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ABSTRACT 

    The purpose of this research was to determine the best 
concentration of addition of tamarillo (Solanum betaceum 
Cav) based on melting rate, overrun, viscosity and sensory 
evaluation of ice cream. The materials used for this research 
were cow milk, skim milk, stabilizer, sugar, non dairy 
creamer, salt and tamarillo. The method used was laboratory 
experimental with Completely Randomized Design (CRD) 
using five (5) treatments and four (4) replications. The 
addition of tamarillo were P0 (without tamarillo addition), 
P1 (10% the addition of tamarillo), P2 (15% the addition of 
tamrillo), P3 (20% the addition of tamarillo), P4 (25% the 
addition of tamarillo) of ice cream mix. The data was 
subjected to analysis of variance (ANOVA), if there were 
significantly different effect would be continued by the 
Duncan’s Multiple Range Test. The result showed that the 
addition of tamarillo was highly significant different effect 
(P<0.01) on melting rate, viscosity and sensory evaluation, 
but did not had significantly different on the overrun. The 
research conclusion showed that addition of tamarillo on ice 
cream giving highly increased on melting rate 29.88 
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50g/mins to 37.80 50g/mins, overrun 17.89 to 20.95, 
viscosity 220 cP to 435.75 cP, and taste 2.00 to 4.85, aroma 
2.00 to 4.85 and texture 4.04 to 3.00. 

Keywords : ice cream, tamarillo, milk, physical quality 
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RINGKASAN 

 Es krim merupakan salah satu jenis makanan beku 
dengan tekstur yang lembut dan memiliki nilai gizi tinggi. 
Nilai gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi bahan 
baku yang digunakan, dengan menggunakan susu sebagai 
bahan baku utama pada proses pembuatan es krim maka 
dapat meningkatkan nilai gizi es krim. Variasi es krim 
dengan penambahan pasta buah terong belanda (Solanum 
betaceum Cav). Keberhasilan pembuatan es krim dapat 
dilihat dari kualitas fisik es krim yang meliputi kecepatan 
meleleh, overrun, viskositas dan nilai organoleptik. 
 Penelitian ini dilakukan dilakukan di Laboratorium 
Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak Universitas 
Brawijaya, Malang dan untuk pengujian dilakukan di 
Laboratorium dan Rekayasa Pangan  Fakultas Teknologi 
Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya Malang pada bulan 
April sampai bulan Juli 2016. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui tingkat penambahan terong belanda 
yang terbaik terhadap kecepatan meleleh, overrun, viskositas 
dan nilai organoleptik (aroma, rasa, dan warna) pada es krim 
dengan penambahan buah terong belanda. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
es krim yang dibuat dari susu segar sebanyak 5 L diperoleh 
dari KUD Dau, susu skim bubuk, creamer nabati, gula pasir, 
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garam, quick stabilizer dan penambahan terong belanda 
sebanyak 3 kg yang diperoleh dari Healthy Pasta Malang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan pada pembuatan es krim 
dengan penambahan buah terong belanda yaitu: P0 : Tanpa 
penambahan pasta buah terong belanda, P1: Penambahan 
pasta buah terong belanda sebanyak 10%, P2: Penambahan  
pasta buah terong belanda sebanyak 15%,  P3: Penambahan 
pasta buah terong belanda sebanyak 20% dan P4: 
Penambahan pasta buah terong belanda sebanyak 25%. 
Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah kecepatan 
meleleh, overrun, viskositas dan organoleptik yang meliputi 
rasa, aroma dan tekstur. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan analisis ragam (ANOVA), jika ada perbedaan 
pengaruh yang nyata disetiap perlakuan maka dilanjutkan 
dengan uji jarak berganda Duncan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
pasta buah terong belanda memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap kecepatan meleleh, 
viskositas, dan organoleptik meliputi rasa, aroma dan tekstur, 
dan tidak memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 
overrun. Nilai rata-rata kecepatan meleleh adalah P0 (29.88), 
P1 (34.36), P2 (35.50), P3 (35.95) dan P4(37.80). Nilai rata-
rata viskositas adalah P0 (220 cP), P1 (283 cP), P2 (318.75 
cP), P3 (363.75 cP) dan P4 (435.75 cP). Nilai rata-rata 
organoleptik rasa adalah P0 (2.05), P1 (3.05), P2 (4.85), P3 
(4.65) dan P4 (4.00). Nilai rata-rata organoleptik aroma 
adalah P0 (2.00), P1 (3.15), P2 (4.75), P3 (4.45) dan P4 
(3.17). Nilai rata-rata  organoleptik tekstur adalah P0 (3.35), 
P1 (3,40), P2 (4.85), P3 (3.35) dan P4 (3..30). Nilai rata-rata 
overrun adalah P0 (17.89), P1 (18.55), P2 (18.86), P3 
(19.32) dan P4 (20.95). 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah penambahan 
pasta buah terong belanda pada konsentrasi yang berbeda 
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dapat meningkatkan nilai kecepatan meleleh, viskositas dan 
nilai organoleptik yang meliputi rasa, aroma dan tekstur. 
Penambahan pasta buah terong belanda sebanyak 15% pada 
pembuatan es krim menghasilkan es krim dengan kualitas 
sesuai dengan standar. Saran yang dapat diberikan dalam 
penelitan ini adalah penambahan pasta buah terong belanda 
pada es krim sebaiknya maksimal pada perlakuan kedua (P2) 
dengan penambahan sebanyak 15% agar dihasilkan es krim 
dengan kualitas yang sesuai standar dengan perbandingan 
susu dengan buah terong belanda yang dapat diterima oleh 
panelis.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
          Susu mengandung zat-zat gizi seperti protein, fosfor, 
vitamin D, vitamin C dan besi. Oleh karena itu produk 
makanan olahan dari susu semakin ditingkatkan, salah satunya 
es krim dengan berbagai cara pengolahan dan penambahan 
bahan. Rata- rata konsumsi susu orang Indonesia pada tahun 
2011 hanya 2 sendok makan (sdm) per hari atau sekitar 42,44 
ml per hari (Anonimus, 2011). Menurut data kementrian 
pertanian tingkat susu di Indonesia sekitar 11,9 L perkapita, 
dan konsumsi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan 
beberapa Negara Asia seperti India 42,8 L perkapita, Malaysia 
22,1 L perkapita, Thailand 33,7 L perkapita, Filipina 22,1 L 
perkapita, Vietnam 12,1 L perkapita.  
         Rendahnya tingkat konsumsi susu di Indonesia 
disebabkan oleh kurangnya minat daya beli masyarakat 
terhadap susu, selain itu tidak semua masyarakat Indonesia 
suka mengkonsumsi susu karena dari segi rasa maupun bau. 
Penyebab lain adalah terdapatnya gangguan masalah 
pencernaan yaitu lactose intolerance dimana dalam diri 
seseorang tidak memiliki enzim laktase yang mampu 
memecah laktosa pada susu. Oleh karena itu diperlukan suatu 
inovasi untuk mengolah susu menjadi produk yang bisa 
dikonsumsi oleh semua orang tanpa mengganggu kesehatan. 
Macam-macam produk inovasi olahan susu yang dapat 
ditemukan di pasaran yaitu es krim, yoghurt, kefir, keju dan 
lain-lain. Diantara produk olahan susu tersebut masyarakat 
sangat menyukai es krim karena berbagai alasan. Es krim 
merupakan makanan padat dalam bentuk beku yang banyak 
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disukai oleh masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, 
hingga manula. 
     Berdasarkan kandungan gizi buah terong belanda sangat 
cocok dijadikan olahan es krim karena terong belanda 
memiliki kandungan seperti antosianin, karotenoid, vitamin A, 
B6, C dan E sehingga ditinjau dari aspek fungsional ternyata 
buah terong belanda mempunyai khasiat yang sangat baik 
sebagai sumber antioksidan alami. Antioksidan alami dalam 
buah terong belanda memungkinkan pemanfaatan buah terong 
belanda sebagai bahan baku pembuatan es krim sebagai 
antioksidan alami  (Kumalaningsih dan Suprayogi, 2006). 
Terong belanda memiliki rasa yang sangat asam yang 
menyebabkan banyak orang tidak suka mengkonsumsi buah 
tersebut dalam keadaan segar, sehingga diperlukan upaya 
untuk mengolah buah terong belanda seperti dijadikan es krim. 
Terong belanda belum banyak dikenal oleh masyarakat 
sehingga perlu penelitian untuk memanfaatkan terong belanda 
dengan memodifikasi buah tersebut menjadi makanan yang 
disenangi oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu zat warna 
antosianin yang terkandung dalam buah terong belanda dapat 
digunakan untuk pewarna alami untuk produk makanan seperti 
minuman, jelly, jam (selai), yoghurt dan kue-kue seperti cenil. 
Hasil ekstraksi biji terong belanda dengan pelarut etanol dan 
asam tartarat yang paling optimal akan diaplikasikan pada es 
krim karena es krim merupakan salah satu produk makanan 
yang paling popular dan disukai masyarakat. Penelitian ini 
dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan buah terong 
belanda yaitu es krim dengan penambahan pasta buah terong 
belanda sebagai zat pewarna alami dan menambah nilai gizi 
dalam es krim. Berdasarkan penelitian yang sudah pernah 
dilakukan mengenai penambahan buah pada es krim yaitu  
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penambahan buah naga pada es krim dengan persentase P0, P1, 
P2, P3, P4 adalah 0,0%; 5%; 7,5%; 12,5% (Santoso, 2015). 
Penelitian yang akan dilakukan menambahkan terong belanda 
adalah 0%, 10%, 15%, 20%, 25% dikarenakan pada saat pra 
penelitian dengan menggunakan terong belanda dengan 
persentase P0, P1, P2, P3, P4 adalah 0,0%; 5%; 7,5%; 12,5%, 
dan 15% tidak mendapatkan hasil yang maksimal dilihat dari 
rasa dan warna.  
  
1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah berapa  
tingkat penambahan buah terong belanda terhadap kecepatan 
meleleh, overrun, viskositas dan nilai organoleptik (rasa, 
aroma dan warna) pada es krim. mengetahui pengaruh tingkat 

 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui persentase 
terbaik penambahan pasta buah terong belanda yang paling 
tepat ditinjau dari nilai kecepatan meleleh, overrun, viskositas 
dan nilai organoleptik (aroma, rasa, dan warna) pada es krim 
dengan penambahan pasta buah terong belanda. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian adalah memberikan informasi 
tentang bagaimana tingkat kecepatan meleleh, overrun, 
viskositas dan nilai organoleptik es krim dengan penambahan 
pasta  buah terong belanda. 
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1.5. Kerangka Pikir 
 Susu merupakan bahan makanan yang memiliki kualitas 
protein yang dibutuhkan oleh tubuh, oleh karena itu 
masyarakat menjadikan susu sebagai bahan pangan yang dapat 
diandalkan. Namun dalam kehidupan sehari-hari tidak semua 
orang Indonesia meminum susu yang belum diolah. Hal ini 
karena tidak terbiasa mencium aroma susu segar atau mentah, 
atau sama sekali tidak suka rasa susu segar atau mentah. Susu 
hasil olahan sangat diminati oleh masyarakat umum, karena 
rasa dan baunya lebih dapat diterima oleh masyarakat (Sudono, 
Rosdiana dan Setiawan, 2003). 
 Es krim merupakan salah satu jenis makanan beku 
dengan tekstur yang lembut dan memiliki nilai gizi tinggi. 
Nilai gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi bahan baku 
yang digunakan, untuk membuat es krim yang memiliki 
kualitas tinggi bahan bakunya perlu diketahui dengan pasti, 
dengan menggunakan susu sebagai bahan utama pembuatan es 
krim maka es krim memiliki sumbangan terbesar nilai gizinya. 
Dibalik kelembutan dan rasa manisnya, es krim terbukti 
memiliki beberapa fakta gizi yang tidak terduga, keunggulan 
es krim yang didukung oleh bahan utamanya yaitu susu tanpa 
lemak dan lemak susu maka es krim hampir sempurna dengan 
kandungan gizi yang lengkap (Rahmawati, 2012).  
 Salah satu cara untuk meningkatkan konsumsi susu 
dapat dilakukan dengan menjadikan susu menjadi produk es 
krim. Inovasi pengolahan es krim dapat dilakukan dengan 
penambahan buah terong belanda sehingga dapat menambah 
kandungan gizi di dalamnya. Buah terong belanda 
mengandung vitamin C untuk mengobati sariawan dan 
meningkatkan daya tahan tubuh dan mengandung provitamin 
A yang baik bagi kesehatan. Buah terong belanda ini juga kaya 
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akan antioksidan seperti vitamin E, vitamin A, Vitamin C, dan 
Vitamin B6, senyawa karotenoid, antosianin dan serat 
(Kumalaningsih dan Suprayogi, 2006) oleh karena itu dengan 
penambahan pasta buah terong belanda bisa menambah nilai 
gizi pada es krim. 
 
1.6. Hipotesis 
 Penambahan pasta buah terong belanda (Solanum 
betaceum Cav) sebesar 0%, 10%, 15%, 20% dan 25% pada es 
krim akan menghasilkan perbedaan terhadap kualitas es krim 
ditinjau dari nilai kecepatan meleleh, overrun, viskositas dan 
nilai organoleptik. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

- Kaya kandungan vitamin C tinggi 
- Memiliki kandungan vitamin E, 

vitamin A, vitamin B6, senyawa 
karetenoid, meniral dan serat 

- Memiliki kandungan antosianin 
- Kandungan serat berbentuk pektin 
- Kadar air tinggi (Kumalaningsih 

dan Suprayogi,  2006) 

Buah terong belanda 
Bahan utama pembuatan es 

krim berupa susu segar 

Dilakukan pengolahan susu 
menjadi produk es krim yang 
banyak diminati masyarakat 

Pektin adalah senyawa polisakarida yang 
berbentuk karbohidrat. Pektin mampu 
membentuk kekentalan, emulsi dan gel 

(Santoso, 2013) 

Kekentalan akan mempengaruhi 
kenaikan viskositas (Farikha dkk. 
2013) dan nilai viskositas akan 

mempengaruhi overrun dan 
kecepatan meleleh es krim 

Es krim adalah produk hasil 
olahan susu yang banyak 
diminati oleh masyarakat. 

Pengolahan susu dapat 
meningkatkan jumlah 

konsumsi susu masyarakat. 

Penambahan bahan lain dapat 
berasal dari buah-buahan 

Penambahan buah terong 
belanda yang digunakan dalam  
adonan mampu meningkatkan 
overrun dan kecepatan meleleh 

(Handayani dkk. 2007) 

Pengaruh penambahan buah terong belanda terhadap nilai 
kecepetan meleleh, overrun, viskositas dan nilai organeptik 

(rasa, aroma dan tekstur) pada es krim 

Penambahan buah terong belanda pada pembuatan es krim 
memberikan warna yang berbeda dari sebelumnya 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Terong Belanda 
 Terong belanda Solanum betaceaum (Solanum 
betaceum Cav)  merupakan salah satu tanaman perdu famili 
Solanaceae. Terung Belanda dikenal dengan nama tamarillo 
yang diadopsi dari New Zealand. Terong belanda yang dikenal 
dengan tamarillo merupakan salah satu buah khas dari 
Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Terong 
belanda dapat bertahan hidup pada ketinggian 1000 m di atas 
permukaan laut atau lebih, tidak dapat berbunga di dataran 
rendah, tidak tahan terhadap genangan dan berakar dangkal, 
sehingga mudah roboh jika diterpa angin (Kusuma, 2000). 
Menurut Kumalaningsih dan Suprayogi (2006), buah terong 
belanda dipercaya berkhasiat sebagai antioksidan, antikanker, 
serta baik untuk kesehatan mata dan kulit, menurunkan 
kolesterol, mengobati darah tinggi, serta mengatasi sariawan 
dan asam urat. Tanaman buah terong belanda diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
Kingdom  : Plantae  
Subkingdom  : Tracheobionta  
Divisi   : Spermatophyta  
Subdivisi  : Angiospermae  
Klass   : Dicotyledonae  
Subklass  : Asteridae  
Ordo  : Solanales  
Famili   : Solanaceae  
Genus   : Solanum  
Spesies  : Solanum betaceum Cav.  
(Anonimus, 2011) 
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Gambar 2. Terong belanda (Solanum betaceum Cav.) 
  
 Buah terong belanda di Indonesia belum banyak dikenal 
oleh masyarakat, padahal buah ini merupakan komoditi dalam 
negeri yang memiliki potensi baik untuk dikembangkan. 
Pemanfaatkan buah terong belanda masih diperlukan sehingga 
mudah didistribusikan dan dipromosikan. Buah terong belanda 
lebih banyak dikonsumsi sebagai buah baik dimakan segar, 
dibuat sirup atau pasta. Di Medan buah ini banyak dijual, dan 
sangat digemari sebagai minuman yang disajikan dalam 
bentuk jus (Sembiring, 2012). 
 Penanganan pasca panen yang tepat pada buah terong 
belanda akan sangat mempengaruhi kualitas buah dimana pada 
saat buah sudah dipetik dari pohonnya buah tersebut masih 
tetap dapat melangsungkan aktifitas fisiologis seperti 
transpirasi dan respirasi buah. Proses respirasi mengeluarkan 
gas CO2, H2O dan energi atau panas. Suhu dapat 
mempengaruhi proses-proses biologi seperti transpirasi dan 
respirasi serta proses kimiawi yaitu aktifitas enzim-enzim yang 
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terjadi pada buah yang sudah dipanen. Penyimpanan dalam 
wadah yang ada aliran udaranya memungkinkan panas, gas 
dan air akan keluar sehingga tidak terjadi kerusakan buah 
(Silaban dkk. 2013). 
       Kandungan gizi buah terong belanda sangat cocok 
dijadikan olahan es krim karena terong belanda memiliki 
kandungan seperti antosianin, karotenoid, vitamin A, B6, C 
dan E. Ditinjau dari aspek fungsional buah terong belanda 
mempunyai khasiat yang sangat baik sebagai sumber 
antioksidan alami (Kumalaningsih dan Suprayogi, 2006). Rasa 
asam yang sangat tinggi dari buah terong belanda 
menyebabkan banyak orang tidak suka mengkonsumsi buah 
tersebut dalam keadaan segar sehingga diperlukan upaya untuk 
mengolah buah terong belanda seperti dijadikan es krim.  
 Terong Belanda adalah buah yang mempunyai 
kandungan nutrisi yang sangat baik, berisi beberapa 
kandungan vitamin yang sangat penting serta kaya akan besi 
dan potasium, kandungan sodium yang rendah serta berisi 
kurang dari 40 kalori (kurang lebih 160 kJ). Oleh karena 
kelengkapan dari kandungan gizi pada Tamarillo, maka di 
Amerika Serikat buah Terung Belanda terkenal sebagai buah 
yang mengandung rendah kalori, sumber serat, bebas lemak 
(jenis reds) atau rendah lemak (jenis golden), bebas kolesterol 
dan sodium dan sumber vitamin C dan E yang sempurna 
(Kumalaningsih, 2006). 
 Tamarillo atau terong belanda berbeda apabila 
dibandingkan dengan terong sayur yang biasa kita makan. 
Bentuk buah terong belanda seperti tomat, tetapi lebih lonjong 
dengan ukuran panjang antara 5-6 cm. Warna kulit dari buah 
terong belanda ada yang berwarna ungu gelap, merah darah, 
oranye dan kuning dengan garis-garis memanjang yang tidak 
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begitu jelas. Terong belanda yang masih mentah berwarna 
hijau agak abu-abu dan warna ini dapat berubah menjadi 
merah kecoklatan apabila sudah matang. Buah terong belanda 
mempunyai daging buah yang tebal, berwarna merah 
kekuningan, dibungkus selaput tipis yang mudah dikupas 
(Tapan, 2005). 
 
Tabel 1. Kandungan nutrisi per 100 g daging buah terong 
belanda 

Kandungan Nutrisi Terong Belanda (tiap 100 g) 
     Vitamin A 
     Vitamin B1 
     Vitamin B2 

          Vitamin B6 
   Vitamin C                    

Vitamin E 
   Niasin 

 Potassium 
(kalium) 

   Kalsium 
   Fosfor 
   Magnesium 
   Besi 
   Seng 
   Protein 
   Lemak 
   Serat 
   Kadar air 
   Karbohidrat (g) 

                                      540-5600 µg 
                                      0,03-0,14 mg 
                                      0,01-0,05 mg 
                                      0,01-0,05 mg 
                                      15-42 mg 
                                      2 mg 
                                      0,3-1,4 mg 
                                      0,28-0,38 mg 
                                      6-18 mg 
                                      22-65 mg 
                                      16-25 mg 
                                      0,3-0,9 mg 
                                      0,1-0,2 mg 
                                      1,4-2 mg 
                                      0,1-0,6 mg 
                                      1,4-4,7 mg 
                                      80-90 g 
                                         11,30 g 

Sumber: Kumalaningsih dan Suprayogi (2006) 
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2.1.1. Antosianin 
 Kandungan antosianin dalam buah terong belanda 
berbeda bila disimpan pada ruang atau suhu kamar dan suhu 
100C, di dalam suhu ruang terjadi peningkatan kadar 
antosianin lebih sedikit dibandingkan pada suhu 100C. 
Penyimpanan sampai 14 hari pada suhu ruang dapat 
meningkatkan kadar antosianin tetapi penyimpanan pada suhu 
100C lebih bagus dibandingkan pada suhu kamar. Peningkatan 
ini kemungkinan disebabkan karena berkurangnya kadar air 
karena penguapan. Semakin lama disimpan akan semakin 
banyak air yang menguap sehingga berat kering bertambah. 
Pertahanan berat kering ini menyebabkan kadar antosianin 
meningkat (Kumalaningsih dan Suprayogi, 2006). Kandungan 
dalam buah terong belanda terdapat antosianin sebesar 96,4 – 
100 ppm dan kebutuhan manusia sekitar 25 – 215 mg setiap 
hari yang tergantung dari umur dan jenis kelamin. 
 Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid 
pada umumnya larut dalam air. Flovonoid-flavonoid 
mengandung dua cincin benzene yang dihubungkan oleh 
atom-atom karbon. Ketiga karbon tersebut dirapatkan oleh 
sebuah atom oksigen sehingga terbentuk cincin diantara dua 
atom benzene. Warna pigmen antosianin adalah merah, biru, 
violet dan biasanya pada bunga, buah dan sayur (Winarno, 
2002). 
 
2.1.2. Vitamin C (Asam Askorbat) 
 Kumalaningsih dan Suprayogi (2006) menyatakan 
bahwa vitamin C adalah vitamin yang mudah teroksidasi. 
Buah terong belanda yang disimpan pada suhu ruang 
kandungan vitamin C akan turun 10%. Penyimpanan sampai 
dengan 14 hari dapat menurunkan kandungan vitamin C 
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sampai 30%, hal ini dikarenakan setelah 7 hari turun 6% dan 
bila penyimpanan dilanjutkan akan dapat turum sampai 20%. 
Penurunan ini diakibatkan karena vitamin C mudah teroksidasi. 
Kumalaningsih dan Suprayogi (2006)  mengatakan bahwa 
vitamin C mudah rusak karena oksidasi dari udara, tetapi lebih 
stabil bila terdapat dalam bentuk kristal, pada suhu tinggi akan 
rusak. Vitamin C berbentuk kristal putih yang merupakan 
suatu asam askorbat dan terasa asam, tetapi tidak berbau, lebih 
stabil dalam bentuk kering.  
 Utami (2001) menyatakan bahwa vitamin C merupakan 
vitamin yang paling tidak stabil dibandingkan vitamin lainnya. 
Vitamin C mudah rusak jika dibiarkan terkena panas, udara, 
tembaga ataupun alkali, bahan tersebut cukup stabil dalam 
larutan asam. Asam askorbat bersifat sangat sensitif terhadap 
pengaruh luar yang menyebabkan kerusakan produk seperti 
suhu, konsentrasi gula dan garam, pH, oksidasi enzim, 
katalisator logam dan konsentrasi awal. Asam askorbat relatif 
stabil pada pH rendah dan dengan adanya cahaya akan 
mengalami pemecahan. 
 
2.2 Es Krim 
 Es krim merupakan makanan yang banyak disukai oleh 
masyarakat mulai dari balita, anak-anak, dewasa hingga 
manula. Es krim memiliki variasi rasa yang enak dan memiliki 
kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk tubuh. 
Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 
adalah lemak susu, padatan susu tanpa lemak (skim), gula 
pasir, bahan penstabil, pengemulsi, dan pencita rasa (Astawan, 
2005). Menurut Susilorini dan Sawitri (2006), es krim adalah 
produk olahan susu yang dibuat melalui proses pembekuan 
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dan agitasi dengan prinsip pembentukan rongga udara pada 
campuran bahan es krim. 
 Es krim adalah sejenis makanan semi padat yang dibuat 
dengan cara pembekuan tepung es krim atau campuran susu, 
lemah hewani maupun nabati, gula, dan dengan atau tanpa 
bahan makanan lain yang diizinkan (SNI, 1995). 
Pengembangan fungsional produk es krim perlu dilakukan 
dengan penambahan antosianin untuk meningkatkan nilai 
manfaat kesehatan bagi tubuh.  Kadar antosianin cukup tinggi 
terdapat pada berbagai tumbuh-tumbuhan misalnya murbei 
dan terong belanda. Pengembangan produk es krim dengan 
penambahan buah terong belanda dalam formula es krim 
merupakan salah satu upaya pemanfaatan buah terong belanda 
lokal. 
 Pengertian es krim secara legal berbeda di setiap negara. 
Di Inggris, es krim didefinisikan sebagai produk maknan beku 
yang mengandung minimal 5% lemak dan 7,5% padatan susu 
selain lemak (protein, gula dan mineral). Di Amerika Serikat, 
es krim harus mengandung sedikitnya 10% lemak susu dan 20% 
total padatan susu. Sampai tahun 1997 di AS, sebuah produk 
tidak boleh disebut es krim jika mengandung lemak nabati 
(Clarke, 2004). 
 Prinsip pembuatan es krim adalah membentuk rongga 
udara pada campuran bahan es krim atau sering disebut 
dengan ICM (Ice Cream Mix) sehingga diperoleh 
pengembangan volume es krim dengan maksud menjadikan es 
krim lebih ringan dan tidak terlalu padat serta mempunyai 
tekstur yang lembut. Untuk membuat es krim yang baik 
diperlukan suatu komposisi bahan-bahan yang tepat dan proses 
yang benar (Kumalaningsih dan Suprayogi, 2006). 
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2.3 Bahan Baku Es Krim 
 Zat penstabil memiliki peranan sebagai penstabil dalam 
proses pencampuran bahan baku es krim, menstabilkan 
molekul udara dalam adonan es krim, dengan demikian air 
tidak akan mengkristal dan lemak tidak akan mengeras. Zat 
penstabil juga bersifat mengentalkan adonan, di samping itu 
zat penstabil dapat membentuk selaput yang berukuran mikro 
untuk mengikat molekul lemak, air dan udara. Syahputra 
(2008) menyatakan bahwa zat penstabil yang umum 
digunakan dalam pembuatan es krim dan frozen dessert 
lainnya adalah CMC (Carboxymethil Cellulose), quick 
stabilizer, gelatin, na-alginat, karagenan, gum arab dan pektin. 
Berbagai jenis zat penstabil ini diduga akan memberi pengaruh 
yang berbeda kepada mutu es krim selain itu bahan pembantu 
lainnya yang tidak kalah penting adalah non dairy cream. 
 Pembuatan es krim menggunakan bahan tambahan yaitu 
bahan pengembang dan bahan penstabil. Untuk bahan 
pengembang dapat digunakan baking powder (natrium 
bikarbonat) dan dipakai untuk meningkatkan volume dan 
memperingan tekstur bahan makanan antara lain es krim. 
Fungsi lain bahan pengembang jika ditambahan dengan 
adonan es krim karena natrium bikarbonat bereaksi dengan 
asam juga digunakan sebagai obat untuk menetralkan asam 
lambung berlebihan (Anonymous, 2009). 
 Bahan penstabil (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 
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menjadi 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 (Douglas and Hartel, 2013). Es 
krim yang baik dalam pengolahannya adalah es krim yang 
sesuai dengan syarat yang ditetapkan. 
 
Tabel 2. Syarat Mutu Es Krim 
No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan   

 
Penampakan  
Bau 
Rasa 

- 
- 
- 

                 Normal 
                 Normal 
                 Normal 

2. Lemak  % b/b             Minimum 5,0 
3. Gula dihitung sebagai sukrosa % b/b             Minimum 8,0 
4. Protein % b/b             Minimum 2,7 
5. Jumlah Padatan % b/b            Minimum 3,4 
6.  Bahan tambahan makanan   
 Pewarna tambahan                        Sesuai SNI 01-0222-1995 
 Pemanis buatan -                   Negatif 

 Pemantap dan Pengemulsi                        Sesuai SNI 01-0222-1995 
 

7. 
  8.  

Overrun 
Cemaran Mikroba 
Angka Lempeng Total 
Coliform  
Salmonella  
Listeria SPP 

           Skala industri : 70 %  – 80 % 
       Skala rumah tangga :  30 % – 50 % 
Koloni                            Maks 105 

APM/g                                < 3 
Koloni/25 g                     Negatif 
Koloni/25 g                     Negatif 
 

Sumber: BSN – SNI101-3713-1995 

 Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat 
dengan cara membekukan dan mencampur bahan baku secara 
bersama-sama. Bahan yang digunakan adalah kombinasi susu 
dengan bahan tambahan seperti gula dan madu atau tanpa 
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bahan perasa dan warna, stabilizer, bahan campuran es krim 
disebut ice cream mix (ICM), dengan pencampuran bahan 
yang tepat dan pengolahan yang benar maka dapat dihasilkan 
es krim dengan kualitas baik (Rahmawati, 2012). 
 
2.3.1.  Susu Segar 
  Susu segar adalah cairan dari ambing sapi, kerbau, 
kuda, kambing, domba dan hewan ternak penghasil susu 
lainnya yang sehat dan bebas dari kolostrum, serta kandungan 
alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan 
belum dapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Susu 
merupakan makanan alami yang hampir sempurna 
kandungannya. Sebagian besar zat gizi esensial ada dalam 
susu, di antaranya yaitu protein, kalsium, fosfor, vitamin A 
dan tiamin (Ginting dan Pasaribu, 2005). Angka rata-rata 
komposisi untuk semua kondisi dan jenis sapi perah adalah 
kadar air 87,1%, lemak 3,9%, protein 3,4%, laktosa 4,8%, abu 
0,72% dan beberapa vitamin yang larut dalam lemak seperti A, 
D, E dan K (Usmiati dan Abubakar, 2009).  
 Agar lemak dan air dalam susu tidak mudah terpisah, 
maka protein susu bertindak sebagai emulsifier (zat 
pengemulsi). Kandungan air di dalam susu sangat tinggi, yaitu 
sekitar 87,5%, dengan kandungan gula susu (laktosa) sekitar 
5%, protein sekitar 3,5%, dan lemak sekitar 3-4%. Susu juga 
merupakan sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A yang sangat 
baik. Mutu protein susu sepadan nilainya dengan protein 
daging dan telur, dan terutama sangat kaya akan lisin, yaitu 
salah satu asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh 
(Winarno, 2002). 
 
 



17 
 

2.3.2.  Creamer Nabati 
 Krimer nabati (non dairy creamer) disebut sebagai 
krimer tiruan yang dibuat berdasarkan bahan penyusun berupa 
minyak nabati, protein, penstabil, emulsifier yang 
digabungkan menjadi suatu larutan dan kemudian di keringkan 
dengan pengeringan semprot. Lemak yang terkandung dalam 
creamer nabati adalah lemak nabati yang diketahui memiliki 
kandungan lemak tidak jenuh yang menyehatkan apabila 
dikonsumsi (Harris, 2011). Non dairy creamer 
dipertimbangkan sebagai pengganti krimer berbahan baku 
susu, susu evaporasi atau susu segar. Produk ini disebut 
sebagai krimer nonsusu atau krimer nabati karena 
memanfaatkan minyak nabati sebagai bahan baku seperti 
halnya pemanfaatan lemak susu dalam produk krimmer. 
Kelebihan yang dimiliki oleh nondairy creamer lainnya antara 
lain umur simpan produk yang lebih panjang, kemudahan 
dalam penyimpanan, distribusi dan penanganan, selain itu non 
dairy creameraman bagi penderita laktosa intolerance karena 
terbuat dari lemak nabati yang tidak mengandung laktosa 
(Putri dan Hidayati, 2016). 
 
2.3.3.  Susu Skim 
 Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah 
krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim 
mengandung semua zat makanan dari susu kecuali lemak dan 
vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim 
seharusnya tidak digunakan untuk makanan bayi tanpa adanya 
pengawasan gizi karena tidak adanya lemak dan vitamin-
vitamin yang larut dalam lemak (Sintasari, Kusnadi dan 
Ningtyas, 2014). Susilorini dan Sawitri (2006) menjelaskan 
bahwa susu skim adalah susu bubuk tanpa lemak yang dibuat 
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dengan cara pengeringan atau spray dryer untuk 
menghilangkan sebagian air dan lemak tetapi masih 
mengandung laktosa sekitar 49,2%, protein 37,4%, kadar air 
3%, kadar lemak o,8% dan abu 6,5%. 
 
2.3.4.  Bahan Pemanis 
 Bahan pemanis yang digunakan pada umumnya pada 
pembuatan es krim adalah gula pasir, selain mudah diperoleh 
juga lebih praktis dan ekonomis. Rahmawati (2012) juga 
menyebutkan bahwa gula adalah pemanis yang umum 
digunakan juga dapat meningkatkan aroma pada es krim, 
sehingga dipakai secara standart bila penggunaan pemanis 
lebih dari     16% dari bobot es krim. 
 Bahan pemanis selain berfungsi memberikan rasa manis, 
juga dapat meningkatkan citarasa, menurunkan titik beku yang 
dapat membentuk kristal-kristal es krim yang halus sehingga 
meningkatkan penerimaan dan kesukaan konsumen. Laktosa 
(gula dari susu) juga merupakan sumber pemanis selain gula 
yang ditambahkan dari luar. Laktosa berfungsi untuk menahan 
titik beku sehingga es krim masih mengandung air yang tidak 
membeku jika disimpan pada temperatur yang sangat rendah (-
15 sampai -18°C). Jika seluruh air di dalam es krim membeku 
selama penyimpanan, tekstur es krim akan menjadi keras dan 
sulit disendok (Padaga dan Sawitri, 2005).  
 
2.3.5.  Bahan Penstabil 
 Bahan penstabil dalam pembuatan es krim memiliki 
fungsi untuk mempertahankan stabilitas emulsi, memperbaiki 
tekstur, mencegah pembentukan kristal es yang besar, 
memberikan keseragaman produk, menurunkan kecepatan 
leleh dan memperbaiki sifat produk tersebut. Kadar penstabil 
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dalam es krim yaitu antara 0% sampai 0,4%%. Bahan 
penstabil mampu menyerap air yang terkandung dalam udara 
dimana banyaknya air yang terserap dan laju penyerapannya 
tergantung pada jumlah kadar air yang terkandung dalam 
bahan penstabil serta kelembapan dan tempratur udara 
sekitarnya (Harianto, 2011). 
 Bahan penstabil dalam pembuatan es krim pada 
umumnya berfungsi untuk melembutkan tektur es krim, 
meningkatkan viskositas pada bagian air yang tidak membeku 
dan mempertahankannya sehingga posisi air tersebut tidak 
berpindah. Stabilizer akan bertanggung jawab untuk 
menambah viskositas dalam campuran fase tidak beku dari es 
krim dan akan memperlambat daya meleleh (Goff, 2002). 
Bahan penstabil yang sering digunakan adalah gelatin, CMC, 
stabilizer, sodium atau bahan penstabil polisakarida (Dahlberg, 
2005). 
  
2.3.6.  Bahan Pengemulsi 
 Bahan pengemulsi utama yang digunakan dalam 
pembuatan es krim adalah garam halus. Bahan pengemulsi 
bertujuan untuk memperbaiki struktur lemak dan distribusi 
udara dalam ICM, meningkatkan kekompakan bahan-bahan 
dalam ICM sehingga diperoleh es krim yang lembut, dan 
meningkatkan ketahanan es krim terhadap pelelehan bahan. 
Campuran bahan pengemulsi dan penstabil akan menghasilkan 
es krim dengan tekstur yang lembut. Kadar pengemulsi dalam 
es krim yaitu antara 0% sampai 0,25% (Harris, 2011). 
 Kuning telur mengandung lesitin yang dapat berfungsi 
sebagai pengemulsi yaitu bahan yang dapat menstabilkan 
emulsi. Emulsi yang stabil adalah suatu dispersi yang tidak 
mudah menjadi pengendapan bahan-bahan terlarut, dengan 
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demikian emulsifier dapat mempengaruhi daya larut suatu 
bahan. Bahan pengemulsi yang dicampurkan ke dalam es krim 
berfungsi untuk memperbaiki kualitas adonan, menghasilkan 
menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan menimbulkan 
sensasi yang lebih creamy, meningkatkan distribusi rongga 
udara dan memberikan ketahanan terhadap pelelehan. 
Pengemulsi adalah substansi yang menghasilkan peningkatan 
kualitas whipping dari adonan, menghasilkan tekstur yang 
lembut dan member kekuatan pada produk produk ketika akan 
dipindahkan ke dalam freezer (Masyukuri, Nurwanto dan 
Wibawa, 2009). 
 
2.3.7.  Bahan Kering Tanpa Lemak (BKTL) 
 Bahan kering tanpa lemak (BKTL) merupakan bagian 
dari susu yang hanya mengandung laktosa, protein dan mineral 
serta vitamin-vitamin yang tidak larut dalam lemak, sedangkan 
lemak yang terkandung dalam susu tidak ada. Protein 
merupakan unsur utama di dalam BKTL. BKTL sangat 
penting dalam pembuatan es krim karena sebagai sumber 
nutrisi utama dari es krim yaitu protein tinggi. BKTL 
berfungsi sebagai komponen dari bahan pembuatan es krim 
yang dapat menambah kandungan padatan dari es krim 
sehingga akan lebih kental (Kumalaningsih dan Suprayogi, 
2006). Menurut Madyasta (2015) fungsi protein yang 
terkandung adalah untuk menstabilkan emulsi lemak setelah 
homogenisasi, menambah cita rasa, membantu pembuihan dan 
dapat meningkatkan nilai overrun. Meningkatkan dan 
menstabilkan daya ikat air untuk memberikan pengaruh pada 
kekentalan dan tekstur lembut pada es krim. 
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2.4. Kualitas es krim 
2.4.1.  Kecepatan Meleleh 
 Kecepatan meleleh merupakan waktu yang diperlukan 
es krim untuk meleleh sempurna pada suhu ruang. Kecepatan 
meleleh es krim sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang 
digunakan dalam pembuatan ICM. Es krim yang baik adalah 
es krim yang tahan terhadap pelelehan pada saat dihidangkan 
pada suhu ruang. Es krim yang cepat meleleh kurang disukai 
karena es krim akan segera mencair pada suhu ruang, tetapi 
juga perlu diperhatikan bahwa es krim yang lambat meleleh 
atau kecepatan melelehnya terlalu rendah juga tidak disukai 
oleh konsumen karena bentuk es krim yang tetap (tidak 
berubah) pada suhu ruang sehingga memberikan kesan terlalu 
banyak padatan yang digunakan (Padaga dan Sawitri, 2005). 
Es krim yang memiliki kualitas baik akan menghasilkan waktu 
pelelehan sekitar 15 – 20 menit/ 50 g (Standart Nasional 
Indonesia, 1995). 
 
2.4.2.  Overrun 
 Overrun menunjukkan pertambahan volume adonan es 
krim (Ice Cream Mix) karena udara yang terperangkap dalam 
adonan es krim (ICM) akibat proses agitasi. Overrun 
mempengaruhi tekstur dan kepadatan yang sangat 
mempengaruhi kualitas es krim. Kombinasi pembekuan dan 
agitasi dapat dilakukan menggunakan ice cream maker dimana 
pada saat proses pembekuan disertai dengan pengadukan oleh 
dusher (baling-baling ice cream maker). Adanya udara dalam 
ICM akan membentuk rongga-rongga udara yang akan segera 
terlepas bersamaan dengan melelehnya es krim. Banyaknya 
rongga udara dapat menyebabkan es krim cepat menyusut dan 
meleleh pada suhu ruang (Padaga dan Sawitri, 2005). Overrun 
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yang terlalu rendah dapat menyebabkan es krim beku menjadi 
produk yang terlalu keras dan kenyal  seperti pudding, 
sementara overrun yang terlalu tinggi menyebabkan es krim 
terlalu lunak, cepat meleleh, dan memiliki rasa yang hambar 
(Suprayitno, Kartikaningsih dan Rahayu, 2001). Nilai overrun 
yang baik akan mengalami peningkatan hingga 2-3 kali dari 
kandungan total padatan es krim. Busa yang meningkat 
tersebut selanjutnya dilakukan hitungan melalui volume 
adonan dikurang dengan volume es krim lalu dibagi dengan 
volume adonan yang dikali 100% (Madyasta, 2015). 
 
2.4.3. Viskositas 
 Viskositas merupakan parameter yang penting pada 
ICM, faktor yang mempengaruhi viskositas akan menentukan 
tinggi rendahnya viskositas (Goff, 2002). Viskositas dapat 
dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan 
gesekan antara molekul-molekul suatu zat dengan zat yang 
lain. Suatu jenis zat yang mudah mengalir dapat dinyatakan 
memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya bahan-bahan 
yang sulit mengalir dinyatakan viskositas yang tinggi (Mal, 
2008). Menurut Marshall and Arbluckle (2000), pengujian 
viskositas merupakan pengujian bahan pangan yang dilakukan 
untuk mengetahui sifat fisik dari bahan pangan yang 
disebabkan dari gerakan perpindahan dari suatu lapisan ke 
lapisan lain dalam zat cair sehingga menghasilkan suatu 
hambatan bagi zat cair agar menjadi kental. Rauf dan Sarbini 
(2012) menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi 
penstabil maka semakin tinggi viskositasnya. Viskositas dapat 
dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi bahan-bahan, stabilizer, 
karbohidrat, garam-garam koloid dan protein campuran serta 
jenis pemanasan yang dilakukan. Peningkatan nilai viskositas 
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terjadi karena pembengkakan misel kasein akibat dari 
penurunan nilai susu. Manab (2008) menyatakan bahwa pada 
suhu rendah akan menyebabkan kenaikan viskositas susu 
karena terjadi cluming (gumpalan) dari globula-globula lemak. 
 
2.5 Organoleptik 
 Uji organoleptik dimaksudkan untuk mengetahui 
penilaian terhadap produk yang telah dihasilan. Pengujian 
yang dilakukan dalam uji organoleptik ini yaitu metode 
hedonik tingkat kesukaan panelis terhadap rasa, warna dan 
aroma yang dihasilkan dari masing-masing perlakuan. 
Pengujian organoleptik adalah pengujian yang dilakukan 
dengan menggunakan alat pengindraan. Pengindraan diartikan 
sebagai proses fisio-psikologis, yaitu kesadaran atau 
pengenalan alat indra akan sifat–sifat benda karena adanya 
rangsangan yang diterima alat indra yang berasal dari benda 
tersebut dan alat indra juga dapat bereaksi jika diberikan 
rangsangan yang berupa sikap untuk mendekati atau menjauhi, 
suka atau tidak suka terhadap benda tersebut.  
 Organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan 
makanan berdasarkan kesukaan dan kemauan untuk menilai 
suatu produk. Dalam penilaian bahan pangan sifat yang 
menentukan diterima atau tidak suatu produk adalah sifat 
indrawinya. Penilaian ini ada 5 (lima) tahap yaitu pertama 
menerima bahan, mengenali bahan, mengadakan klarifikasi 
sifat-sifat bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamati 
dan menguraikan kembali sifat indrawi produk tersebut. Indra 
yang digunakan dalam menilai sifat indrawi adalah sebagai 
berikut: 

1. Penglihatan yang berhubungan dengan warna kilap, 
viskositas, ukuran dan bentuk, volume kerapatan 
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dan berat jenis, panjang lebar dan diameter serta 
bentuk bahan. 

2. Indra peraba yang berkaitan dengan struktur, tekstur 
dan konsistensi. Struktur merupakan sifat dari 
komponen penyusun tekstur merupakan sensasi 
tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau 
perabaan dengan jari, dan konsistensi merupakan 
tebal tipis dan halus. 

3. Indra pencium, penciuman juga dapat digunakan 
sebagai satu indikator terjadinya kerusakan pada 
produk, misalnya ada bau busuk yang menandakan 
produk tersebut telah mengalami kerusakan akan 
terdapat bau yang menyimpang. 

4. Indra pengecap, dalam hal kepekaan rasa, maka rasa 
manis dapat dengan mudah dirasakan pada ujung 
lidah dan rasa asin pada ujung dan pinggir lidah dan 
rasa pahit pada bagian belakang lidah. Penentu 
bahan makanan pada umumnya sangat ditentukan 
oleh beberapa faktor antara lain rasa, warna, tekstur, 
aroma dan nilai gizi (Winarno, 2002). 
 

2.5.1 Rasa 
 Rasa makanan yang kita kenal sehari-hari sebenarnya 
bukan satu tanggapan melainkan campuran dari tanggapan 
cicip, bau dan trigeminal yang diramu oleh kesan-kesan lain 
seperti penglihatan, sentuhan dan pendengaran. Pada saat 
menikmati atau merasakan makanan, diwujutkan bersama-
sama oleh kelima indera. Peramuan rasa ialah suatu sugesti 
kejiwaan terhadap makanan yang menentukan nilai pemuasan 
orang yang memakannya. Winarno (2002) menyatakan bahwa 
rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-
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kuncup cecapan yang terletak pada papila yaitu noda merah 
jingga pada lidah. Faktor yang mempengaruhi rasa yaitu 
senyawa kimia, suhu, konsistensi dan interaksi pangan dengan 
komponen rasa yang lain serta jenis dan lama pemasakan. 
Atribut rasa banyak ditentukan oleh formulasi yang digunakan 
dan kebanyakan tidak dipengaruhi oleh pengolahan suatu 
produk pangan. 
  
2.5.2 Aroma 
 Aroma sukar untuk didefinisikan secara objektif. 
Evaluasi aroma dan rasa masih tergantung pada pengujian 
secara sensori (tes panel). Keragaman antara individu dalam 
respon intensitas dan kualitas terhadap stimulus tertentu 
menyebabkan pemilihan anggota panel menjadi penting 
Aprianto (2009). Pembauan disebut pencicipan jarak jauh 
karena manusia dapat mengenal enaknya makanan yang belum 
terlihat hanya dengan mencium baunya dari jarak jauh. 
Adanya senyawa volatil pada buah dapat memberikan aroma 
yang khas. Senyawa ini merupakan persenyawaan terbang 
yang sekalipun dalam jumlah sedikit tetapi sangat berpengaruh 
terhadap flavor. Kebanyakan merupakan ester-ester alifatis 
juga aldehid, keto dan lain-lain. Produksi zat-zat ini biasanya 
dimulai pada masa klimaterik dan dilanjutkan pada proses 
penuaan (Apandi, 1984). 
 
2.5.3.  Tekstur  
 Tekstur didefinisikan sebagai gabungan sifat-sifat 
sensori yang dihasilkan dari kombinasi bahan-bahan fisik dan 
hal tersebut dapat dilihat melalui penglihatan, sentuhan dan 
pendengaran. Karakteristik sensori yang utama dalam pangan 
yaitu penampakan, tekstur dan flavor. Karakteristik 
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penampakan dinilai dengan menggunakan indra penglihatan 
saja (Aripianto, 2009). Berbeda dengan  pengindraan lain, 
pengindraan sentuhan atau perabaan tidak terdapat pada alat 
tubuh khusus atau pada daerah yang terbatas. Penerimaan 
sentuhan atau perabaan terjadi hampir diseluruh permukaan 
kulit. Kepekaannya tidak merata di seluruh daerah. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Pengambilan data dimulai pada April sampai dengan 
Juli 2016. Pelaksanaan penelitian dilakukan di :  

1. Laboratorium Fisiko Kimia, Teknologi Hasil Ternak 
(THT) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang untuk pembuatan dan pengujian  kualitas es 
krim. 

2. Laboratorium Uji dan Rekayasa Pangan Fakultas 
Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya 
malang. 

 
3.2 Materi Penelitian 
 Materi penelitian ini adalah es krim dengan bahan baku 
dan peralatan sebagai berikut: 

1. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es 
krim yaitu terong belanda sebanyak 3 kg yang 
diperoleh dari Healty Jus dan swalayan yang 
menyediakan buah terong belanda di Kota Malang, 
susu segar full cream sebanyak 5 L yang diperoleh 
dari KUD Dau, susu skim bubuk, creamer nabati, 
gula pasir lokal, garam, stabilizer (diperoleh dari 
Toko Prima Malang). 

2. Peralatan yang dibutuhan dalam pembuatan es krim 
meliputi 

- Neraca analitik, panci, kain saring, blender 
(Maspion), mixer (Cosmos), botol minum, sendok, 
cup es krim, plastik,  kompor (Rinai), gelas ukur, 
termometer, Ice Cream Maker (Gelatira) dan freezer. 
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- Peralatan uji organoleptik antara lain panelis. 
 
3.3 Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 5 perlakukan dan 4 kali ulangan. Dalam 
penelitian ini perlakuannya adalah penambahan pasta buah 
terong belanda pada pembuatan es krim.  
 P0 : Tanpa penambahan pasta buah terong belanda 
 P1 : Penambahan pasta buah terong belanda sebanyak 

10% 
 P2 : Penambahan pasta buah terong belanda sebanyak 

15% 
 P3 : Penambahan pasta buah terong belanda sebanyak 

20% 
 P4 : Penambahan pasta buah terong belanda sebanyak 

25% 
 
 Model tabulasi data perlakuan dan ulangan pembuatan 
es krim dapat dilihat pada Tabel 3 dan formulasi proses 
pembuatan es krim dengan variasi formula dapat dilihat pada 
Tabel 4. 
Tabel 3. Model Tabulasi Data Perlakuan  

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 
P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 
P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 
P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 
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Tabel 4. Formulasi pembuatan es krim 

Keterangan : % berdasarkan bobot ICM 
 
3.4 Variabel Penelitian 
 Variabel yang diamati pada penelitian untuk 
pengambilan data yaitu:   
1. Uji kecepatan meleleh mengikuti prosedur Marshall, 

Douglas and Hartel (2003) yang dapat dilihat pada 
Lampiran 1. 

2. Uji overrun mengikuti prosedur Zahro dan Nisa (2015) 
dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3. Uji viskositas mengikuti prosedur Cullen, Duff, Donnell 
and Callaghan (2000)  yang dapat pada Lampiran 3. 

4. Uji nilai organoleptik es krim dengan penambahan buah 
terong belanda Winarno (2002). 

 
 
 

Bahan es 
krim 

Persenta
se (%) 

Komposisi 

P0 P1 P2 P3 P4 
       
Susu segar 
(mL) 

73,45 734,5 734,5 734,5 734,5 734,5 

Gula (g) 16 160 160 160 160 160 
Stabilizer(g) 1,5 15 15 15 15 15 
Creamer 
nabati(g) 

6,5 65 65 65 65 65 

Susu skim (g) 2,5 25 25 25 25 25 
Garam (g) 0,05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Pasta terong 
belanda (mL) 

Sesuai 
perlakuan 

- 100 150 200 250 

TOTAL 100 1000 1100 1150 1200 1250 
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3.5 Analisis Data 
 Data hasil penelitian dari kecepatan meleleh, overrun, 
viskositas dan nilai organoleptik dianalisis dengan 
menggunakan analisis ragam (ANOVA), selanjutnya 
dilakukan uji signifikasi antara F hitung dengan F tabel pada 
taraf uji perbedaan 5%. Apabila nilai yang dihasilkan dari 
Fhitung lebih besar dari pada nilai F taraf uji perbedaan 5% 
maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 
(Astuti, 2007). Perhitungan hasil penelitian dilakukan dengan 
bantuan Microsoft Excel.  
 
3.6 Batasan Istilah 

- Es krim:   Produk olahan susu yang dibuat dengan 
cara pembekuan tepung es krim atau campuran susu, 
lemak hewani maupun nabati, gula, dan dengan atau 
tanpa bahan makanan lain yang diizinkan 

- Organoleptik: penilaian secara indra panelis semi 
terlatih untuk membedakan kualitas produk terhadap 
rasa, aroma dan warna. 

- Stabilizer: bahan yang ditambahkan dalam jumlah 
kecil untuk mempertahankan emulsi sekaligus 
memperbaiki kelembutan produk es krim, mencegah 
pembentukan kristal es yang besar pada es krim. 
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3.7 Prosedur Penelitian 
 Skema proses pembuatan pasta buah terong belanda 
dapat di lihat pada Gambar 3 dan skema proses pembuatan es 
krim dengan penambahan pasta buah terong belanda dapat 
dilihat pada Gambar 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
   
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Skema proses pembuatan  pasta buah terong 
belanda (Novitawanti, 2016) 

 

 

Terong belanda sebanyak 3 kg 
dipotong menjadi dua bagian 

 Terong belanda dipisahkan dari 
kulit dengan menggunakan sendok 

Terong belanda digiling sampai 
halus dengan menggunakan 

blender 

Pasta buah terong belanda disaring 
dan dimasukkan ke dalam wadah 

Terong belanda dicuci di baskom 
yang berisi air 
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Gambar 4. Proses pembuatan es krim dengan penambahan 

buah terong belanda (Setiadi, 2016) 

Susu segar dipasteurisasi dengan 
Batch System, suhu 65oC selama 

15menit. 
 

Dituangkan ke dalam wadah dan 
didiamkan  hingga suhu dibawah 30oC.  

ICM diaduk menggunakan mixer 
dengan kecepatan rendah sampai 
kecepatan yang tinggi selama 15 

menit sampai merata. 

Ditimbang  pasta buah terong 
belanda  dengan timbangan 
analitik sesuai perlakuan. P0 

(tanpa penambahan pasta buah 
terong belanda), P1 (100 g), P2 
(150 g), P3 (200 g), P4 (250 g). 

Bahan-bahan es krim (ICM) ditimbang: 
susu segar 743,5 mL, gula 160 g, 

stabilizer 15 g, creamer nabati  65 g, 
susu skim bubuk 25 g, garam 0,5 g. 

Diaduk ICM dengan pasta buah terong 
belanda sesuai perlakuan. Dimixer selama 

5 menit. 

Dilakukan proses pemeraman (aging) 
selama ±4 jam pada suhu 4-5oC. 

Dimasukkan dan dibekukan di dalam Ice Cream 
Maker  selama ±5 menit, kemudian dikeluarkan dan 

di masukkan kedalam wadah. 

Dilakukan pengerasan (hardening) di dalam freezer 
selama ±6 jam dengan suhu -14oC. 

Dilakukan analisis sifat fisik: viskositas, 
kecepatan meleleh, overrun, dan organoleptik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Pengaruh Penambahan Pasta Buah Terong Belanda 
(Solanum betaceum Cav) terhadap Kecepatan 
Meleleh, Overrun dan Viskositas Es Krim 
Konsentrasi penambahan  pasta buah terong belanda 

dalam pembuatan es krim adalah P0 (tanpa penambahan pasta 
buah terong belanda), P1 (10%), P2 (15%), P3 (20%) dan P4 
(25%). Data pengaruh penambahan pasta buah terong belanda 
terhadap, kecepatan meleleh (Lampiran 5) overrun (Lampiran 
6), viskositas (Lampiran 7), organoleptik (rasa, aroma dan 
tekstur)  dan analisis statistik es krim. Tujuan dilakukan 
penambahan pasta buah terong belanda agar memperbaiki 
tampilan es krim menjadi menarik dan peningkatan kualitas es 
krim yang dilihat dari kecepatan meleleh, overrun,viskositas 
dan sifat organoleptik.  

Es krim yang dibuat dengan persentase penambahan 
pasta buah terong belanda yang berbeda memberikan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap viskositas dan kecepatan leleh 
tetapi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai 
overrun es krim dengan penambahan pasta buah terong 
belanda. Hasil analisis pengujian secara keseluruhan dapat 
dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata pengujian kecepatan meleleh, overrun, 
viskositas dan es krim dengan penambahan pasta 
buah terong belanda.  

Perlakuan                Rata-rata                           Rata-rata                       Rata-rata           
                        Kecepatan meleleh                    overrun                       viskositas 
                            (menit/50 g)                              (%)                                (cP)  

P0                     29,88a  ± 0,27 

P1                     34,36b ± 0,98 
P2                     35,50b ± 0,36 
P3                     35,95b ± 0,57 
P4                     37,80b ±  1,71 

        17,89 ± 1,27 
       18,55 ± 1,22 
       18,86 ± 1,78 
       19,32 ± 2,69 
       20,95 ± 2,37 

 220,00a  ± 11,52 
283,00 b  ±16,43       
318,75 c  ± 23,30 
363,75 d  ± 15,63  
435,75 e  ±   8,58 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) 

4.2  Pengaruh Penambahan Pasta Buah Terong Belanda 
terhadap Kecepatan Meleleh Es Krim 

 Hasil analisis pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat 
penambahan pasta buah terong belanda terhadap es krim 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
kecepatan meleleh. Analisis ragam kecepatan meleleh 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. Nilai kecepatan 
meleleh es krim paling rendah (paling cepat meleleh) terdapat 
pada es krim tanpa penambahan pasta buah terong belanda (P0) 
dengan rata-rata 29,88 ± 0,27 (50 g/menit)  dan kecepatan 
meleleh es krim paling tinggi terdapat pada penambahan pasta 
buah terong belanda sebanyak 25% (P4) dengan rata-rata 
37,14 ± 1,71 (50 g/menit). Hal ini diduga karena penggunaan 
bahan penstabil atau bahan padatan yang lain sehingga 
meningkatkan kekentalan pada produk yang dihasilkan. Es 
krim dengan nilai koefisien kekentalan yang tinggi akan 
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mempunyai daya tahan leleh yang lebih besar (Muse and 
Hartel, 2004).  
 Kandungan lemak dan protein pada es krim dapat 
menghasilkan tekstur lembut dan memberikan sifat pelelehan 
yang baik pada es krim. Semakin tinggi jumlah kadar lemak 
maka kecepatan meleleh es krim akan semakin lambat. 
Sebaliknya, jika semakin rendah jumlah kadar lemak maka 
kecepatan meleleh es krim akan semakin cepat (Hartatie, 
2011). Sedangkan unsur protein dalam pembuatan es krim 
berfungsi untuk menstabilkan emulsi lemak, membantu 
pembuihan, serta dapat meningkatkan dan menstabilkan daya 
ikat air yang berpengaruh terhadap viskositas dan tekstur yang 
lembut (Oksilia, 2012). 
 Waktu yang dibutuhkan es krim untuk meleleh sangat 
dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan dalam 
adonan es krim. kecepatan meleleh pada es krim disebabkan 
karena terjadinya penurunan titik beku pada es krim. Menurut 
Farikha, dkk (2013) stabilizer mampu mengikat sejumlah 
partikel-partikel yang berada dalam sari buah lebih tinggi  
yang ditambahkan ke dalam es krim dan dapat berfungsi 
sebagai penguat tekstur yang tidak dapat dicerna tubuh tetapi 
merupakan serat-serat (dietary fiber) yang dapat menstimulasi 
enzim-enzim pencernaan (Kumalaningsih dan Suprayogi, 
2006). Semakin tinggi kadar air pada bahan makanan, maka 
tekstur yang dihasilkan akan semakin lunak, dan semakin 
rendah kadar air pada bahan makanan maka tekstur semakin 
keras (Uswanto, 2011). Waktu pelelehan sangat dipengaruhi 
oleh total bahan padatan yang terkandung di dalam es krim. 
Mutu es krim yang baik adalah apabila es krim yang meleleh 
mempunyai sifat yang serupa dengan adonan aslinya.  
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 Bahan penstabil jika didispersikan pada fase cair, maka 
penstabil akan mengikat air dalam jumlah besar dan 
membentuk kerangka gel yang dapat mencegah molekul air 
bergerak bebas dan membentuk selaput yang terbentuk akan 
melindungi komponen es krim dari pengaruh suhu luar dan 
membatasi mobilitas air pada emulsi (Akbar dan Yunianta, 
2014). Muse and Hartel (2004) berpendapat bahwa kecepatan 
meleleh es krim dipengaruhi oleh jumlah udara yang 
teperangkap dalam es, kristal es yang dimiliki, serta 
kandungan lemak di dalamnya.  
 Nilai kecepatan meleleh dari hasil penelitian ini 
menunjukkan hasil rata-rata diatas 25 menit, dimana menurut 
SNI No. 01-3713-1995, bahwa kisaran pelelehan yang baik 
pada es krim adalah 15-25 menit. Semakin tinggi tingkat 
penambahan pasta buah terong belanda akan semakin 
meningkatkan nilai viskositas es krim karena sifat kental pada 
pasta buah tersebut akan mendominasi adonan menjadi kental. 
Pada penelitian ini, semua perlakuan melebihi kisaran 
pelelehan menurut standart. Hal ini dikarenakan nilai yang 
dihasilkan pada viskositas berhubungan dengan nilai overrun, 
dimana nilai overrun akan mempengaruhi kecepatan meleleh 
es krim. Rendahnya nilai overrun  mengakibatkan waktu yang 
dibutuhkan dalam pelelehan pada suhu ruang semakin lama 
(Handayani, 2007) dan pengaruh proses pembuatan es krim 
mampu membentuk rongga-rongga udara besar pada adonan 
es krim dan mempengaruhi waktu pelelehan es krim.  
 
4.3  Pengaruh Penambahan Pasta Buah Terong Belanda 

terhadap Overrun Es Krim 
 Hasil analasis ragam overrun es krim dengan 
penambahan pasta buah terong belanda terdapat pada 
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Lampiran 6. Data dan analisis ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan tingkat penambahan pasta buah terong belanda pada 
es krim tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap overrun es krim. Rata-rata hasil nilai overrun es krim 
pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5.  

Penambahan konsentrasi pasta buah terong belanda 
yang semakin banyak mampu memberikan kenaikan pada 
overrun tetapi tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap overrun dilihat dari nilai Standart Nasional Indonesia 
terhadap overrun. Hal ini dapat dilihat pada nilai rata-rata 
peningkatan nilai overrun (Tabel 5). Rata-rata overrun  
terendah pada perlakuan P0 sebesar 17,56%. Nilai overrun  es 
krim pada penelitian ini berkisar antara 17 – 20%. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai es krim tersebut memiliki kualitas 
yang cenderung rendah bila dibandingkan dengan standar 
overrun es krim yaitu berkisar antara 70-80%, dan industri 
rumah tangga berkisar antara 35-50%. Pada perlakuan ke 
empat (P4) terdapat kenaikan nilai overrun yang paling 
signifikan. Kenaikan overrun terjadi karena  penambahan 
pasta buah terong belanda ke dalam adonan es krim memiliki 
kekentalan yang tinggi. Kekentalan yang tinggi akan 
mempersulit rongga-rongga udara mampu masuk dan 
terperangkap didalam adonan es krim pada saat proses 
pencampuran adonan pada ICM sehingga adonan es krim 
mempersulit daya kembang pada es krim. Nilai overrun pada 
setiap perlakuan memiliki daya kembang yang tidak berbeda 
jauh pada setiap perlakuan, nilai overrun pada semua 
perlakuan hanya memiliki rentan nilai yang sedikit. Hal ini 
dikarenakan pasta terong belanda yang kental sehingga 
mempersulit ruang udara dalam mengikat udara di dalam 
adonan es krim pada proses pencampuran. Kekentalan yang 
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tinggi pada pasta terong belanda dapat mengurangi 
kemampuan adonan mengikat rongga-rongga udara 
didalamnya dan menurunkan  nilai overrun. 
 Peningkatan overrun terjadi pada penelitian 
penambahan sari wortel. Menurut Faqih, (2014) perbedaan 
yang terjadi pada es krim yoghurt karena masing-masing 
perlakuan memiliki kemampuan menangkap udara pada saat 
pembekuan di dalam Ice Cream Maker. Prinsip pembuatan es 
krim adalah membentuk rongga udara pada campuran bahan 
pembuat es krim, sehingga dapat diperoleh pengembangan 
volume es krim. Penambahan  pasta buah terong belanda 
memberikan kekentalan yang sangat signifikan sehingga 
menyebabkan rongga-rongga udara dalam adonan menurun 
yang akan berpengaruh terhadap nilai overrun.   
 Handayani dkk. (2014) menyatakan bahwa penggunaan 
gula tidak berpengaruh nyata pada es krim yogurt disebabkan 
oleh adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 
overrun. Overrun terjadi diakibatkan oleh suhu dalam proses 
melakukan pembekuan. Penambahan sukrosa yang semakin 
banyak mengakibatkan terjadinya penurunan titik beku yang 
semakin besar, maka es krim membutuhkan suhu yang rendah 
untuk proses pembekuannya. Suhu yang baik untuk 
melakukan pembekuan yaitu pada suhu -180C. Suhu freezer 
dalam pembuatan es krim secara bertahap menurun dibawah 
suhu beku air pada setiap prosesnya yaitu pada saat proses 
aging (pematangan) proses penuaan dan pada saat proses 
pengerasan (Marzieh and Tehrani 2008). 

Proses homogenisasi pembekuan dan pembuihan dapat 
mempengaruhi nilai overrun  es krim karena proses 
homogenisasi dapat memberikan produk yang lebih homogen. 
Hal ini  sesuai dengan pendapat Saleh (2004) yang 
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menyatakan bahwa homogenisasi dapat meningkatkan 
viskositas ±10%. Homogenisasi dengan tekanan terlalu tinggi 
atau rendah, terlalu banyak gumpalan lemak dan protein susu 
yang tidak stabil akan menyebabkan overrun  rendah, tekstur 
es krim kasar, es krim bergetah dan mencair. Suhu yang baik 
untuk homogenisasi sekitar 710C. Susrini (2003) menyatakan 
bahwa aging dilakukan untuk mendapat ICM yang lebih kental, 
lebih halus dan tampak lebih mengkilat. Hal ini juga akan 
menambah kehalusan serta pengembangan volume es krim 
yang dihasilkan. Namun demikian, ICM juga tidak boleh 
terlalu kental karena akan menyulitkan pengembangan atau 
memperkecil overrun. 

4.4  Pengaruh Penambahan Pasta Buah Terong Belanda 
terhadap Viskositas Es Krim 

 Tabel 5 menunjukkan hasil analisis ragam bahwa 
penambahan pasta buah terong belanda memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
viskositas es krim, semakin banyak persentase penambahan 
pasta buah terong belanda semakin tinggi nilai viskositasnya. 
Analisis ragam selengkapnya terdapat pada Lamparin 7. Data 
dan analisis ragam viskositas dengan penambahan pasta buah 
terong belanda menunjukkan peningkatan nilai berkisar antara 
220 cP  ‒ 435,75 cP. Viskositas tertinggi terdapat pada 
perlakuan ke empat (P4) yaitu 435,75 cP dengan penambahan 
pasta buah terong belanda sebanyak 25% dari berat ICM. Hal 
ini disebabkan karena semakin banyak penambahan buah 
terong belanda maka pasta terong belanda akan semakin kental 
dan akan meningkatkan kekentalan bahan yang akan 
dimasukkan kedalam ICM. Hal ini sesuai dengan Marshall and 
Arbuckle (2000) menyatakan bahwa viskositas dapat menurun 
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karena dipengaruhi oleh bahan yang tercampur didalam suatu 
adonan, semakin banyak zat cair yang ditambahkan maka 
dapat menurunkan viskositas, sebaliknya semakin banyak zat 
padat yang ditambahkan maka viskositas akan semakin 
meningkat. Apabila kadar air tinggi pada adonan semakin 
tinggi akan menurunkan nilai viskositasnya. Pada penelitian 
Madyasta (2015), viskositas yang rendah karena kandungan 
utama pada buah buah naga super berupa air tidak mampu 
diikat oleh bahan penstabil dan pectin tidak mampu 
membentuk gel pada kondisi pH basa, oleh karenanya tidak 
mampu membantu dalam pengikatan air dalam adonan es krim. 
 Viskositas pada es krim dapat meningkat apabila 
dipengaruhi oleh bahan penyusunnya berupa lemak, bahan 
kering tanpa lemak, pada saat dilakukan proses homogenisasi 
dan penstabil yang ditambahkan ke dalam adonan es krim. 
Persentase bahan padatan yang digunakan dalam proses 
pembuatan es krim sangat berpengaruh  terhadap kekentalan 
atau viskositas es krim. Penggunaan variabel waktu 
homogenisasi yang optimum adalah 35 menit pada proses 
pendinginan (Chandrasari, 2013). Peningkatan nilai viskositas 
dikarenakan penambahan pasta buah terong belanda yang 
berfungsi sebagai bahan pengental pada ICM. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Goncalves et al. (2005) yang menyatakan 
bahwa semakin banyak konsentrasi pengental, kapasitas 
pengikat air juga akan semakin meningkat. Peningkatan 
kekentalan juga dikarenakan enzim laktase yang terdapat di 
dalam susu yang digunakan untuk menguraikan laktosa susu 
serta menghasilkan asam laktat yang menyebabkan kekentalan 
pada adonan dan ketidakstabilan protein susu sehingga 
menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan 
kekentalan (Pramono dkk. 2011).  
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 Viskositas es krim dapat dipengaruhi oleh suhu, 
konsentrasi bahan-bahan, stabilizer, karbohidrat, garam-garam 
koloid dan protein campuran serta jenis pemanasan yang 
dilakukan Moerfard (2008). Peningkatan viskositas dapat 
disebabkan oleh partikel-partikel tersuspensi dalam adonan es 
krim seperti serat, air dan komponen protein yang berkaitan 
dengan bahan penstabil. Viskositas yang baik yaitu berkisar 
antara 50-300 cP (Marshall and Arbuckle, 2000).  

Berdasarkan kategori nilai viskositas yang baik nilai 
penambahan optimum buah terong belanda terdapat pada 
perlakuan kedua (P2) yaitu sebesar 318,75 cP. Penggunaan 
bahan penstabil yang melebihi takaran akan berpengaruh 
terhadap peningkatan nilai viskositas, nilai viskositas yang 
terlalu tinggi membutuhkan energi lebih dalam pengadukan 
sehingga penangkapan udara menjadi kurang optimal dan 
menyebabkan tekstur es krim menjadi lebih keras (Marshall 
and Arbuckle, 2000). Oksilia dkk. (2012) menyatakan bahwa 
penggunaan bahan penstabil yang kurang akan berdampak 
pada kemampuan mengikat air menjadi rendah dan viskositas 
yang dihasilkan menurun. 
 Saparianti dkk. (2013) menyatakan bahwa viskositas 
larutan tergantung pada viskositas zat terlarut dan pelarut serta 
konsentrasi zat terlarut. Semakin tinggi konsentrasi dan 
viskositas zat terlarut maka viskositas larutan semakin tinggi. 
Kekentalan dari ice cream mix  disebabkan oleh penggunaan 
bahan penstabil yaitu stabilizer ditambahkan ke dalam es krim 
dapat berfungsi sebagai penguat tekstur (Kumalaningsih dan 
Suprayogi, 2006).  
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4.5  Pengaruh Penambahan Buah Terong Belanda 
terhadap Nilai Organoleptik Es Krim 

 Data dan hasil analisis ragam organoleptik es krim yang 
berbeda disajikan pada Tabel 6. Faktor lain yang 
mempengaruhi kelayakan es krim dengan penambahan pasta 
buah terong belanda dapat dikonsumsi yaitu respon panelis 
terhadap mutu es krim dengan penambahan pasta buah terong 
belanda yang meliputi rasa, aroma dan tekstur. 
Tabel 6. Uji Organoleptik Es Krim  
Perlakuan                                                        Parameter  
                          Rasa                           Aroma                        Tekstur 

P0                      2,05 ± 0,22 
P1                      3,05 ± 0,68 
P2                      4,85 ± 0,79 
P3                      4,65 ± 0,50 
P4                      4,00 ± 0,41 

     2,00 ± 0,00 
 3,15 ± 0,58 
 4,75 ± 0,44 
 4,45 ± 0,51 
 3,17 ± 0,65 

   3,35 ± 0,58 
  3,40 ± 0,68 
  4,85 ± 0,36 
  3,35 ± 0,60 
  3,30 ± 0, 66 

 
4.5.1. Rasa 
 Rasa merupakan faktor yang penting dari produk suatu 
makanan yang akan mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan 
oleh bahan makanan tersebut dan menentukan diterima atau 
tidaknya suatu makanan. Rasa pada bahan makanan 
dipengaruhi oleh bahan penyususn makanan serta proses 
pengolahan makanan. Variabel rasa, penilaian panelis terhadap 
rasa es krim buah terong belanda berkisar antara 1-5. 
Berdasarkan hasil analisis ragam yang dilakukan terhadap nilai 
organoleptik es krim buah terong belanda, didapatkan hasil 
bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap variabel rasa (P<0,01). Penilaian panelis sangat 
mempengaruhi nilai organoleptik pada es krim yang diuji (rasa, 
aroma, tekstur). Data dan analisis ragam organoleptik (rasa) 
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dapat dilihat pada Lampiran 8. Hasil rata-rata rasa tertinggi 
diperoleh 4,85 ± 0,79 yang kebanyakan dipilih oleh panelis 
dengan penambahan pasta buah terong belanda 15% (P2). P0 
merupakan es krim tanpa penambahan pasta buah terong 
belanda, diperoleh rata-rata 2,05 ± 0,22. P1 merupakan es krim 
dengan penambahan pasta buah terong belanda 10%, dengan 
rata-rata 3,05 ± 0,50. P3 merupakan es krim dengan 
penambahan pasta buah terong belanda sebesar 20%, 
diperoleh rata-rata 4,65 ± 0,68 dan P4 merupakan es krim 
dengan penambahan pasta buah terong belanda sebanyak 25% 
diperoleh rata-rata 4 ± 0,79. Panelis lebih memilih es krim 
dengan penambahan pasta buah terong belanda sebesar 15% 
karena rasanya lebih baik yaitu rasa susu dan buah terong 
belanda seimbang, dimana buah terong belanda tidak 
memberikan rasa yang dominan yaitu asam. Tingkat 
penambahan pasta buah terong belanda yang semakin 
meningkat terhadap es krim akan menimbulkan rasa yang 
semakin asam terhadap es krim. Buah terong belanda 
mempunyai rasa khas, yaitu rasa asam meskipun ditutupi 
dengan bahan-bahan lain tetapi rasa khas tersebut tetap 
menonjol sehingga panelis cenderung tidak menyukai rasa es 
krim yang asam, dimana pada umumnya masyarakat lebih 
menyukai es krim dengan rasa yang manis.  
 Winarno (2002) mengatakan bahwa rasa makanan 
dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan 
yang terletak pada papilla yaitu bagian noda merah jingga 
pada lidah. Suatu senyawa agar dapat dikenal rasanya, 
senyawa tersebut harus dapat larut dalam air liur sehingga 
impuls yang terbentuk dikirim melalui syaraf ke pusat susunan 
syaraf. Rasa dari sebagian bahan biasanya tidak stabil, yaitu 
dapat mengalami perubahan selama penanganan dan 
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pengolahan. Cita rasa dapat didefinisikan sebagai suatu 
fenomena sensorik yang membutuhkan penilaian. Palatabilitas 
sangat erat hubungannya dengan cita rasa bahan adonan yang 
digunakan. Beberapa unsur kimia suatu produk mempunyai 
kontribusi terhadap cita rasa sedang, yang lain sedikit atau 
tidak mempengaruhi cita rasa sama sekali. Bahan pangan pada 
umumnya terdiri dari satu rasa tetapi merupakan gabungan 
dari berbagai cita rasa yang utuh.  
 
4.4.2 Aroma 
 Data dan analisis ragam organoleptik menunjukkan 
bahwa tingkat penambahan pasta buah terong belanda 
memberikan perbadaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
aroma es krim (Lampiran 9). Hasil rata-rata aroma tertinggi 
diperoleh 4,75 ± 0,44 yang kebanyakan dipilih panelis dengan 
penambahan pasta buah terong belanda sebanyak 15% (P2). 
P0 merupakan es krim tanpa penambahan pasta buah terong 
belanda, diperoleh rata-rata 2,00 ± 0,65. P1 merupakan es krim 
dengan penambahan pasta buah terong belanda 10%, dengan 
rata-rata 3,15 ± 0,58. P3 merupakan es krim dengan 
penambahan pasta buah terong belanda sebesar 20%, 
diperoleh rata-rata 4,45 ± 0,00 dan P4 merupakan es krim 
dengan penambahan pasta buah terong belanda sebanyak 25% 
diperoleh rata-rata 3,17 ± 0,51. Aroma es krim terong belanda 
yang disukai panelis kebanyakan adalah aroma buah terong 
belanda  seimbang dibandingkan dengan susu (P2) karena 
pada perlakuan ke empat (P4) aroma langu yang terkandung di 
dalam buah terong belanda memberikan kesan yang tidak 
disukai oleh panelis. Hal tersebut berkaitan menurut  Susrini 
(2003) bahwa aroma sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan 
dalam ICM, oleh sebab itu tidak boleh terdapat penyimpangan 
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aroma dari bahan-bahan tersebut, misalnya tengik, pahit, 
sangit dan sebagainya. Penyimpangan tersebut dapat 
dikarenakan oleh adanya penyimpanan pada susu dan produk 
susu yang digunakan. Cacat aroma dapat juga disebabkan oleh 
kekurangan atau kelebihan penambahan bahan-bahan ICM 
termasuk bahan-bahan penambah aroma.  Nilai rata-rata 
organoleptik aroma pada penelitian ini adalah 2,00-4,75.  
 Nilai aroma yang dipakai yaitu menggunakan skor 1-5 
dari intensitas aroma susu menyimpang, tidak beraroma, buah 
terong belanda agak beraroma, buah terong belanda dominan 
dan buah terong belanda sangat dominan. Winarno (2002) 
mengatakan bahwa uji aroma lebih banyak melibatkan indra 
penciuman karena kelezatan suatu makanan sangat ditentukan 
oleh aroma makanan tersebut dan dapat merupakan salah satu 
indikator penting dalam menentukan kualitas bahan makanan. 
Umunya konsumen akan menyukai bahan makanan jika 
mempunyai aroma yang tidak menyimpang dari aroma normal, 
jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari segi 
penciuman, perlakuan ke 2 dapat memberikan aroma yang 
paling disukai karena pada perlakuan P2 penambahan pasta 
buah terong belanda merupakan penambahan dengan proporsi 
pasta terbaik karena aroma susu dapat diimbangi oleh aroma 
khas buah terong belanda yaitu asam. 
 
4.4.3 Tekstur 
 Berdasarkan data dan analisis ragam yang dilakukan 
terhadap tekstur es krim buah terong belanda didapatkan 
bahwa perlakuan penambahan pasta terong belanda 
menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
tekstur es krim buah terong belanda (Lampiran 10). Hal ini 
dikarenakan buah terong belanda memiliki tekstur yang kental 
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pada adonan sehingga menguatkan tekstur dari es krim. Tabel 
6 menunjukkan penambahan pasta buah terong belanda 
dengan konsentrasi 0% memberikan nilai organoleptik tekstur 
3,45, konsentrasi 10% memberikan hasil nilai organoleptik 
tekstur 3,40, konsentrasi 15% memberikan hasil nilai 
organoleptik tekstur 4,85, konsentrasi 20% memberikan nilai 
organoleptik tekstur 3,35 dan konsentrasi 25% memberikan 
hasil nilai organoleptik tekstur sebesar 3,30. Nilai rata-rata 
dari hasil penelitian ini adalah 3,30-4,85. Penilaian kelima 
panelis pada tekstur es  krim buah terong belanda baik karena 
tingkat kesukaan dari panelis rata-rata ada pada skor 3-4 
termasuk dalam kriteria agak lembut sampai lembut. Nilai 
yang dipakai yaitu menggunakan skor 1-5 dari intensitas 
tekstur yang sangat kasar sampai intensitas tekstur yang sangat 
lembut pada setiap sampel.  
 Es krim buah terong belanda memberikan tekstur yang 
lembut, karena buah terong belanda diolah menggunakan 
blender sampai adonan menjadi halus. Pada penelitian 
perlakuan keempat (P4) diperoleh nilai rata-rata tekstur 
terkecil yaitu 3,30 ± 0,85, karena tekstur yang didapatkan pada 
perlakuan keempat adalah kasar dan mempengaruhi tingkat 
kesukaan panelis.  Hal ini sesuai menurut Saleh (2004), tekstur 
kasar pada es krim merupakan kerusakan yang sangat serius, 
hal ini disebabkan oleh stabilisasi tidak benar, homogenisasi 
tidak benar serta pembekuan lambat dengan membiarkan es 
krim menunggu lama sebelum dimasukkan ke dalam freezer. 
Tekstur es krim dipengaruhi oleh ukuran dari kristal es, 
globula lemak, gelembung udara dan Kristal laktosa 
(Suprayogi dkk. 2001).  
 Tekstur es krim juga berkaitan dengan lemak yang ada 
didalamnya, semakin tinggi kandungan lemak yang ada, maka 
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akan semakin baik teksturnya, hal ini sesuai dengan yang 
dinyatakan oleh Nuraeni (2007) bahwa sumber lemak dalam 
proses pembuatan es krim berasal dari susu. Menurut 
Widyastuti dkk. (2007) tekstur es krim bisa tergantung 
terhadap komposisi penyusun ICM. Bahan-bahan yang 
digunakan dalam pembuatan ICM pada penelitian dapat 
disimpulkan merupakan bahan yang baik, karena pada 
akhirnya menghasilkan es krim yang lembut.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan pada penelitian ini adalah penambahan 
pasta buah terong belanda sebanyak 15% pada pembuatan es 
krim menghasilkan es krim dengan kualitas yang sesusai 
standar dan dapat diterima oleh panelis dengan nilai kesukaan 
rasa 4,85, aroma 4,75 dan tekstur 4,85. 
 
5.2  Saran 
 Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah 
penambahan pasta buah terong belanda pada es krim 
sebaiknya dihentikan pada penambahan 15% agar diperoleh 
kualitas es krim yang sesuai standar dan dapat diterima oleh 
panelis. 
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Lampiran 1. Prosedur pengujian kecepatan meleleh 

      Prosedur pengujian kecepatan meleleh menurut Marshall 
(2003) sebagai berikut: 

1. Ditimbang sampel es krim 50 g 
2. Dibekukan es krim pada freezer dengan suhu -180C 

selama 24 jam 
3. Dipastikan suhu ruang yang akan digunakan 
4. Dikeluarkan es dari freezer  
5. Diletakkan pada cawan petri 
6. Dihitung waktu yang dibutuhkan dalam melakukan 

pelelehan 
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Lampiran 2. Prosedur pengujian overrun 

      Prosedur pengujian overrun menurut Zahro dan Nisa (2015) 
sebagai berikut: 
1. Ditimbang wadah es krim (volume 100mL) yang akan 

digunakan 
2. Dimasukkan adonan es krim kedalam wadah es krim 

(volume 100 mL) lalu dilakukan penimbangan  
3. Dilakukan pengolahan adonan es krim menggunalan ice 

cream maker  
4. Es krim yang telah jadi dimasukkan kedalam wadah pada 

volume 100 mL yang telah diketahui beratnya 
5. Diratakan permukaan es krim dalam wadah agar volume 

tetap 100 ml 
6. Dihitung nilai overrun es krim yang diperoleh dari: 

%overrun = Volume adonan es krim ‒ Volume es krim     x 100% 
   Volume adonan es krim 
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Lampiran 3. Prosedur pengujian viskositas 

 Prosedur pengujian viskositas menurut Cullen, Duffy, 
Donnell and Callaghan (2000) sebagai berikut: 
1. Spindel dipasang pada lengan spindle (no. special 3) 
2. Spindle dimasukkan ke dalam sampel yang di uji 
3. Motor dihidupkan sehingga spindle berputar 
4. Apabila jarum dial menunjukkan angka stabil motor 

dimatikan  
5. Mencatat angka yang di tunjukkan oleh jarum dial, setiap 

sampel diukur 4x kemudian diambil rata-rata 
6. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor penggali yang 

sesuai dengan kecepatan dan nomor spindle yang dipakai 
merupakan nilai kekentalan produk 
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Lampiran 4. Prosedur Uji Organoleptik (Watts et al. 2003) 
 

Lembar Kerja Uji Mutu Organoleptik ( Rasa, Aroma dan 
Tekstur ) Es Krim Dengan Penambahan Pasta Buah Terong 

Belanda  
(Solanum betaceum Cav.) 

 
                Hari / Tanggal     : ………………. 

Nama Penguji     : ………………. 
    Produk  yang diuji : ………………. 

 
Ujilah rasa, aroma, dan tekstur sampel es krim berikut ini 

dengan memilih salah satu kategori sesuai hasil pengujian Ibu/ 
Bapak dengan memberikan tanda (V) pada baris dan kolom 
yang telah disediakan. Terima kasih.
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A. Rasa 

Kategori 
Kode Sampel 

614 542 45
7 

73
2 

39
3 

57
2 

34
7 

25
6 

12
4 

32
4 

46
7 

32
1 

47
5 

43
2 

87
6 

532 971 141 261 277 

Rasa Buah 
Terung 
Belanda 
Dominan 

     

               

Seimbang 
Rasa Buah 
Terung 
Belanda 
Dominan 

     

               

Sedikit Rasa 
Buah Terong 
belanda 

     

               

Tidak Ada 
Rasa Buah 
Terung 
Belanda 
Dominan  

     

               

Menyimpang      
               



66 
 

B. Aroma 

 
 

Kategori 
Kode Sampel 

61
4 

54
2 

45
7 

73
2 

39
3 

57
2 

34
7 

25
6 

12
4 

32
4 

46
7 

32
1 

47
5 

43
2 

87
6 

532 971 141 261 277 

Rasa Buah 
Terung Belanda 
Dominan 

     
               

Seimbang Rasa 
Buah Terung 
Belanda 
Dominan 

     

               

Sedikit Rasa 
Buah Terong 
belanda 

     

               

Tidak Ada Rasa 
Buah Terung 
Belanda 
Dominan  

     

               

Menyimpang      
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c. Tekstur 

Kategori 
Kode Sampel 

614 542 457 732 393 572 347 256 124 324 467 321 475 432 876 532 971 141 261 277 

Sangat 
Lembut       

               

Lembut      
               

Agak 
Lembut      

               

Agak 
Kasar      

               

Kasar      
               

 
Keterangan: Digunakan skor 1-5 (dari bawah ke atas) pada setiap sampel
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Lampiran 5.  Data dan Analisis Statistik  Kecepatan 
Meleleh Es Krim dengan Penambahan 
Pasta Buah Terong Belanda (Solanum  
betaceum Cav) 

 
 Uji Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

 
1. Faktor Koreksi (FK) 

 
FK  = (694,04)2 / (5x4) 

 = 481691,521 / 20 
= 24084,576 
 

2. Jumlah Kuadrat (JK)    

JKTotal  = (36,592 + 40,332 +  37,142 
+36,142 ………,+30,392+ 29,522) - 24084,576 

= 24259,9 - 24084,576 
= 175,337 

               
JKPerlakuan = (151,212 +143,802 +142,032 + 137,452 + 

119,552)/ 4 – 24084,576 

Perlakuan  
Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata 

SD 
1 2 3 4 

P0 26,54 33,1 30,39 29,52 119,55 29,888 1,70 
P1  34,48 34,38 35,49 33,1 137,45 34,363 0,98 
P2  36,01 35,32 35,51 35,19 142,03 35,508 0,36 
P3  36,14 35,12 36,43 36,11 143,80 35,950 0,57 
P4  36,59 40,33 37,15 37,14 151,21 37,803 1,71 

Total 169,76 178,25 174,97 171,06 694,04 4,60 6,32 
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   = (148071,33/4) ‒ 24084,576 
   = 37017,83 – 24084,576  
   = 140,458 
 
JKGalat      =  JKTotal - JKPerlakuan  
   = 175,3378 – 140,458 
   =  34,8803 
 

Tabel Analisis Ragam 
 

SK     Db JK KT Fhitung F5%  F1% 

 Perlakuan 4 140,458 35,114 15,101 3,06 4,89 

    Galat       15 34,880 2,3254 
   Total      19 

Keterangan: F hitung > F 1% 
Tingkat penambahan buah terong 
belanda yang berbeda memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap 
kecepatan meleleh es krim. 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
 
UJBD 1% 
 SE        = √(KTGalat ) / r 

     __________ 
             = √(2,3254) / 4 

 
= 0,76 

 



70 
 

Tabel UJBD 1% 
  

P (Konsentrasi)  2    3     4         5 

R (0,01)          4,17 4,37   4,50      4,58 

UJBD 1%         3,169 3,309   3,431      3,492
  

Tabel notasi 

Perlakuan Rataan  Notasi 

P0  29,88   a 

P1  34,36  b 

P2  35,50  b 

P3  35,95  b 

P4  37,80  b 
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Lampiran 6.  Data dan Analisis Statistik  Overrun dengan 
Penambahan Pasta Buah Terong Belanda (Solanum 
betaceum Cav) 

Perlakuan       U1 

Ulangan 

U2 U3 U4 Total 
Rata-  
Rata        

 
SD 

P0 17,599 17,756 19,637 16,582 71,56 17,894 0,97 

P1 17,871 19,497 17,189 19,655 74,21 18,553 0,22 

P2 16,467 19,765 20,553 18,666 75,47 18,868 0,78 

P3 15,621 19,274 20,553 21,863 77,31 19,328 0,69 

P4 18,344 22,076 23,66 19,738 83,82 20,955 1,37 

Total 85,902 98,359 101,621 96,504 382,386 4,60 9,33 

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
 

1. Faktor Koreksi (FK) 
FK  = (382,386)2 / (5x4) 
 = 146219,053  / 20 

= 7310,953 
 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

JKTotal  = (17,5992 + 17,7562 + 19,6372 + ………,+ 
19,7382) - 7310,953 

= 7389,52 - 7310,953 
= 78,564 
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JKPerlakuan = (71,572 +74,212 +75,472 +77,312 + 
20,9552)/ 4 - 7310,953 

   = (29328,58/4)- 7310,953  
   =7332,14 - 7310,953  
   = 21,187 
JKGalat      =  JKTotal - JKPerlakuan  
   = 78,564 – 21,187 
   =  57,377 
 
Fhitung   =  KTPerlakuan / KTGalat 

   = 5,298 / 3,82482 
  = 5.5394 

 
Tabel Analisis Ragam 

 
SK db JK KT Fhitung F5%  F1% 

Perlakuan 4 21,187 5,298 1,385 3,06 4,89 
Galat 15 57,377 3,82482 

   Total 19 
       

Keterangan :     F hitung <  F0,01 
Tingkat penambahan buah terong 
belanda yang berbeda tidak 
memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap overrun es krim.    
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Lampiran 7.  Data dan Analisis Statistik  Viskositas Es 
Krim dengan Penambahan Buah Terong 
Belanda (Solanum betaceum Cav) 

Perlakuan  
     
U1 

Ulangan 

U2 U3 U4 Total 
Rata-  
Rata        

 
SD 

P0 220 218 235 207 880 220,00 11,52 

P1 290 287 296 259 1132 283,00 16,43 

P2 308 297 319 351 1275 318,75 23,30 

P3 350 362 386 357 1455 363,75 15,63 

P4 436 425 446 436 1743 435,75 8,58 

Total 1604 1589 1682 1610 6485 4,60 75,46 

       

 

 Uji Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
 

1. Faktor Koreksi (FK)     
FK  = (6485)2 / (5x4) 
 = 42055225 / 20 

= 2102761.25 
 

2. Jumlah Kuadrat (JK) 

JKTotal  = (2202 + 2182 + 2352 + ………,+ 4362) - 
2102761.25 

= 2212921 - 2102761.25 
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= 110159,75 

JKPerlakuan = (8802 + 11322 + 12752 + 14552 + 17432)/ 4 
– 2102761,25 

   = (8836523/4)- 2102761,25 
   = 2209131 – 2102761,25 
   = 106369,75 
 
 
JKGalat      =  JKTotal - JKPerlakuan  
   = 110159,75 - 106369,75 
   =  3790,25 
 

Tabel Analisis 
Ragam 

     
SK db JK KT F 

Hitung F 5% F 
1% 

Perlakuan 4 106369,500 26592,375 105,240 3,06 4,89 
Galat 15 3790,250 252,68333 

   Total 19           
 
Keterangan :     F hitung ˃ F0,01 

Tingkat penambahan buah terong 
belanda yang berbeda memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap 
viskositas  es krim.    
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Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
 
UJBD 1% 
 SE        = √(KTGalat ) / r 

     __________ 
             = √(252,68333) / 4 

 
= 7,94 
 

Tabel UJBD 1% 
  

P (Konsentrasi)  2  3  4
         5 

R            4,17          4,37           4,50
      4,58 

UJBD 1%         33,143          34,494         35,766
      36,402 

Tabel notasi 

Perlakuan Rataan  Notasi 

P0  220,00   a 

P1  283,00  b 

P2  318,75  c 

P3  363,75  d 

P4  435,75  e 
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Lampiran 8.  Analisis Ragam pengaruh 
penambahan buah terong belanda terhadap 
rasa  

Perlakuan Panelis 
Ulangan 

Total Jumlah 
1 2 3 4 

P0 

1 2 2 2 3 9 

  
  
  

41 

2 2 2 2 2 8 
3 2 2 2 2 8 
4 2 2 2 2 8 
5 2 2 2 2 8 

P1 

1 5 4 4 5 18 

92 

2 4 5 5 5 19 
3 5 5 5 5 20 
4 4 4 5 5 18 
5 5 4 5 4 18 

P2 

1 5 5 5 5 20 

96 

2 5 5 4 5 19 
3 5 5 5 5 20 
4 5 4 5 5 19 
5 5 5 5 4 19 

P3 

1 5 3 2 3 11 

61 

2 2 3 2 2 9 
3 4 3 4 4 15 
4 3 4 3 3 13 
5 3 3 4 3 13 

P4 

1 5 4 3 4 16 

80 

2 3 4 3 3 13 
3 4 3 4 5 16 
4 4 3 5 5 17 
5 4 4 5 5 18 
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ANALISIS RAGAM 

FK  = (∑i ∑j ∑ij)2   
       p x p x u 

  = (370)2  =1369 
       100 

JKTotal  = (2)2 + (2)2 + (2)2 + 3)2 + ... + (4)2 + (5)2 + 
(5)2 ‒ 1369 

  = 1504 ‒ 1369 

  = 135 

JKPerlakuan   = (41)2 + (61)2 + (80)2 + (92)2 +(96)2  _  1369 
    20 

  = 105,1 

JKPanelis = (73)2 + (68)2 + (79)2 + (75)2 + (77)2  _  1369 
    20 

  = 18,4 

JKGalat =  JKTotal ‒ JKPerlakuan ‒ JKPanelis 

  = 135 ‒ 105,1 ‒ 18,4 

  = 11,5  

Tabel Analisis Ragam 

SK  db JK      KT  F 
hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 105,1     26,275
 207,915  3,06 4,07 
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Panelis  4 18,4     4,685  36,4 
Galat  91 11,5     0,126 
Total   99 135 

Kesimpulan: F hitung > F tabel 5%, maka 
penambahan buah terong belanda 
memberikan pengaruh yang sangat  
nyata terhadap  rasa es krim. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
 
UJBD 1% 
 SE        = √(KTGalat ) / r 

     __________ 
             = √(0,126) / 4 

 
= 0,18 

 
Tabel UJBD 1% 

  
P (Konsentrasi)  2      3        4           5 

R (4, 91, 0,01)          3,17    3,88      3,99        4,07 

UJBD 1%         0,507   0,621      0,638     0,651 
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Tabel notasi 

Perlakuan Rataan  Notasi 

P0  2,05   a 

P3  3,05  b 

P4  4,00  c 

P1  4,65  d 

P2  4,85  d 
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Lampiran 9.  Analisis ragam pengaruh penambahan buah 
terong belanda terhadap aroma 

perlakuan panelis 
ulangan 

total jumlah 
1 2 3 4 

P0 

1 2 2 2 2 8 
 
 
 

40 

2 2 2 2 2 8 
3 2 2 2 2 8 
4 2 2 2 2 8 
5 2 2 2 2 8 

P1 

1 3 3 4 3 13 

63 
2 3 3 3 4 13 
3 3 4 3 3 13 
4 3 3 2 2 10 
5 3 4 3 4 14 

P2 

1 4 4 4 3 15 

74 
2 4 4 5 3 16 
3 3 4 3 3 13 
4 4 3 3 4 14 
5 4 4 3 5 16 

P3 

1 4 4 4 5 17 

89 
2 4 5 4 4 17 
3 5 5 4 5 19 
4 5 4 5 4 18 
5 4 5 4 5 18 

P4 

1 5 4 5 5 19 

95 
2 4 5 4 5 18 
3 5 5 5 5 20 
4 5 5 5 4 19 
5 5 5 4 5 19 
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ANALISIS RAGAM 

∑ Panelis 1 = 8 + 13 + 15 + 17 + 19 = 72  

∑ Panelis 2 = 8 + 13 + 16 + 17 +18 = 72 

∑ Panelis 3 = 8 + 13 + 13 + 19 + 20 = 73 

∑ Panelis 4 = 8 + 10 + 14 + 18 + 19 = 69 

∑ Panelis 5 = 8 + 14 + 16 + 18 + 19 = 76 

 

FK  = (∑i ∑j ∑ij)2   
       p x p x u 

  = (361)2  = 1303,21 
       100 

 

JKTotal  = (2)2 + (2)2 + (2)2 + (2)2 + ... + (5)2 + (4)2 + 
(5)2 ‒ 1303,21 

  = 1423 ‒ 1303,21 

  = 119,79 

 
JKPerlakuan   = (40)2 + (63)2 + (74)2 + (89)2 +(95)2  _  

1303,21 
    20 

  = 96,34 
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JKPanelis = (72)2 + (72)2 + (73)2 + (69)2 + (76)2  _  
1303,21 
    20 

  = 8,49 

 

JKGalat =  JKTotal ‒ JKPerlakuan ‒ JKPanelis 

  = 119,79 ‒ 96,34 ‒ 8,49 

  = 14,96 

Tabel Analisis Ragam 

SK  db JK      KT  F 
hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 96,34     24,085
 146,51  3,06 4,89 
Panelis  4 8,49     2,12225
 12,911    
Galat  91 14,96    0,1644 
Total   99 119,79 

Kesimpulan: F hitung > F tabel 5%, maka 
penambahan buah terong belanda 
memberikan pengaruh yang sangat  
nyata terhadap  aroma es krim. 
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Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
 
UJBD 1% 
 SE        = √(KTGalat ) / r 

     __________ 
             = √(0,1644) / 4 

 
= 0,20 
 

Tabel UJBD 1% 
  

P (Konsentrasi)  2      3          4            5 

R (4, 91, 0,01)          3,17      3,88          3,99        4,07 

UJBD 1%         0,643      0,787        0,809      0,825 

Tabel Notasi 

Perlakuan Rataan  Notasi 

P0  2   a 

P1  3,15  b 

P2  3,17  b 

P3  4,45  c 

P4  4,75  c 
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Lampiran 10 . Analisis ragam pengaruh penambahan 
buah terong belanda terhadap tekstur   

Perlakuan Panelis 
Ulangan 

Total Jumlah 
1 2 3 4 

P0 

1 4 4 4 4 16 

  
  
  

69 

2 3 3 3 4 13 
3 3 3 3 4 13 
4 5 4 4 3 16 
5 4 4 3 4 15 

P1 

1 3 4 4 4 15 

67 

2 4 4 3 4 15 
3 3 3 3 3 12 
4 4 3 2 3 12 
5 5 4 4 3 16 

P2 

1 4 4 4 3 15 

68 

2 4 4 3 3 14 
3 3 3 3 3 12 
4 4 3 3 4 14 
5 4 4 3 5 16 

P3 

1 5 5 5 5 20 

97 

2 5 5 5 5 20 
3 5 5 4 5 19 
4 5 5 5 4 19 
5 4 5 5 5 19 

P4 

1 3 3 3 3 12 

67 

2 3 3 4 4 14 
3 3 4 3 3 13 
4 5 4 3 3 15 
5 5 3 4 4 16 
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ANALISIS RAGAM 

 
FK  = (∑i ∑j ∑ij)2   
       p x p x u 

= (374)2  = 1398,76 
     100 

JKTotal  = (4)2 + (4)2 + (4)2 + (4)2 + ... + (3)2 + (3)2 + 
(3)2 ‒ 1398,76 

  = 114,24 
 

JKPerlakuan   = (69)2 + (67)2 + (68)2 + (97)2 +(67)2  _  
1398,76 
    20 

  = 80,19 
 

JKPanelis = (78)2 + (76)2 + (69)2 + (76)2 + (75)2  _  
1398,76 
    20 

  = 2,34 

JKGalat =  JKTotal ‒ JKPerlakuan ‒ JKPanelis 

  = 114,24 ‒ 80,19 ‒ 2,34 

  = 31,71 
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 Tabel Analisis Ragam 

SK  db JK      KT  F 
hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 4 80,19     20,047
 57,5314  3,06 4,48 
Panelis  4 2,34     0,585 
 1,6788 
Galat  91 31,71     0,3484 
Total   99 114,24 

Kesimpulan: F hitung > F tabel 1%, maka penambahan buah 
terong belanda memberikan pengaruh yang 
sangat  nyata terhadap  tekstur es krim. 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
 
UJBD 1% 
 SE        = √(KTGalat ) / r 

     __________ 
             = √(0,3484) / 4 

 
= 0,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

Tabel UJBD 1% 
  

P (Konsentrasi)  2     3         4               5 
R (4, 91, 0,01)          3,17     3,88         3,99 4,07 

UJBD 1%         1,095     1,145         1,178 1,201 

 

Tabel Notasi 

Perlakuan Rataan  Notasi 

P4  3,3   a 

P2  3,35  a 

P1  3,40  a 

P0  3,45  a 

P3  4,85  b 
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