif 

 

7.  Overrun Skala industri 

70-80% 

Skala rumah 

tangga 30-

50% 

 

        Sumber: BSN – SNI 01 – 3713 – 1995 

 

 Es krim merupakan produk olahan susu dari perpaduan 

komposisi bahan-bahan pembentuk es krim yang biasa disebut 

campuran bahan es krim (Ice Cream Mix) seperti krim, skim, 

penstabil, pengemulsi, pemanis, dan penambah citarasa 

(flavor) dalam pembuatannya, sehingga menghasilkan produk 

es krim lembut, aroma dan cita rasa unik (Hakim, Purwadi dan 

Masdiana, 2012). Menurut Kusumawardhana (2012), prinsip 

pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada 
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campuran bahan es krim atau Ice Cream Mix (ICM) sehingga 

diperoleh pengembangan volume yang membuat es krim 

menjadi lebih ringan, tidak terlalu padat, dan mempunyai 

tekstur yang lembut. Menurut Yustina dan Yuniarti (2013), es 

krim termasuk jenis makanan atau minuman yang bergizi 

tinggi, karena mempunyai kandungan protein tinggi, kalori, 

selain itu juga vitamin dan mineral. Pembuatan es krim 

melalui tahapan proses pencampuran bahan, homogenisasi, 

pendinginan dan pembekuan. Homogenisasi bahan dapat 

menggunakan mixer, tujuannya adalah untuk mengurangi 

ukuran lemak menjadi < 2µ. Homogenisasi yang tidak tepat 

akan menyebabkan overrun rendah, tekstur es krim kasar, es 

krim mencair.  

 

2.2  Kefir 

 Kefir dapat didefinisikan sebagai susu fermentasi yang 

menyegarkan dan bersifat unik dan mempunyai manfaat bagi 

kesehatan (Yilmaz, Yilsay and Bayizit, 2006). Kefir 

merupakan salah satu jenis susu fermentasi yang dibuat 

dengan menggunakan starter granula kefir (Safitri dan 

Swarastuti,  2011). Starter biji kefir merupakan biakan starter 

yang sangat penting dalam pembuatan kefir dan merupakan 

campuran dari bakteri asam laktat (BAL) dan ragi (Agustina, 

Setyawardani dan Astuti, 2013). Standar CODEX No.243 

(CODEX, 2003) menyatakan bahwa biji kefir mengandung 

Lactobacillus kefiri, spesies dari genus Leuconostoc, 

Lactococcus dan Acetobacter yang tumbuh dengan hubungan 

yang spesifik dan kuat, biji kefir juga mengandung khamir 

yang dapat memfermentasi laktosa yaitu Kluyveromyces 

marxianus maupun yang tidak dapat memfermentasi laktosa 
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yaitu Saccharomyces unisprus, Saccharomyces cerevisiae dan 

Saccharomyces exiguus. 

 Kefir dapat dibuat dari berbagai jenis susu, misalnya 

susu sapi, susu kambing atau domba, kelapa, beras, dan 

kedelai. Tapi pada umumnya yang digunakan adalah susu sapi. 

Kefir mengandung vitamin, mineral dan asam amino esensial 

yang membantu tubuh dengan penyembuhan dan fungsi 

pemeliharaan dan juga mengandung protein lengkap yang 

mudah dicerna (Otles and Cagindi, 2003). Menurut Kunaepah 

(2009), kelebihan kefir adalah adanya bakteri probiotik yang 

terbukti dapat memperbaiki proses pencernaan dengan 

menyediakan mikroflora yang dibutuhkan dan dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen di dalam saluran 

pencernaan. Nutrisi kefir menurut Standar CODEX No.243 

(CODEX, 2003) dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nutrisi kefir 

Komposisi Kadar 

Protein susu (% m/m) Min 2,7 % 

Lemak susu (% m/m) ≤ 10 % 

Keasaman, asam laktat (% m/m)  Min 0,6 % 

Jumlah mikroorganisme  (cfu/g)                              Min 10
7
 

Yeasts (cfu/g)                              Min 10
4
 

Sumber : CODEX No 243 (2003)  

 

2.3  Buah Naga Super Merah (Hylocereus costaricensis) 

Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) 

merupakan salah satu genus Hylocereus dan Selenicereus. 

Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) sebagian 

besar terdiri dari daging buahnya yaitu 70-80% dan 

mempunyai kandungan berupa air, mineral, energi, vitamin C, 

vitamin A, vitamin E dan kandungan serat dalam bentuk 
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pektin. Kandungan vitamin C dan karoten yang dimilikinya 

yang bersifat antioksidan (Umayah dan Amrun, 2007). 

Kandungan buah naga super merah dapat dilihat pada Tabel 3. 

Empat jenis buah naga yang dikembangkan, yaitu buah naga 

daging putih (Hylocereus undatus), buah naga daging merah 

(H. polyrhizus), buah naga daging super merah (H. 

costaricensis), dan buah naga kulit kuning daging putih 

(Selenicereus megalanthus). Masing-masing buah naga 

memiliki karakteristik tersendiri. Buah naga daging merah 

lebih sering dibudidayakan karena memiliki kelebihan 

tersendiri, yaitu ukuran buah lebih besar dan warna daging 

lebih menarik ( Rizal, 2015). 

Buah naga termasuk dalam buah yang eksotik karena 

penampilannya yang menarik, rasanya asam manis 

menyegarkan dan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, 

selain itu buah naga berpotensi sebagai anti radikal bebas 

karena mengandung betasianin. Buah naga super merah 

berpotensi membantu menurunkan kadar gula darah dan 

mencegah risiko penyakit jantung pada pasien diabetes 

(Wahyuni, 2012). Khasiat buah naga sangat mendukung 

kesehatan diantaranya ialah sebagai penyeimbang kadar gula 

darah, pencegah kangker usus, pelindung kesehatan mulut 

serta mengurangi kolesterol dan pencegahan pendarahan. 

Kandungan airnya sangat tinggi sekitar 90,20% dari berat 

buah. Rasanya cukup manis karena didukung oleh kadar gula 

yang mencapai 13-18%. Selain penyajian langsung, penyajian 

buah naga dapat berupa jus, es krim, sari buah (Sihite, 2011).  
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Tabel  3. Komposisi gizi per 100 g daging buah naga merah 

Komponen                                                                                            

Kadar 

Air (g)              82,05 ± 0,11 

Abu    0,54 ± 0,01 

Karbohidrat (g)              12,97 ± 0,11 

Serat (g)                2,65 ± 0,03 

Energi (Kcal)               62,95 ± 0,45 

Besi (mg)             0,30 ± 0,01 

Magnesium (mg)               26,40 ± 0,07 

Potasium (mg)                  35,63 ± 0,14 

Sodium (Na)            0,28 ± 0,30 

Zinc (mg)            0,40 ± 0,02 

Kalsium (mg)                 6,72 ± 0,02 

Vitamin A (mg)               85,22 ± 3,21 

Vitamin C (mg)                    24,66 ±0,03 

Sumber : Nurul and Asmah (2014) 

  

2.4.  Bahan baku pembuatan es krim kefir 

Bahan baku pembuatan es krim kefir meliputi susu, 

bahan pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi, krim dan 

juga skim. 

 

2.4.1  Susu 

Susu merupakan salah satu pangan asal ternak yang 

memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, 

mineral dan beberapa vitamin (Suwito dan Andriani, 2012). 

Syarat mutu susu menurut SNI No 3141.1:2011 dapat dilihat 

pada Tabel 4. Susu harus memenuhi syarat-syarat kesehatan 

dan kebersihan, karena susu merupakan media yang baik bagi 

pertumbuhan mikroba. Susu juga mudah rusak bila 
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penanganannya kurang baik, sehingga mempunyai masa 

simpan relatif singkat. Cara untuk menangani kelebihan 

produksi susu, langkah yang paling tepat adalah dengan 

mengawetkan susu untuk memperpanjang masa simpan 

melalui proses pengolahan (Usmiati dan Abubakar, 2009). 

Menurut Abubakar dkk (2001), secara organoleptik susu akan 

mengalami perubahan jika terdapat perbedaan warna, rasa, dan 

aroma dari susu yang normal. Pada umumnya perubahan ini 

disebabkan oleh adanya aktifitas mikroorganisme dengan 

penyimpangan aroma yang normal. Syarat mutu susu segar 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia No. 3141.1 tahun 

2011 seperti disajikan pada Tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Syarat mutu susu segar 

No Karakteristik  Satuan  Syarat  

a. Berat jenis (pada suhu 27,5°C ) 

minimum 

g/ml 1,0270 

b. Kadar lemak minimum % 3,0 

c. Kadar bahan kering tanpa 

lemak minimum 

% 7,8 

d. Kadar protein minimum % 2,8 

e. Warna, bau, rasa, kekentalan - Tidak ada 

perubahan 

f. Derajat asam °SH 6,0 - 7,5 

g. pH - 6,3 – 6,8 

h. Uji alkhol (70%) v/v - Negatif  

i. Cemaran mikroba, maksimum : 

1. Total Plate Count 

2. Staphylococcus aureus 

3. Enterobacteriaceae 

 

CFU/mL 

CFU/mL 

CFU/mL 

 

1x10
6
 

1x10
2
 

1x10
3
 

j. Jumlah sel somatis maksimum Sel/mL 4x10
5
 

k. Residu antibiotika (Golongan 

penisilin, Tetrasiklin, 

Aminglikosida, Makrolida) 

- Negatif  

l. Uji pemalsuan - Negatif  

m. Titik beku °C -0,520 s.d 

-0,560 

n. Uji peroxidase - Positif  

o. Cemaran logam berat, 

maksimum: 

1. Timbal (Pb) 

2. Merkuri (Hg) 

3. Arsen (As) 

 

µg/mL 

µg/mL 

µg/mL 

 

0,02 

0,03 

0,1 

Sumber : SNI No 3141.1:(2011) 
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2.4.1  Bahan Pemanis 

Bahan pemanis yang biasa digunakan dalam pembuatan 

es krim adalah gula pasir dan gula bit. Penggunaan gula 

sebanyak 14-16% akan menghasilkan es krim yang sangat 

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

pemanis juga digunakan untuk memperoleh tekstur es krim 

yang halus (Muharrom, 2014). Menurut Aliyah (2010), selain 

memberikan rasa manis, gula juga berfungsi sebagai pengawet 

karena memiliki sifat higroskopis. Kemampuannya memiliki 

kandungan air dalam bahan pangan ini bisa memperpanjang 

masa simpan. Menurut Syafarini (2009), derajat kemanisan 

dalam es krim ditentukan oleh penambahan pemanis. Pemanis 

memiliki efek menurunkan titik beku dan mengontrol jumlah 

air beku dalam es krim serta kelembutan dari produk akhir. 

 

2.4.2  Bahan Penstabil 

Bahan penstabil atau stabilizer merupakan bahan aditif 

yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk mempertahankan 

emulsi sekaligus memperbaiki kelembutan produk es krim, 

mencegah pembentukan kristal es yang besar pada es krim, 

memberikan keseragaman produk, memberikan ketahanan 

agar tidak meleleh atau mencair dan memperbaiki sifat 

produk. 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 lembut (Rahmawati, Purwadi dan 

Rosyidi, 2012). Bahan penstabil yang sering digunakan adalah 

gelatin, sodium atau bahan penstabil polisakarida (karaginan, 

gum arab dan pektin). Bahan penstabil dalam pengolahan es 

krim berfungsi untuk meningkatkan viskositas pada tahap 
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selanjutnya, sehingga dapat menambah karakteristik es krim 

saat dimakan (Muharrom, 2014). 

 

2.4.3  Bahan Pengemulsi 

 Bahan pengemulsi adalah kelompok bahan-bahan yang 

ditambahkan pada proses pembuatan es krim bertujuan untuk 

memperbaiki struktur lemak dan distribusi udara dalam ICM, 

meningkatkan kekompakan bahan-bahan dalam ICM sehingga 

diperoleh es krim yang lembut, serta meningkatkan ketahanan 

es krim terhadap pelelehan (Aliyah, 2010). Bahan pengemulsi 

dalam pembuatan es krim seperti mono dan digliserida, 

lecithin, polyoxyethylene, turunan alkohol hexahydric, glycol 

dan glycol ester berfungsi mempertahankan sistem emulsi. 

Daya kerja emulsifier terutama disebabkan bentuk molekulnya 

yang dapat terikat baik pada lemak maupun air sehingga lemak 

dan air tidak terpisah (pecah) (Yustina dan Yusniarti, 2013). 

Bahan pengemulsi (emulsifier) berfungsi untuk memperbaiki 

kualitas pengadukan pada adonan, menghasilkan es krim yang 

lebih kering untuk tujuan pengemasan, menghasilkan tekstur 

yang lebih lembut dari produk akhir, memberikan ketahanan 

terhadap pelelehan dan memberikan kontrol yang sebenarnya 

dari produk pada saat proses pembekuan dan pengemasan. 

Emulsifier ini dapat mengurangi kecepatan tegangan 

permukaan antara dua fase yang dalam keadaan normal tidak 

saling melarutkan, sehingga dapat bergabung membentuk 

pengemulsi. Konsentrasi pengemulsi yang biasa digunakan 

dalam es krim adalah  0,1-0,2% (Muharrom, 2014). 

 

2.4.4  Krim 

 Krim susu merupakan bagian susu yang diperoleh 

dengan cara mendiamkan susu pada suhu dingin sampai 
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terlihat bagian permukaannya menjadi kekuningan untuk 

selanjutnya diambil atau dipisahkan. Berdasarkan jumlah 

kalori yang dikandungnya, krim mempunyai nilai ekonomis 

tinggi karena nilai gizinya cukup tinggi (Sawitri dan 

Susilorini, 2006). Lemak susu berfungsi meningkatkan nilai 

gizi es krim, menambah cita rasa, menghasilkan karakteristik 

tekstur yang lembut, membantu memberikan bentuk  dan 

kepadatan, serta memberikan sifat meleleh yang baik. Kadar 

lemak dalam es krim yaitu antara 8% sampai 16% (Harris, 

2011). Dalam pembuatan es krim, penggunaan lemak susu 

sebaiknya dibatasi karena beberapa alasan yaitu pertimbangan 

harga, kalori yang tinggi, dan pembatasan cita rasa yang 

berlebihan (Oksilia, Syafutri dan Lidiasari, 2012). 

 

2.4.5  Skim 

 Susu skim dan sukrosa merupakan salah satu faktor 

yang mampu mempengaruhi pertumbuhan BAL dan 

berpengaruh terhadap sifat fisik dan kimia produk ( Sintasari, 

Kusnadi dan Ningtyas, 2014). Menurut Kumala, Setyaningsih 

dan Susilowati (2004), susu skim mengandung laktosa 5%, 

protein susu 3,5%, dan mineral antara lain potasium, kalsium, 

fosfor, klorida, dan sodium. Menurut Rahmawati, Purwadi dan 

Rosyidi (2012), susu skim bubuk digunakan untuk mencapai 

kandungan solid non fat pada produk dan sebagai sumber 

protein serta memperbaiki tekstur pada produk akhir. Menurut  

Harris (2011), unsur protein dalam pembuatan es krim 

berfungsi untuk menstabilkan emulsi lemak setelah setelah 

proses homogenisasi, menambah cita rasa, membantu 

pembuihan, meningkatkan dan menstabilkan daya ikat air 

yang berpengaruh pada kekentalan dan tekstur es krim yang 

lembut. Kadar skim dalam es krim yaitu antara 9% sampai 
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12%. Menurut Prabandari (2011), penggunaan susu skim dapat 

meningkatkan nilai gizi, sensori dan dapat mengurangi 

sineresis.  

 

2.5  Proses pembuatan es krim 

2.5.1  Pencampuran Bahan 

 Tahap awal dalam pembuatan es krim adalah 

pencampuran semua bahan yang digunakan dalam pembuatan 

es krim. Bahan penyusun diukur secara akurat untuk 

mendapatkan ICM yang berkualitas maksimum. Setelah 

dilakukan perhitungan komposisi masing-masing bahan untuk 

menghasilkan es krim dengan jumlah tertentu dan kadar bahan 

total yang dikehendaki (Muharrom, 2014).  

 

2.5.2  Pembekuan dan Pengerasan 

 Proses pembekuan ICM dikombinasikan dengan proses 

agitasi dengan tujuan untuk memasukkan udara kedalam ICM 

sehingga dihasilkan volume es krim dengan overrun yang 

sesuai dengan standar es krim (Aliyah, 2010). Suhu 

pembekuan berkisar antara -3 sampai -6°C. Kecepatan 

pembekuan akan mempengaruhi tekstur produk akhir. 

Semakin cepat pembekuan, semakin kecil kristal yang 

terbentuk sehingga tekstur produk akhir lebih halus. 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 (Muharrom, 

2014). Pengerasan (hardening) es krim dan disimpan dalam 

freezer pada suhu -28°C (-20°F) sebelum distribusi. Lama 

pengerasan dipengaruhi oleh ukuran dan suhu udara. Segera 

setelah pengemasan, es krim segera diletakkan daam ruang 
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pengerasan pada suhu sekitar -30 sampai -35°C atau lebih 

rendah untuk menekan perpindahan udara. Tujuan dari 

pengerasan adalah untuk melanjutkan pembekuan es krim 

secepat mungkin untuk memperkecil ukuran kristal es dan 

menstabilkan buih. Semakin kecil kristal es, semakin lembut 

dan es krim lebih mudah diterima (Muharrom, 2014). 

 

2.6  Kualitas Fisik Es Krim Kefir 

2.6.1  Viskositas 

 Viskositas cairan merupakan hal yang penting, jika 

cairan terlalu kental akan susah dalam pengadukan dan 

peggabungan dengan udara, jika tidak cukup kental, lapisan 

antara gelembung-gelembung udara mengalir cepat dan 

gelembung bersatu. Tujuan dari pengujian viskositas adalah 

untuk meneliti kandungan reologi beberapa cairan Newtonian 

dan non-Newtonian (Muharrom, 2014). Viskositas 

dipengaruhi oleh konsentrasi dan berat molekul (BM)  

penstabil. Semakin tinggi nilai BM dan konsentrasi penstabil 

maka viskositas produk akan semakin meningkat.Viskositas 

adonan yang terlalu tinggi kurang baik karena akan 

membutuhkan energi yang lebih besar untuk pengadukan 

sehingga berpengaruh terhadap proses pemerangkapan udara 

(Harianto, Thohari dan Purwadi, 2010). Menurut Violisa, 

Nyoto dan Nurjanah (2012), jika nilai viskositasnya rendah 

maka tingkat kekentalannya rendah (encer) sehingga struktur 

es krim akan cepat leleh akibatnya waktu yang dibutuhkan 

untuk leleh semakin cepat. Nilai viskositas tinggi maka tingkat 

kekentalannya menjadi semakin tinggi akibatnya waktu yang 

dibutuhkan untuk leleh semakin lambat. 
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2.6.2  Overrun 

 Overrun adalah pengembangan volume pada pembuatan 

es krim. Overrun dihitung berdasarkan perbedaan volume es 

krim dan volume es krim mix. Overrun mempengaruhi tekstur 

dan kepadatan yang sangat menentukan kualitas es krim. 

Adonan yang kental akan menyebabkan overrun yang rendah, 

karena adonan mengalami kesulitan untuk mengembang dan 

udara sukar menembus masuk permukaan adonan. 

Karakteristik overrun dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

proses pembuatan pada saat homogenisasi dan komposisi es 

krim yaitu kadar lemak, jumlah bahan penstabil dan total 

bahan kering (Violisa, Nyoto dan Nurjanah, 2012). Es krim 

yang beredar dipasaran memiliki overrun 90-95%, kecuali 

untuk es krim khusus yang mungkin memiliki kandungan 

udara lebih rendah. Tanpa udara, es krim akan tampak sangat 

padat, mudah hancur dan tidak enak (Muharrom, 2014). 

 

2.6.3  Kecepatan meleleh 

 Achmad, Nurwantoro dan Mulyani (2012) menyatakan 

bahwa waktu pelelehan sangat dipengaruhi oleh total bahan 

padat yang terkandung didalam es krim. Mutu es krim yang 

baik adalah apabila es krim yang meleleh mempunyai sifat 

yang serupa dengan adonan aslinya. Kualitas yang baik pada 

es krim adalah mempunyai lama waktu pelelehan sekitar 10-

15 menit. Es krim yang cepat meleleh kurang disukai karena 

es krim akan segara mencair pada suhu ruang. Es krim yang 

lambat meleleh atau kecepatan melelehnya terlalu rendah juga 

tidak disukai konsumen karena bentuk es krim tidak berubah 

memberikan kesan terlalu banyak padatan yang digunakan. 

Pelelehan yang lambat tidak dikehendaki karena 

mencerminkan adanya stabilizer yang berlebihan atau 
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pengolahan adonan yang tidak memadai (Harianto, Thohari 

dan Purwadi, 2010 ). Uji kecepatan meleleh es krim adalah 

mengukur kemampuan es krim dalam hal resistensi pelelehan 

pada suhu ruang dalam periode waktu. Kecepatan meleleh 

merupakan pengukuran empiris yang menggambarkan 

beberapa faktor, termasuk konduktivitas, kapasitas panas, 

mikrostruktur dan formulasi. Kecepatan meleleh dapat 

mengindikasikan pengaruh perubahan formulasi atau proses 

pada kandungan es krim (Muharrom,2014). Menurut Fatimah 

(2013), kelelehan pada es krim disebabkan karena terjadinya 

penurunan titik beku pada es krim. 

 

2.6.4   pH 

 Nilai pH merupakan indikator yang digunakan untuk 

menentukan tingkat asam dan basa pada es krim. Nilai pH 

yang terlalu rendah akan membuat rasa es krim menjadi asam 

sehinggga dapat menurunkan palatabilitas es krim tersebut. 

Keasaman yang terlalu tinggi pada es krim tidak dikehendaki 

karena ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas 

es krim yaitu kekentalannya meningkat, mengurangi 

pengembangan (overrun), dan dapat menimbulkan cita rasa 

yang tidak disukai. Adonan es krim yang normal memiliki 

nilai pH sebesar 6,30 (Sia, 2014). Nilai keasaman dan pH 

memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan jumlah 

mikroba yaitu meningkatnya jumlah mikroba yang diikuti 

dengan peningkatan aktivitas metabolisme sehingga produksi 

asam laktat semakin meningkat sedangkan nilai pH menurun. 

Terjadinya penurunan pH juga disebabkan karena adanya 

pertumbuhan khamir dalam adonan es krim. Khamir akan 

memecah glukosa sehingga glukosa akan dihidrolisis menjadi 
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asam laktat yang dapat menurunkan pH adonan es krim 

(Suyadi, Nurwantoro dan Mulyani, 2012). 

 

2.6.5  Mutu Organoleptik 

2.6.5.1Rasa 

 Rasa adalah turunan dari sebagian komponen pangan 

terlarut dalam air liur selama makanan dicerna secara mekanis 

di mulut. Cita rasa dipengaruhi oleh penambahan aroma dan 

lemak pada es krim. Semakin lama fermentasi maka asam 

yang dihasilkan akan lebih banyak, proses terjadinya 

penurunan pH dapat terjadi dari awal fermentasi diakibatkan 

terbentuknya asam-asam selama proses fermentasi 

berlangsung. Asam-asam yang terbentuk seperti asam asetat, 

asam piruvat, dan asam laktat dapat menurunkan pH. Cita rasa 

atau aroma dipengaruhi oleh produksi non volatil, asam volatil 

dan senyawa karbonil yang dihasilkan kultur starter pada 

proses fermentasi (Suyadi, Nurwantoro dan Muyani, 2012). 

Penerimaan es krim sangat tergantung dari cita rasanya. Rasa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu senyawa kimia, suhu, 

konsentrasi, dan konsentrasi dengan komponen rasa yang lain. 

Sensitifitas terhadap rasa berkurang bila suhu tubuh dibawah 

20ºC atau diatas 30ºC. Es krim yang mencair akan terasa 

sangat manis dibandingkan dalam keadaan beku. Rasa es krim 

juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti bahan pengental 

yang dapat mengurangi rasa manis gula dan perubahan tekstur 

yang dapat mengubah cita rasa es krim (Violisa, Nyoto dan 

Nurjanah, 2012). 

 

2.6.5.2Tekstur 

 Tekstur es krim merupakan sifat kekentalan dan 

kelembutan dari es krim yang dapat diamati dengan indera 
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peraba dan indera pengecap. Tekstur es krim dipengaruhi oleh 

komposisi bahan yang digunakan (Ice Cream Mix) dan cara 

pengolahan es krim. Lemak (susu full cream dan santan) 

berfungsi menghasilkan karakteristik tekstur yang lembut, 

membantu memberikan bentuk dan kepadatan serta 

memberikan sifat meleleh yang baik. Tekstur es krim juga 

dipengaruhi oleh bahan penstabil yang digunakan, yaitu CMC 

(Fatimah, 2013). Menurut Violisa, Nyoto dan Nurjanah 

(2012), tekstur es krim yang baik adalah halus atau lembut 

(smooth), tidak keras dan tampak mengkilat. Tekstur es krim 

yang buruk adalah greasy (terasa ada gumpalan lemak), grainy 

(terasa seperti tepung), flaky/snowy (terasa seperti ada serpihan 

es), lumpy/gelatin (seperti jelly) dan sandy (seperti pasir). 

 

2.6.5.3Aroma.  

 Pada umumnya rasa dan aroma es krim merupakan satu 

kesatuan yang sangat menunjang. Aroma es krim yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan 

(Hidayati, 2014). Menurut Harwanti, Zubaidi dan Antarlina 

(2011), aroma dapat dijadikan indikator terjadinya kerusakan 

produk, misalnya sebagai akibat dari pemanasan atau cara 

penyimpanan yang kurang baik ataupun adanya cacat suatu 

produk. Penanganan dan penyimpanan suatu produk makanan 

dapat menentukan bau dari produk tersebut yang mana bau 

merupakan salah satu faktor penentu kualitas produk makanan. 

Aroma merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi 

terhadap persepsi rasa enak dari suatu makanan. Dalam 

industri pangan, uji terhadap aroma dianggap penting karena 

dengan cepat dapat memberikan penilaian minat konsumen 

terhadap hasil produksinya (Rahmawati, Purwadi dan Rosyidi, 

2012).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.   Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Rumah Yoghurt yang berada di daerah Jun Rejo Kota 

Batu untuk pembuatan es krim kefir dan pengujian 

overrun. 

b. Laboratorium Fisiko Kimia Bagian Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk uji kecepatan meleleh dan pH. 

c. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang untuk uji viskositas. 

2. Waktu penelitian yaitu 17 Desember 2015 sampai dengan 

17 Januari 2016. 

 

3.2  Materi Penelitian 

 Materi es krim kefir adalah kefir plain dimana kefir 

plain yang digunakan dalam penelitian ini terbuat dari susu 

sapi segar dan grain kefir. Susu yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari sekitar kota Malang. Grain kefir 

mengandung Bakteri Asam Laktat meliputi Lactobacillus 

bulgaricus, Streptococcus thermophilus, streptococcus lactis 

dan mengandung yeast yang akan memfermentasi susu. Gula, 

stabilizer quick, skim, krim, CMC dan buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis) yang berumur 50-60 hari dengan 

pertimbangan bahwa tanaman akan tumbuh subur pada suhu 

38-40
0
C, jika perawatan baik akan berbuah pada umur 50-60 

hari (Rizal, 2015) dengan harga yaitu 12.500/kg yang berasal 

dari pasar sekitar kota Malang.  
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3.2.1  Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

a.  Peralatan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

kefir adalah  mixer, blender, mangkuk besar, Ice Cream 

Freezer, timbangan digital , freezer, sendok, spatula, 

cup es krim, serbet, tisu dan kertas label.  

b.  Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah : 

1. Uji viskositas : botol film, viskosimeter merk 

Elcometer 2300 RV (kalibrasi 1 tahun, toleransi alat 

dan cairan standard 1%). 

2. Uji overrun : wadah es krim dan timbangan   digital 

merk Carry. 

3. Uji Kecepatan meleleh : cawan petri merk steriplan 

dan stopwatch. 

4.  Uji pH : pH meter 

5. Uji Organoleptik : cup es krim, nampan, sendok 

plastik,  kertas label, tisu. 

 

3.2.2 Bahan yang digunakan dalam analisis penelitian 

a.  Bahan es krim kefir adalah jus buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis) yang berumur 50-60 hari. 

b.  Bahan yang digunakan untuk analisis : 

1. Uji organoleptik : panelis 6 terlatih, es krim kefir, 

lembar kerja dan air mineral. 

 

3.3  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan 

adalah sebagai berikut : 

P0 = Penambahan jus buah naga super merah 0% dari bobot 

ICM 
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P1  =  Penambahan jus buah naga super merah 5% dari bobot 

ICM 

P2  = Penambahan jus buah naga super merah 7,5% dari 

bobot ICM 

P3  =  Penambahan jus buah naga super merah 10% dari 

bobot ICM  

P4  =  Penambahan jus buah naga super merah 12,5% dari 

bobot ICM 

Komposisi es krim kefir secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5. Komposisi es krim kefir 

 

No 

 

Bahan 

 

% 

 

Komposisi 

   P0         P1          P2          P3            P4 

1. Kefir 49,6 744       744        744         744          744 

2. Gula 30 450       450        450         450          450 

3. Krim 10 150       150        150         150          150 

4. Skim 10 150       150        150         150          150 

5. CMC  0,40 6            6             6            6             6 

 Total ICM 

Jus buah 

naga super 

merah 

Total Es 

Krim Kefir 

100% 

Sesuai 

perlakua

n 

 

 

1500     1500       1500      1500        1500 

0           75           112,5     150          187,5 

 

1500     1575       1612,5    1650       1687,5 

Keterangan : % berdasarkan bobot ICM 

 

3.4.  Variabel Pengamatan 

a. Pengujian viskositas mengikuti prosedur Cullen et al. 

(2000) dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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b. Pengukuran overrun mengikuti prosedur Idris (2003) 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

c. Pengujian kecepatan meleleh mengikuti prosedur 

Marshall et al. (2003) dapat dilihat pada Lampiran 3. 

d. Pengujian pH mengikuti prosedur  AOAC (1995) dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 

e. Pengujian Organoleptik meliputi rasa, tekstur dan aroma 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

3.5  Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis ragam yang diolah 

dengan bantuan program Microsoft Excel. Apabila diperoleh 

hasil yang berbeda atau signifikan maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.6  Batasan Istilah 

Es krim kefir              : Produk pangan beku yang 

terbuat dari bahan baku kefir, 

jus buah naga super merah, 

pemanis, penstabil dan 

pengemulsi dengan proses 

pembekuan dan pengerasan. 

Jus buah naga super merah  : Buah naga yang dipotong 

kemudian di blender. 
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3.7  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi beberapa tahap yaitu 

prosedur pembuatan kefir, prosedur pembuatan jus buah naga 

super merah dan prosedur pembuatan es krim kefir seperti 

disajikan pada Gambar 2,3 dan 4 berturut-turut berikut. 

3.7.1  Prosedur pembuatan kefir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Gambar 2. Skema proses pembuatan kefir 

Susu segar 

 

Susu dipasteurisasi 

pada suhu 72°C selama 

15 detik 

Susu di dinginkan 

hingga suhu 30°C 

Inokulasi bakteri (grain 

kefir) sebanyak 5% 

Diinkubasi pada suhu 

28-30°C selama 18-24 

jam 
 

Penyaringan 

pemisahan antara grain 

kefir dan kefir  
 

Kefir 
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3.7.2  Pembuatan jus buah naga 

Skema pembuatan jus buah naga dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                 

 

 

 

Gambar 3. Skema pembuatan jus buah naga super merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah naga super merah 1 kg 

 

Dipotong buah naga menjadi 8 bagian 

untuk mempermudah proses 

pencampuran. 

Dimasukkan dalam mesin blender 

 

Jus buah naga super merah 

dipasteurisasi pada suhu 72°C 
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3.7.3  Prosedur pembuatan es krim kefir 

Skema prosedur pembuatan es krim kefir dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema pembuatan es krim kefir dengan 

penambahan jus buah naga super merah 

Bahan untuk es krim : 

1. Kefir 

2. Gula 

3. Krim 

4. Skim 

5. CMC 

Mixing bahan sampai homogen 

 

Penambahan jus buah 
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sesuai dengan 

perlakuan 
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Mix) 

Pembekuan (Freezing) ICM ke 

dalam Freezer 

 

Pengerasan (Hardening) dalam 

freezer 

 

Es krim kefir dengan jus buah 

naga super merah 

 

Pengujian overrun 
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1. Viskositas 

2. Overrun 

3. Kecepatan 

meleleh 

4. pH 

5. Mutu 

organoleptik 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

 Pengaruh penggunaan jus buah naga super merah dari 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh, pH dan mutu 

organoleptik disajikan pada Tabel 6. Berdasarkan data pada 

Tabel 6 diketahui bahwa penambahan jus buah naga super 

merah yang berbeda memberikan perbedaan nyata (P<0,05) 

terhadap viskositas dan memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kecepatan meleleh, tekstur dan aroma, 

sedangkan pada uji overrun, pH, dan rasa tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P>0,05). Perhitungan analisis statistik 

masing-masing variabel tertera pada Lampiran 6 sampai 12.  

Tabel 6. Hasil penelitian rata-rata penambahan jus buah naga 

super merah pada kualitas es      krim kefir 
Perlak

uan 

Viskositas 

(cP) * 

Overrun 

(%) 

Kecepatan 

meleleh 

(menit/50g)** 

pH Rasa Tekstur*

* 

Aroma** 

P0 230±43,96ab 51,39±0,91 51,32±1,89b 4,34±0,11 3,70±0,55 4,16±0,70e 4,50±0,58b 

P1 200 ± 8,16a 41,57±1,25 28,32±1,66a 4,31±0,04 3,33±0,96 3,91±0,71c 4,04±0,85a 

P2 187,5±22,1a 40,88±0,86 24,99±0,92a 4,28±0,08 3,54±1,10 4,00±0,78d 3,91±0,58a 

P3 185±12,90a 39,34±0,87 24,90±0,99a 4,27±0,12 3,16±0,70 3,62±0,76a 3,87±0,53a 

P4 175±10a 38,66±1,50 24,50±1,69a 4,23±0,09 3,41±0,88 3,83±0,76b 3,87±0,58a 

Keterangan : 
**)

 notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

                        
*) 

notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 
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4.2  Viskositas Es Krim Kefir 

 Viskositas cairan merupakan hal yang penting, jika 

cairan terlalu kental akan susah dalam pengadukan dan 

peggabungan dengan udara, jika tidak cukup kental, lapisan 

antara gelembung-gelembung udara mengalir cepat dan 

gelembung bersatu. Viskositas adonan yang terlalu tinggi 

kurang baik karena akan membutuhkan energi yang lebih 

besar untuk pengadukan sehingga berpengaruh terhadap 

proses pemerangkapan udara. 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 6), menunjukkan bahwa 

penambahan jus buah naga super merah memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap viskositas 

es krim kefir. Berdasarkan Tabel 6, rata-rata viskositas es krim 

kefir menunjukkan nilai antara 175-230 cP. Hasil nilai 

viskositas tertinggi pada perlakuan P0 yaitu 230 cP sedangkan 

nilai viskositas terendah pada perlakuan P4 yaitu 175 cP. 

Menurut Aisiyah, Thohari dan Purwadi (2015), viskositas 

yang baik yaitu berkisar antara 50-300 cP. Perlakuan P0 

memiliki nilai viskositas yang tinggi disebabkan karena tanpa 

adanya penambahan jus buah naga super merah karena buah 

naga super merah memiliki kandungan air yang cukup tinggi 

yaitu sebesar 90,20%. Menurut Aisiyah, Thohari dan Purwadi 

(2015), tingginya viskositas yaitu semakin banyak zat padat 

yang ditambahkan maka akan meningkatkan viskositas, 

sedangkan semakin banyak zat cair yang ditambahkan maka 

dapat menurunkan viskositas. Menurut Violisa, Nyoto dan 

Nurjanah (2012), semakin meningkatnya viskositas 

menyebabkan hasil es krim mengental. Viskositas terendah 

pada perlakuan P4 dengan penambahan jus buah naga super 

merah yaitu 12,5% sehingga menghasilkan nilai viskositas 

rendah yaitu 175 cP. Viskositas yang rendah disebabkan 
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karena kandungan utama dari buah naga super merah yaitu 

berupa air yang tidak mampu diikat oleh bahan penstabil dan 

pektin tidak mampu membentuk gel pada kondisi pH basa, 

oleh karena itu tidak mampu membantu dalam pengikatan air 

dalam adonan es krim. Semakin tinggi penambahan 

konsentrasi jus buah naga super merah, maka dapat 

menurunkan viskositas pada es krim kefir tersebut.   

 Penurunan viskositas terjadi karena semakin banyak 

penambahan konsentrasi jus buah naga super merah yang 

memiliki kandungan air yang tinggi sehingga menyebabkan 

meningkatnya kandungan air pada adonan es krim. Kandungan 

air tidak mampu terikat oleh bahan penstabil akibat 

perbandingan jumlah air lebih banyak dibandingkan dengan 

konsentrasi penstabil yang digunakan. Penurunan viskositas 

ini juga disebabkan karena bahan daripada pembuatan es krim 

yaitu CMC. CMC merupakan bahan penstabil sintetis yang 

memiliki kemampuan untuk membentuk viskositas yang baik. 

Menurut Rahmawati, Purwadi dan Rosyidi (2012) fungsi 

daripada CMC adalah mempertahankan emulsi sekaligus 

memperbaiki kelembutan produk es krim, mencegah 

pembentukan kristal es, memberikan ketahanan agar tidak 

cepat meleleh dan meningkatkan viskositas. Persentase CMC 

yang digunakan dalam pembuatan es krim dalam jumlah yang 

sedikit, sehingga CMC tersebut tidak mampu mengikat air 

yang terkandung dalam buah naga super merah dan akan 

menyebabkan penurunan vikositas. Menurut Farikha, Anam 

dan Widowati (2013), penurunan viskositas diakibatkan 

adanya penurunan ion-ion padatan terlarut sehingga sari buah 

menjadi lebih encer dan viskositas menurun. Menurunnya ion-

ion padatan terlarut dipengaruhi oleh kemampuan mikroba 

hasil fermentasi dalam mendegradasi sukrosa menjadi 
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senyawa lebih sederhana yang menyebabkan menurunnya 

padatan terlarut sehingga sari buah menjadi encer. 

Berdasarkan penelitian ini bahwa nilai viskositas es krim kefir 

dengan penambahan jus buah naga super merah menunjukkan 

bahwa es krim kefir tersebut masih tergolong baik dan 

memenuhi standar viskositas.  

 

4.3  Overrun Es Krim Kefir 

 Overrun merupakan peningkatan volume yang 

disebabkan oleh masuknya gelembung udara dalam 

pembuihan. Es krim yang tidak memiliki overrun akan 

berbentuk seperti gumpalan masa yang keras. Karakteristik 

overrun dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu proses 

pembuatan pada saat homogenisasi dan komposisi es krim 

yaitu kadar lemak, jumlah bahan penstabil dan total bahan 

kering. 

Hasil analisis (Lampiran 7), menunjukkan bahwa 

penambahan jus buah naga super merah tidak memberikan 

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

krim kefir. Berdasarkan Tabel 6 rata-rata, overrun es krim 

menunjukkan nilai antara 38,66-51,39%. Hasil nilai overrun 

tertinggi pada perlakuan P0 yaitu 51,39% sedangkan nilai 

overrun terendah pada perlakuan P4 yaitu 38,66%. Menurut 

SNI (1995), nilai overrun pembuatan es krim dalam skala 

rumah tangga yaitu 30-50% sedangkan pembuatan es krim 

dalam skala industri yaitu 70-80%. Es krim kefir dengan 

penambahan jus buah naga super merah dapat dikatakan 

mampu memberikan overrun yang baik, karena nilai overrun 

telah memenuhi standar. Rendahnya nilai overrun dipengaruhi 

oleh tingginya penambahan gula sebagai bahan baku 

pembuatan es krim, karena bahan utama dalam pembuatan es 



39 

krim yaitu kefir yang mempunyai rasa yang sangat asam 

sehingga penambahan gula yang tinggi. Menurut Marshall at 

al. (2003), penggunaan gula dalam konsentrasi yang tinggi 

akan menurunkan kemampuan pengembangan.  

Berdasarkan hasil analisis overrun dapat diketahui 

bahwa semakin tinggi penambahan konsentrasi jus buah naga 

super merah maka akan menyebabkan nilai overrun pada es 

krim menurun atau rendah. Hal ini dipengaruhi oleh 

kekentalan suatu adonan berarti mempunyai nilai viskositas 

yang tinggi. Nilai viskositas yang tinggi pada penelitian ini 

yaitu menghambat kemantapan pembuihan ICM. Air yang 

terikat dalam struktur molekul menyebabkan adonan semakin 

kental sehingga tegangan permukaan pada sistem dispersi 

yang terdiri dari udara dan air semakin tinggi. Hal tersebut 

mengakibatkan sulitnya udara menembus permukaan adonan, 

sehingga produk sulit mengembang. Hasil penelitian nilai 

overrun berbanding terbalik dengan nilai viskositas yaitu 

semakin tinggi nilai viskositas maka semakin tinggi pula nilai 

overrun. Menurut Marshal and Arbuckle (2002), viskositas 

yang terlalu tinggi kurang baik karena akan membutuhkan 

energi yang besar selama proses pengadukan, sehingga 

berpengaruh terhadap proses pemerangkapan udara yang 

selanjutnya akan mempengaruhi overrun es krim.  

 

4.4.   Kecepatan Meleleh Es Krim Kefir 

 Kecepatan meleleh es krim adalah mengukur 

kemampuan es krim dalam hal resistensi pelelehan pada suhu 

ruang dalam periode waktu. Es krim yang cepat meleleh 

kurang disukai karena es krim akan segara mencair pada suhu 

ruang. Es krim yang lambat meleleh atau kecepatan 

melelehnya terlalu rendah juga tidak disukai konsumen karena 
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bentuk es krim tidak berubah memberikan kesan terlalu 

banyak padatan yang digunakan.  

 Hasil analisis ragam (Lampiran 8), menunjukkan bahwa 

penambahan jus buah naga super merah memberikan 

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

kecepatan meleleh es krim kefir. Berdasarkan Tabel 6, rata-

rata kecepatan meleleh es krim kefir menunjukkan nilai antara 

24,50-51,32 menit/50g. Kecepatan meleleh paling tinggi pada 

P0 sebesar 51,32 menit/50g. Kecepatan meleleh yang tinggi 

dapat dipengaruhi oleh adonan es krim yang kental sehingga 

viskositas es krim meningkat dan menyebabkan es krim 

lambat meleleh. Kental dan tidaknya adonan juga dipengaruhi 

oleh rasio penambahan perlakuan jus buah naga super merah. 

Menurut Aiza, Radiati dan Rosyidi (2014), es krim dengan 

nilai koefisien kekentalan tinggi akan mempunyai daya tahan 

untuk meleleh yang lebih besar. Viskositas yang semakin 

tinggi menghasilkan waktu leleh semakin lama. Kecepatan 

meleleh terendah ditunjukkan pada perlakuan P4 yaitu 24,50 

menit/50g. Hal tersebut disebabkan karena penambahan jus 

buah naga super merah ke dalam es krim kefir menghasilkan 

jumlah rongga udara pada adonan es krim yang besar pada 

saat proses pembekuan cepat menggunakan ice cream maker, 

sehingga mempermudah es krim mengalami penyusutan dan 

bahan penstabil tidak mampu merangkap air serta pektin yang 

tidak mampu membentuk gel untuk membantu bahan penstabil 

dalam pengikatan air sehingga jumlah air yang besar akan 

membentuk kristal es dan bila bertemu suhu ruang es krim 

akan cepat meleleh.  

Achmad, Nurwantoro dan Mulyani (2012) menyatakan 

bahwa waktu pelelehan sangat dipengaruhi oleh total bahan 

padat yang terkandung didalam es krim. Semakin tinggi 
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penambahan perlakuan jus buah naga super merah maka 

semakin rendah kecepatan meleleh pada es krim tersebut. 

Marshall and Arbuckle (2002) menyatakan es krim yang 

berkualitas menunjukkan cukup resisten terhadap pelelehan. 

Muharrom (2014) menyatakan bahwa kecepatan meleleh dapat 

mengindikasikan pengaruh perubahan formulasi atau proses 

pada kandungan es krim. Pada penelitian ini semakin tinggi 

kecepatan meleleh es krim kefir maka semakin tinggi pula 

overrun pada es krim kefir hal tersebut berbanding terbalik 

yaitu jika overrun tinggi akan menyebabkan es krim lunak, 

cepat meleleh dan memiliki rasa yang hambar. Hal tersebut 

disebabkan jus buah naga super merah memiliki kandungan air 

yang tinggi sebesar 90,20%. Semakin tinggi penambahan jus 

buah naga super merah maka es krim akan cepat meleleh. 

Semakin tinggi penambahan jus buah naga yang memiliki 

kadar air tinggi, maka bahan pengemulsi tidak mampu 

mengembangkan adonan es krim dengan sempurna karena 

kadar air dalam buah naga lebih banyak daripada padatan 

sehingga overrun es krim yang semakin tinggi ditambahkan 

jus buah naga akan semakin menurun. 

Nilai kecepatan meleleh sebesar 24,50 menit/50g dapat 

dikatakan bahwa es krim tersebut mempunyai waktu 

kecepatan meleleh yang baik. Berdasarkan SNI No. 01-3713-

1995 menjelaskan bahwa kisaran pelelehan yang baik pada es 

krim adalah 15-25 menit.  

 

4.5  pH Es Krim Kefir 

 Nilai pH merupakan indikator yang digunakan untuk 

menentukan tingkat asam dan basa pada es krim. Keasaman 

yang terlalu tinggi pada es krim tidak dikehendaki karena ini 

dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas es krim 
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yaitu kekentalannya meningkat, mengurangi pengembangan 

(overrun), dan dapat menimbulkan cita rasa yang tidak 

disukai.  

 Hasil analisis ragam (Lampiran 9), menunjukkan bahwa 

penambahan jus buah naga super merah tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap pH es krim 

kefir. Berdasarkan Tabel 6, rata-rata nilai pH terhadap es krim 

kefir menunjukkan nilai antara 4,23-4,34. Nilai pH yang 

paling tinggi pada perlakuan P0 yaitu tanpa adanya 

penambahan jus buah naga super merah. Nilai pH yang tinggi 

diduga karena bahan utama pembuatan es krim yaitu kefir 

yang memiliki rasa yang lebih asam dan memiliki nilai pH 

yang tinggi. Kefir memiliki kadar keasaman yang tinggi 

karena proses pembuatannya difermentasi menggunakan 

bakteri asam laktat, rata-rata nilai pH kefir yaitu 4-5. 

Penambahan jus buah naga super merah dengan konsentrasi 

yang berbeda juga merupakan salah satu pengaruh terhadap 

pH es krim kefir. Naderi et al. (2012) menyatakan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi buah naga super merah yang 

ditambahkan pada minuman fermentasi meningkatkan total 

asam tertitrasi dan menurunkan pH. Nilai rata-rata pH 

terendah terhadap es krim kefir pada perlakuan P4 yaitu 4,23. 

Penurunan pH disebabkan oleh pH buah naga yang rendah 

yaitu 4,5. Menurut Haryadi dkk., (2013), pH buah yang 

semakin rendah dapat menurunkan pH produk. Semakin tinggi 

penambahan buah naga super merah maka kandungan asam 

fenol pada buah naga super merah juga akan meningkat 

sehingga meningkatkan kandungan asam laktat pada es krim 

kefir. Lebih lanjut Fadilah, Setyawardani dan Warsito (2013) 

menjelaskan bahwa nilai tingkat keasaman yang rendah dapat 

meningkatkan jumlah mikroorganisme karena sifat bakteri 
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yang masih toleran dengan kondisi asam rendah.  Es krim kefir 

yang memiliki nilai pH rendah cenderung memiliki rasa yang 

lebih asam sehingga hal tersebut menyebabkan palatabilitas es 

krim menurun.  

 

4.6  Mutu Organoleptik Es Krim Kefir 

       Mutu organoleptik es krim kefir yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi rasa, tekstur dan aroma. 

4.6.1 Rasa 

 Rasa adalah turunan dari sebagian komponen pangan 

terlarut dalam air liur selama makanan dicerna secara mekanis 

di mulut. Penerimaan es krim sangat tergantung dari cita 

rasanya. Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu senyawa 

kimia, suhu, konsentrasi, dan konsentrasi dengan komponen 

rasa yang lain. 

 Hasil analisis (Lampiran 10), menunjukkan bahwa 

penambahan jus buah naga super merah tidak memberikan 

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

krim kefir. Berdasarkan Tabel 6, hasil tersebut kemungkinan 

karena perbandingan konsentrasi bahan utama pembuatan es 

krim kefir lebih besar dibandingan dengan konsentrasi bahan 

perlakuan jus buah naga super merah yang maksimal 

penggunaannya sebesar 12,5%. Rasa yang asam manis jus 

buah naga super merah tidak mampu mendominasi seluruh 

komponen bahan pembuatan es krim karena terdapat bahan 

utama pembuatan es krim yaitu kefir yang memiliki rasa lebih 

asam dibandingkan dengan buah naga super merah. Violisa, 

Nyoto dan Nurjanah (2012) rasa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu senyawa kimia, suhu, konsentrasi, dan 

konsentrasi dengan komponen rasa yang lain. 
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Rata-rata nilai rasa antara 3,41 – 3,70. Hasil nilai rasa 

tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan P0 dengan rata-rata 3,70. 

Nilai rata-rata rasa yang tinggi dipengaruhi oleh kesukaan 

panelis yang dimana es krim kefir tanpa penambahan jus buah 

naga super merah, karena es krim tanpa penambahan jus buah 

naga super merah memiliki rasa yang lebih segar dan asam. 

Nilai rasa terendah ditunjukkan oleh perlakuan P3 dengan 

rata-rata 3,16. Nilai rata-rata yang rendah juga dipengaruhi 

oleh tingkat kesukaan panelis terhadap es krim kefir dengan 

penambahan jus buah naga super merah. Achmad, Nurwantoro 

dan Mulyani (2012) menyatakan bahwa komponen rasa lain 

akan berinteraksi dengan rasa primer yang menyebabkan 

timbulnya peningkatan dan penurunan intensitas rasa. Violisa, 

Nyoto dan Nurjanah (2012) menyatakan bahwa es krim yang 

mencair akan terasa sangat manis dibandingkan dalam 

keadaan beku. Rasa es krim juga dipengaruhi oleh beberapa 

hal seperti bahan pengental yang dapat mengurangi rasa manis 

gula dan perubahan tekstur yang dapat mengubah cita rasa es 

krim. 

 

4.6.2  Tekstur 

Tekstur es krim merupakan sifat kekentalan dan 

kelembutan dari es krim yang dapat diamati dengan indera 

peraba dan indera pengecap. Tekstur es krim dipengaruhi oleh 

komposisi bahan yang digunakan (ICM) dan cara pengolahan 

es krim. 

Hasil analisis ragam tekstur (Lampiran 11), 

menunjukkan bahwa penambahan jus buah naga super merah 

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

terhadap tekstur es krim kefir. Berdasarkan Tabel 6, rata-rata 

tekstur es krim kefir menunjukkan nilai antara 3,83 – 4,16. 
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Nilai rata-rata tekstur yang tinggi diperoleh pada perlakuan P0 

yaitu sebesar 4,16. Hal tersebut dipengaruhi oleh bahan yang 

digunakan, cara pengolahan es krim serta tanpa adanya 

penambahan jus buah naga super merah sehingga tekstur yang 

dihasilkan pada nilai rataan tertinggi baik. Jus buah naga super 

merah termasuk salah satu bahan yang juga mempengaruhi 

tekstur dari es krim kefir tersebut. Penambahan jus buah naga 

super merah akan dihasilkan tekstur dengan nilai yang lebih 

rendah dibandingkan kontrol. Nilai tekstur yang rendah atau 

menurun dapat dikatakan bahwa es krim tersebut kurang baik 

atau jelek, karena es krim kefir dengan penambahan 

konsentrasi jus buah naga super merah  memberikan tekstur 

yang kurang baik. Hal tersebut terjadi karena buah naga super 

merah memiliki kandungan air yang sangat tinggi, akan tetapi 

dalam nilai rata-rata tekstur es krim kefir mengalami fase naik 

turun. Dilihat pada Tabel 6. Kemungkinan hal tersebut terjadi 

karena cara pengolahan es krim yang kurang baik serta dalam 

pencampuran bahan yang kurang homogen sehingga 

berpengaruh dalam tekstur dan penilaian panelis. Menurut 

Violisa, Nyoto dan Nurjanah (2012), tekstur es krim yang baik 

adalah halus atau lembut (smooth), tidak keras dan tampak 

mengkilat. Tekstur es krim yang buruk adalah greasy (terasa 

ada gumpalan lemak), grainy (terasa seperti tepung), 

flaky/snowy (terasa seperti ada serpihan es), lumpy/gelatin 

(seperti jelly) dan sandy (seperti pasir). 

Pengujian terhadap tekstur menunjukkan bahwa panelis 

lebih menyukai es krim yang bertekstur lembut. Rahmawati, 

Purwadi dan Rosyidi (2012) menyatakan bahwa penambahan 

bahan pengembang yang sedikit menjadi tekstur es krim yang 

cukup lembut hal ini pengaruhi oleh pemakaian gula, skim dan 

full cream. Gula menghalangi pembentukan kristal es selama 
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pembekuan produk. Fenomena ini terjadi karena molekul gula 

menarik molekul air sehingga menggangu pembentukan kristal 

es. Gula membantu mencegah pembentukan kristal es yang 

besar, akibatnya tekstur yang dihasilkan lebih lembut. Fatimah 

(2013) menyatakan bahwa lemak (susu full cream dan santan) 

berfungsi menghasilkan karakteristik tekstur yang lembut, 

membantu memberikan bentuk dan kepadatan, serta 

memberikan sifat meleleh yang baik. Selain itu tekstur es krim 

juga dipengaruhi oleh bahan penstabil yang digunakan, yaitu 

CMC.  

 

4.6.3 Aroma 

Aroma merupakan salah satu parameter yang 

mempengaruhi terhadap persepsi rasa enak dari suatu 

makanan. Dalam industri pangan, uji terhadap aroma dianggap 

penting karena dengan cepat dapat memberikan penilaian 

minat konsumen terhadap hasil produksinya.  

Hasil analisis ragam aroma (Lampiran 12), 

menunjukkan bahwa penambahan jus buah naga super merah 

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

terhadap aroma es krim kefir. Berdasarkan Tabel 6, perbedaan 

yang sangat nyata terjadi karena bahan baku utama yang 

digunakan dalam pembuatan es krim adalah kefir. Kefir 

merupakan salah satu susu fermentasi yang mengandung 

banyak keuntungan. Suyadi, Nurwantoro dan Mulyani (2012) 

menyatakan cita rasa atau aroma dipengaruhi oleh produksi 

non volatil, asam volatil dan senyawa karbonil yang dihasilkan 

kultur starter pada proses fermentasi. 

Rata-rata aroma es krim kefir menunjukkan nilai antara 

3,87-4,50. Nilai rata-rata aroma yang tinggi ditunjukkan pada 

perlakuan P0 yaitu sebesar 4,50, kemungkinan dipengaruhi 
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oleh lamanya fermentasi pada kefir. Semakin lama waktu 

fermentasi maka akan semakin baik pula aroma yang 

dihasilkan pada kefir tersebut, selain itu juga dapat 

dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dalam pembuatan es 

krim. Buah naga super merah salah satu bahan yang dapat 

mempengaruhi aroma es krim kefir, karena dalam 

penambahan perlakuan buah naga super merah yang semakin 

tinggi konsentrasinya maka aroma akan semakin memudar 

atau hilang dan juga semakin langu. Wahyuni (2012) 

menyatakan aroma meliputi berbagai sifat seperti harum, amis, 

apek, busuk, dan sebagainya. Pengujian aroma ternyata panelis 

lebih menyukai es krim yang memiliki aroma kefir. Harwanti, 

Zubaidi dan Antarlina, (2011) menyatakan bahwa aroma dapat 

dijadikan indikator terjadinya kerusakan produk, misalnya 

sebagai akibat dari pemanasan atau cara penyimpanan yang 

kurang baik ataupun adanya cacat suatu produk. Penanganan 

dan penyimpanan suatu produk makanan dapat menentukan 

bau dari produk tersebut yang mana bau merupakan salah satu 

faktor penentu kualitas produk makanan. 

 

4.7  Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik es krim kefir dengan penambahan jus 

buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) dapat 

ditentukan dengan melihat dari viskositas, overrun, kecepatan 

meleleh, pH dan mutu organoleptik. Parameter yang penting 

dari es krim kefir adalah kecepatan meleleh karena es krim 

dengan waktu pelelehan rendah dapat dinilai baik karena 

jumlah udara yang terperangkap dalam adonan es krim yang 

pas. Es krim yang memiliki nilai viskositas rendah dan 

overrun rendah dapat dinilai baik karena udara yang 

terperangkap pada saat pencampuran sedikit sehingga adonan 
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es krim tidak kental. Viskositas yang tinggi akan 

menyebabkan adonan es krim sangat kental dan membutuhkan 

waktu lama dalam pelelehan. Menurut  Masykuri, Pramono 

dan Ardila (2012), ada lima unsur penentuan mutu es krim 

yaitu unsur flavor, body and texture, bacterial, warna, 

kemasan dan kualitas pelelehan. Waktu pelelehan pada es krim 

kefir ini menjadi parameter yang terpenting dalam pemilihan 

perlakuan terbaik. Es krim kefir yang memiliki perlakuan 

terbaik yaitu pada P1 dengan penambahan jus buah naga super 

merah 5%. Hal tersebut ditentukan dengan melihat viskositas 

200 cp, overrun 41,57%, kecepatan meleleh 28,32 menit/50g, 

pH 4,31 dan mutu organoleptik yang meliputi rasa 3,33 , 

tekstur 3,91 dan aroma 4,04. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penambahan jus buah naga super merah dengan rasio 

yang berbeda pada es krim kefir memberikan pengaruh 

pada viskositas, kecepatan meleleh, rasa dan aroma es 

krim kefir. Tetapi tidak memberikan pengaruh pada 

overrun. 

2. Perlakuan penambahan jus buah naga super merah yang 

terbaik yaitu dengan penambahan 5% jus buah naga 

super merah dengan nilai viskositas sebesar 200 cP, 

overrun 41,57%, kecepatan meleleh sebesar 28,32 

menit/50g, pH sebesar 4,31, rasa sebesar 3,33, tekstur 

sebesar 3,91 dan aroma sebesar 4,04. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan penggunaan jus 

buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) sebagai 

bahan tambahan pembuatan es krim kefir tidak lebih dari 10%. 

Selain itu juga diperlukan penelitian untuk menurunkan 

kecepatan meleleh pada es krim kefir dengan penambahan jus 

buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) pada es 

krim kefir serta perlu diperhatikan biji dari buah naga tersebut 

untuk lebih meningkatkan tekstur pada es krim kefir. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Pengujian viskositas mengikuti prosedur 

Cullen et al. (2000) 

Merk/Type : ELCOMETER 2300 

Spesifikasi : - range viskositas : 3-2000000 mPas 

    -19 speeds 

Fungsi  : Untuk menentukan viskositas berbagai 

cairan 

 

Cara kerja:  

1. Sebelum pemakaian 

a. Cantolkan penyangga spindle (jika diperlukan) 

b. Cantolkan spindle 

c. Turunkan spindle kedalam sampel ujia 

d. Masukkan konektor probe suhu ke dalam 

stopkontak pada rear dari kepala viskometer dan 

tempatkan probe kedalam sampel. 

2. Penyettingan tipe spindle dan kecepatan rotasi 

a. Untuk menghidupkan viskometer tekan tombol 

power ON/OFF pada rear di kepala viskometer. 

b. Setelah 2 detik, layar data akan muncul, 

menunjukkan spindle terakhir dan parameter 

kecepatan yang digunakan. 

c. Tampilan tipe spindle.  

d. Tampilan kecepatan rotasi 

e. Massage “ PRESS START” akan tampil pada 

garis keempat dari display, mengindikasi bahwa 

viskometer siap digunakan. 

3. Memulai pengukuran 

a. Tekan start untuk memulai pengukuran. 
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b. Ketika pembacaan telah stabil, tekan stop untuk 

menghentikan motor. 

4. Setelah penggunaan 

a. Bersihkan instrument dan spindle. 

  



63 

Lampiran 2.  Pengukuran overrun mengikuti prosedur 

Idris (2003). 

1).Wadah es krim yang akan digunakan ditimbang 

terlebih dahulu 

2).ICM dimasukkan dalam wadah sampai penuh dan 

rata, kemudian ditimbang (x) 

3).ICM yang telah ditimbang dibekukan 

4).Ratakan permukaan es krim, kemudian ditimbang 

(y) 

5).Dihitung overrun es krim dengan rumus 

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

                    volume es krim (y) 
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Lampiran 3. Pengujian kecepatan meleleh mengikuti 

prosedur Marshall et al. (2003). 

1).Mengukur suhu ruangan 

2).Mengukur jumlah es krim dengan menggunakan 

sendok sehingga diperoleh sampel dengan berat 

seragam ±50 g dan dimasukkan ke dalam wadah 

kemudian dibekukan ke dalam freezer selama 24 

jam. 

3).Mengambil sampel dari freezer untuk di letakkan 

pada suhu kamar dan dibiarkan meleleh. 

4). Waktu yang dibutuhkan dicatat dan selanjutnya 

dianalisis dan dianalisis dengan statistik. 
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Lampiran 4.  Pengujian pH mengikuti prosedur AOAC 

(1995). 

1). pH meter dikalibrasi dengan cara memasukkan 

elektroda dalam larutan buffer pH 7 kemudian 

dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan 

menggunakan kertas tisu, selanjutnya elektroda 

dimasukkan dalam larutan buffer pH 4. 

2). Sampel ditimbang sebanyak 5 gram kemudian 

dicampur dengan 5 mL aquades. 

3). Elektroda yang telah dikalibrasi dimasukkan ke dalam 

sampel. 

4). Nilai pH akan terlihat pada pH meter beberapa saat 

setelah pH meter menunjukkan angka yang konstan. 

. 
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Lampiran 5. Daftar pertanyaan uji organoleptik Rasa, Tekstur dan Aroma es krim kefir. 

 

Lembar kerja Uji Organoleptik Rasa, Tekstur dan Aroma es krim kefir. 

Hari/Tanggal  : 

Nama penguji  : 

Ujilah aroma/rasa/tekstur es krim berikut ini dengan memilih salah satu kategori sesuai hasil pengujian 

Bapak/Ibu dengan memberikan tanda (v) pada baris dan kolom yang sesuai. Terima kasih. 

RASA 
Skor  Karakteristik Kode sampel     

 765 500 654 102 816 111 976 600 815 300 973 730 870 800 170 760 655 768 700 650 
5 Sangat 

enak 

                    

4 Enak                      

3 Cukup 

enak 

                    

2 Kurang 

enak 

                    

1 Tidak 

enak 
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TEKSTUR 
Skor  Karakteristik Kode sampel     

 765 500 654 102 816 111 976 600 815 300 973 730 870 800 170 760 655 768 700 650 

5 Sangat 

lembut 

                    

4 Lembut                      

3 Cukup 

lembut 

                    

2 Agak kasar                     

1 Kasar                      

 

Aroma 
Skor  Karakteristik Kode sampel     

 765 500 654 102 816 111 976 600 815 300 973 730 870 800 170 760 655 768 700 650 
5 Aroma kefir                     

4 Sedikit 

aroma kefir 

                    

3 Aroma gula                     

2 Aroma khas 

susu 

                    

1 Aroma 

menyimpang 
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Lampiran 6.  Data dan analisis statistik uji viskositas (cP) 

es krim kefir 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 

 

Rata-rata 

1 2 3 4  

0 210 250 280 180 920 230 ± 43,96 

1 200 210 190 200 800 200 ± 8,16 

2 200 180 160 210 750 187,5 ± 22,17 

3 170 190 200 180 740 185 ± 12,90 

4 170 170 190 170 700 175 ± 10 

Total     3910 977,5 ± 97,19 

 

Analisis ragam : 

Faktor koreksi (FK) 

FK   = 
 ∑  

 

 
 

  = 
       

  
 

  = 764405 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total  = ƩX
2 
– FK 

  = 779900 – 764405 

  = 15495 

JK p  = Ʃxi
2 
- 
 ∑  

 

 
 

  = (  
    

 
 + 

    

 
 + 

    

 
 + 

    

 
 + 

    

 
 ) - 

       

  
 

  = 771625 – 764405 

  = 7220 

JK galat  = JKtotal – JKp 

  = 15495 – 7220 

  = 8275 
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TABEL ANOVA 

Sumbu 

keragaman 

db JK KT F hitung 
F tabel 

(5%) 

  Perlakuan 4 7220 1805 3,2719 3,06 

  Galat 15 8275 551,6667  

   Total 19 15495   

 Keterangan : F hitung > F tabel 5% , maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap 

viskositas es krim kefir. 

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD) 5% 

SE = √KTgalat 

     n 

SE = √551,6667 

               4 

SE = 11,74 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 5% 

Selingan 2 3 4 5 

JND 3,01 3,16 3,25 3,31 

JNT 5% 35,3374 37,0984 38,155 38,8594 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 175 a 

P3 185 a 

P2    187,5 a 

P1              200 a 

P0              230   ab 
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Lampiran 7.  Data dan analisis statistik uji overrun (%) es 

krim kefir 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 

 

Rata-rata 

1 2 3 4  

0 50,97 50,33 52,35 51,94 205,59 51,39 ± 0,91 

1 43,37 41,44 40,55 40,94 166,3 41,57 ± 1,25 

2 41,73 41,19 39,68 40,94 163,54 40,88 ± 0,86 

3 40,14 39,14 39,91 38,20 157,39 39.34 ± 0,87 

4 39,14 40,41 38,26 36,84 154,65 38,66 ± 1,50 

Total 

 

    211,84 ± 5,39 

 

Analisis ragam : 

Faktor Koreksi (FK) 

FK   =  
 ∑  

 

 
 

  =  
         

  
 

  =  36164,96 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total  = ƩX
2 
– FK 

  = 36668,66 – 36164,96 

= 503,6947 

JKp  =  Ʃxi
2 
- 
 ∑  

 

 
 

  = (  
       

 
 + 

      

 
 + 

       

 
 + 

       

 
 + 

       

 
 ) - 

         

  
 

  = 36339,13 – 36164,96 

  = 174,165 

JKgalat  = JKtotal – JKp 

  = 503,6947 – 174,165 

  = 329,5297 
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TABEL ANOVA 

Sumbu 

keragaman 

db JK KT F hitung 
F tabel 

(5%) 

  Perlakuan 4 174,165 43,54125 1,981972 3,06 

  Galat 15 329,5297 21,96865  

   Total 19 503,6947   

 Keterangan : F hitung < F tabel 5% , maka perlakuan tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap overrun 

es krim kefir. 
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Lampiran  8.  Data dan analisis statistik uji kecepatan 

meleleh (menit/50g) es krim kefir 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 

 

Rata-rata 

1 2 3 4  

0 49,35 50,01 53,33 52,50 205,28 51,32 ± 1,89 

1 30,08 29,35 26,55 27,32 113,30 28,32 ± 1,66 

2 25,23 26,17 24,55 24,03 99,98 24,99 ± 0,92 

3 26,13 24,15 25,30 24,05 99,63 24,90 ± 0,99 

4 25,10 22,19 24,51 26,20 98 24,50 ± 1,69 

Total     616,19 154,03 ± 7,15 

 

Analisis ragam : 

Faktor koreksi (FK) 

FK  = 
 ∑  

 

 
 

 = 
         

  
 

 = 18984,505805 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKTotal  = ƩX
2 
– FK 

  = 21266,59 - 18984,505805 

  = 2282,084195 

JKp  = Ʃxi
2 
- 
 ∑  

 

 
 

  = (  
       

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

   

 
 ) - 

         

  
 

  = 21125,72643 - 18984,505805 

  = 2141,220625 

JKgalat  = JKTotal  - JKp 

  = 2282,084195 - 2141,220625 

  = 140,86357 
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TABEL ANOVA 

Sumbu 

keragaman 

db JK KT F hitung 
F tabel 

(5%) 

F tabel 

(1%) 

 

Perlakuan 4 2141,220 535,305 57,0031
**

 3,06 4,89 

Galat 15 140,862 9,3908  

 

 

Total 19 2282,084   

 

 

Kesimpulan :
 **

F hitung > F tabel 1%, maka pengaruh 

pembuatan es krim kefir dengan penambahan buah naga super 

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

terhadap kecepatan meleleh es krim kefir. 

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD) 1% 

SE = √Ktgalat 

     n 

SE = √9,3908 

               4 

SE = 1,53 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,5 4,58 

JNT 1% 6,3801 6,6861 6,885 7,0074 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 24,5 a 

P3 24,9075 a 

P2 24,995 a 

P1 28,325 a 

P0 51,32 b 
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Lampiran 9.  Data dan analisis statistik uji pH es krim 

kefir 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 

 

Rata-rata 

1 2 3 4  

0 4,43 4,45 4,27 4,21 17,36 4,34 ± 0,11 

1 4,30 4,36 4,25 4,34 17,25 4,31 ± 0,04 

2 4,37 4,24 4,33 4,18 17,12 4,28 ± 0,08 

3 4,46 4,23 4,22 4,18 17,09 4,27 ± 0,12 

4 4,17 4,14 4,34 4,30 16,95 4,23 ± 0,09 

Total     85,77 21,43 ± 0,44 

 

Analisis Ragam : 

Faktor koreksi (FK) 

FK  = 
 ∑  

 

 
 

  = 
        

  
  

  = 367,8246 

JKTotal  = ƩX
2 
– FK 

  = 367,9973 – 367,8246 

  = 0,172655 

JKp  = Ʃxi
2 
– 

 ∑  
 

 
 

  = (  
      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 ) – 

        

  
 

  = 367,8493– 367,8246 

  = 0,02463 

JK galat  = JKTotal – JKp 

  = 0,172655 – 0,02463 

  = 0,148025  
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TABEL ANOVA 

Sumbu 

keragaman 

db JK KT F hitung 
F tabel 

(5%) 

  Perlakuan 4 0,02463 0,006158 0,623966 3,06 

  Galat 15 0,148025 0,009868  

   Total 19 0.172655   

 Keterangan : F hitung < F tabel 5% , maka perlakuan tidak 

memberikan perbedaan (P>0,05) terhadap pH es krim kefir.  
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Lampiran 10. Data dan analisis statistik perhitungan Rasa es krim kefir 

Panelis 

 

 

 

U1 

P0 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

 

 

U1 

P1 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

P2 

 

U1 

 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

P3 

 

U1 

 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

P4 

 

U1 

 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

Total 

1 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 76 

2 3 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 3 5 3 80 

3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 62 

5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 74 

6 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 56 

 23 22 22 22 17 22 21 20 23 21 20 21 20 20 17 19 21 18 24 19 412 

  89    80    85    76    82    

Rerata  3,70    3,33    3,54    3,16    3,41    

SD  0,5500    0,9630    1,1025    0,7019    0,8805    
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Analisis ragam : 

Faktor koreksi (FK) 

FK  = 
 ∑  

 

 
 

  = 
      

   
 

  = 1414,533 

JK Total  = ( 4
2
 + 4

2
 +4

2
 +4

2
 +.................. + 2

2
 ) – FK 

  = (4
2
+4

2
+4

2
+4

2
 +.................. + 2

2
 ) – 1414,533 

  = 1504 – 1414,533 

  = 89,46667 

JKp   = 89
2
 + 80

2
 + 85

2
 +76

2
 +82

2  
- FK 

                                    24  

  = 1418,583 – 1414,533 

  = 4,05 

JK Panelis  =  76
2
 + 80

2
 + 64

2
 + 62

2
 +74

2
 + 56

2 
 - FK 

     20 

  = 1436,4 – 1414,533 

  = 21,86667 

JK Galat   = JKT – JKP – JKPanelis 

  = 89,46667 – 4,05 – 21,86667 

  = 63,5 
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TABEL ANOVA 

Sumbu 

keragaman 

db JK KT F hitung 
F tabel 

(5%) 

   Perlakuan 4 4,05 1,0125 1,752557 2,4542 

   Panelis 5 21,86 4,372 7,567585 2,2968 

   Galat 110 63,55 0,577727  

 Total 119 89,46    

Kesimpulan :
 

F hitung < F tabel 5%, maka pengaruh 

pembuatan es krim kefir dengan penambahan jus buah naga 

super merah tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap rasa es krim kefir.  
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Lampiran 11. Data dan analisis statistik perhitungan Tekstur es krim kefir 

Panelis 

 

 

 

U1 

P0 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

 

 

U1 

P1 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

P2 

 

U1 

 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

P3 

 

U1 

 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

P4 

 

U1 

 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

Total 

1 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 84 

2 5 5 3 4 3 4 5 3 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 5 5 82 

3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 3 5 4 4 4 82 

4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 2 5 3 78 

5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

6 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 63 

 26 27 21 26 24 25 24 21 25 25 23 23 22 22 22 21 23 21 25 23 469 

  100    94    96    87    92    

Rerata  4,16    3,91    4    3,62    3,83    

SD  0,7019    0,7172    0,7801    0,7696    0,7613    
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Analisis ragam : 

Faktor koreksi (FK) 

FK  = 
 ∑  

 

 
 

  = 
      

   
 

  = 1833,008 

JK Total   = ( 5
2
 + 5

2
 +4

2
 +5

2
 +.................. + 3

2
 ) – FK 

  = (5
2
+5

2
+4

2
+5

2
 +.................. + 3

2
 ) – 1833,008 

  = 1853 – 1833,008 

  = 19,99167 

JK p  = 100
2
 + 94

2
 + 96

2
 +87

2
 +92

2  
- FK 

                                    24  

  = 1836,875 – 1833,008 

  = 3,867 

 

JK Panelis  =  84
2
 + 82

2
 + 82

2
 + 78

2
 +80

2
 + 63

2 
 - FK 

     20 

  = 1847,85 – 1833,008 

  = 14,84167 

JK Galat  = JKT – JKP – JKPanelis 

  = 19,99167 – 3,867 – 14,84167 

  = 1,283333 
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TABEL ANOVA 

Sumbu 

keragaman 

db JK KT F hitung 
F tabel 

(5%) 

 

F tabel 

(1%) 

   Perlakuan 4 3,866 0,9665 82,86438
**

 2,4542 3,4945 

   Panelis 5 14,841 2,968 269,8181 2,2968 3,1881 

   Galat 110 1,283333 0,011  

 

 

Total 119 19,99     

Kesimpulan : 
**

F hitung > F tabel 1%, maka pengaruh 

pembuatan es krim kefir dengan penambahan jus buah naga 

super merah memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap tekstur es krim kefir.  

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE = √KTgalat 

     n 

SE = √0,011 

     24 

SE = 0,0214 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 5 

JND 3,6975 3,845 3,9675 4,045 

JNT 1% 0,0791 0,082 0,0849 0,086 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 3,62 a 

P4 3,83 b 

P1 3,91 c 

P2             4 d 

P0 4,16 e 
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Lampiran 12. Data dan analisis statistik perhitungan Aroma es krim kefir 

Panelis 

 

 

 

U1 

P0 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

 

 

U1 

P1 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

P2 

 

U1 

 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

P3 

 

U1 

 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

P4 

 

U1 

 

 

U2 

 

 

U3 

 

 

U4 

Total 

1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 2 76 

2 5 4 4 5 5 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 5 76 

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

4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 75 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 83 

6 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 5 87 

 29 25 27 27 26 26 23 22 24 23 24 23 23 24 23 23 20 24 24 25 485 

  108    97    94    93    93    

Rerata  4,5    4,04    3,91    3,87    3,87    

SD  0,5897    0,8586    0,5835    0,5366    0,8998    
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Analisis ragam : 

Faktor koreksi (FK) 

FK  = 
 ∑  

 

 
 

  = 
      

   
 

  = 1960,208 

JK Total  = ( 4
2
 + 4

2
 +4

2
 +4

2
 +.................. + 5

2
 ) – FK 

  = (4
2
+4

2
+4

2
+4

2
+.................. + 5

2
 ) –  1960,208 

  = 2016 - 1960,208 

  = 55,79167 

JK p  = 108
2
 + 97

2
 + 94

2
 +93

2
 +93

2  
- FK 

                                    24  

  = 1966,958 - 1960,208 

  = 6,75 

JK Panelis  =  76
2
 + 76

2
 + 88

2
 + 75

2
 +83

2
 + 87

2 
 - FK 

     20 

  = 1968,95 - 1960,208 

  = 8,741667 

JK Galat  = JKT – JKP - JKPanelis 

  = 55,79167 - 6,75 - 8,741667 

  = 40,3 
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TABEL ANOVA 

Sumbu 

keragaman 

db JK KT F hitung 
F tabel 

(5%) 

 

F tabel 

(1%) 

 

Perlakuan 4 6,75 1,6875 4,606079** 2,4542134 3,494555 

Panelis 5 8,74 1,748 4,771216 2,2968684 3,188194 

Galat 110 40,3 0.366364    

Total 119 55,79     

Kesimpulan : 
**

F hitung > F tabel 1%, maka pengaruh 

pembuatan es krim kefir dengan penambahan jus buah naga 

super merah memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap aroma es krim kefir. 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE = √KTgalat 

     n 

SE = √0,366364 

       24 

SE = 0,123 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 5 

JND 3,9675 3,845 3,9675 4,045 

JNT 1% 0,4547 0,472 0,4880 0,497 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 3,875 a 

P4 3,875 a 

P2 3,916 a 

P1 4,041 a 

P0 4,5 b 
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