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 BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Yoghurt untuk 

pembuatan yoghurt, Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya untuk pembuatan 

es krim yoghurt, pengujian overrun, kecepetan meleleh dan 

kadar air dan Laboratorium Teknologi Hasil Pangan, Fakultas 

Teknologi Pangan, Universitas Brawijaya untuk pengujian 

viskositas. pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

September sampai dengan Oktober 2017. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Ekstrak sawo manila (Manilkara zapota) dibuat dari 

buah sawo manila matang yang dibeli dari Pasar 

Belimbing, Malang. 

b. Es krim yoghurt yang dibuat dari susu sapi segar yang 

dibeli dari Rumah Yoghurt Malang. Bahan lainnya yaitu 

krimer, bahan penstabil atau bahan pengemulsi dari 

pasar sekitar Malang. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah : 

a. Ekstrak sawo manila menggunakan peralatan : Juice 

extractor MK4000, gelas ukur, baskom, pisau dan 

sendok. 

b. Yoghurt menggunakan peralatan : kompor, panci, 

baskom, gelas ukur, dan sendok. 

c. Es krim menggunakan peralatan : ICM, mixer, 

refrigerator, gelas ukur, timbangan analitik, sendok, 

pisau, baskom dan cup plastik. 

Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah :  
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a. Overrun menggunakan peralatan : timbangan digital 

dan gelas ukur. 

b. Kecepatan meleleh menggunakan peralatan : gelas 

ukur, cawan petri dan stopwatch. 

c. Viskositas menggunakan peralatan : viskometer  

d. Kadar air menggunakan peralatan : cawan porselin, 

oven, eksikator, dan timbangan analitik. 

Bahan yang digunakan untuk analisis uji overrun, 

kecepatan meleleh, viskositas, dan kadar air adalah es krim 

yoghurt yang telah ditambahkan ekstrak  buah sawo manila. 

3.3 Metode dan Rancangan Penelitian 

3.3.1 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan penelitian 

yaitu :  

P0= Tanpa penambahan ekstrak buah sawo manila 

(Manilkara zapota) dalam adonan es krim. 

P1= Penambahan 5% ekstrak buah sawo manila (Manilkara 

zapota) dalam adonan es krim 

P2= Penambahan 15% ekstrak buah sawo manila 

(Manilkara zapota) dalam adonan es krim. 

P3= Penambahan 30% ekstrak buah sawo manila 

(Manilkara zapota) dalam adonan es krim. 

3.3.2 Prosedur Pembuatan 

a. Pembuatan Ekstrak buah sawo manila  

Prosedur pembuatan ekstrak buah sawo manila yang 

pertama yaitu buah sawo manila yang telah dibeli di pasar 

Belimbing, Malang dicuci dan dikupas bagian kulitnya. Buah 

sawo manila yang telah dikupas, dipotong menjadi bagian 
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lebih kecil untuk mempermudah proses selanjutnya dan biji 

buah sawo manila dibuang. Buah sawo manila yang sudah 

dipotong, dilakukan penghalusan dengan Juice extractor 

MK4000. Skema proses pembuatan ekstrak buah sawo manila 

dapat dilihat pada gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pembuatan ekstrak buah sawo manila  

b. Pembuatan Yoghurt 
Prosedur pembuatan yoghurt dengan menggunakan susu 

sapi segar yang dipasteurisasipada suhu 72˚C. Turunkan suhu 

menjadi 42˚C untuk mempersiapkan kondisi optimum untuk 

pertumbuhan starter. Inokulasikan starter bakteri sebanyak 3% 

dari volume bahan baku dan dilakukan pengadukan. Inkubasi 

pada suhu 42˚C selama 48 jam. Yoghurt yang telah jadi dapat 

disimpan pada refrigerator pada suhu 5˚C. Proses pembuatan 

yoghurt dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Ekstrak buah sawo manila 

(Manilkara zapota) 

Buah sawo manila dicuci dan dikupas 

kulitnya 

 Dipotong menjadi bagian yang lebih kecil dan dibuang 

bijinya 

 

Dihaluskan buah sawo manila 

dengan Juice extractor MK4000 
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Gambar 3. Proses Pembuatan Yoghurt  

C. Pembuatan Es Krim 

Proses pembuatan es krim pada penelitian ini yaitu dengan 

menimbang semua bahan (yoghurt, creamer nabati, gula, 

emulsifier/penstabil, dan ekstrak sawo manila sesuai formulasi 

setiap perlakuan. Proses yang pertama yaitu bahan-bahan 

kering seperti gula, creamer nabati, dan emulsifier/penstabil 

dihomogenkan. Susu segar yang telah diproses menjadi 

yoghurt dihomogenkan dengan bahan kering. Adonan yoghurt 

dan bahan kering yang telah homogen, ditambahkan ekstrak 

buah sawo manila sesuai formulasi perlakuan P0 = tanpa 

penambahan, P1 = 5%, P2 = 15% P3 = 30%. Adonan sudah 

Susu segar 

Dipasteurisasi pada suhu 72˚C selama  

Didiamkan sampai suhu menjadi 42˚C 

Ditambahkan 3% starter bakteri 

Diinokulasikan pada suhu 42˚C dan 

diinkubasi selama 48 jam 

Yoghurt disimpan pada suhu 5˚C 
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tercampur rata, adonan diaging minimal selama 4 jam pada 

suhu 1˚-4˚C. Setelah itu, adonan es krim dibuihkan dalam Ice 

Cream Maker selama ±1 jam dan diatur suhu sampai mencapai 

4,6 ˚C agar mendapatkan es krim yoghurt yang lembut. Es 

krim siap dikemas dalam cup dan dilakukan penyimpanan 

dalam freezer pada suhu 14 ˚C. Skema proses pembuatan Es 

Krim yoghurt dengan penambahan ekstrak buah sawo manila 

dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Proses pembuatan Es Krim yoghurt dengan 

penambahan ekstrak buah sawo manila. 

Yoghurt 

 
Bahan kering : 

Creamer nabati,  

gula, emulsifier 

Perlakuan 

P0= tanpa 

penambahan 

P1 = 5% 

P2 = 15% 

P3 = 30% 
 

Pengujian kualitas es krim berdasarkan : 

Overrun, Kecepatan  meleleh, Viskositas, Kadar air 

 

Semua bahan ditimbang 

 

Bahan kering dihomogenkan 

 

Yoghurt dihomogenkan dengan bahan 

kering yang telah tercampur 

Ditambahkan ekstrak 

sawo manila 

(Manilkara zapota) 

sesuai perlakuan 

Disimpan dalam refrigerator pada 

suhu 1-4˚C selama minimal 4 jam 

 

Adonan es krim dimasukkan ke dalam 

Ice Cream Maker selama  ±1 jam 

Es krim siap dikemas dan disimpan 

dalam freezer pada suhu 1-4 ˚C 

Diatur suhu Ice Cream Maker 4,6 ˚C untuk 

mendapatkan es krim yang lembut. 
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3.4 Formulasi Es Krim Yoghurt 

Proses pembuatan es krim pada penelitian ini dibuat 

dengan menggunakan bahan baku berupa yoghurt, creamer 

nabati, gula pasir, penstabil, dan ekstrak buah sawo manila 

(Manilkara zapota).  Komposisi bahan untuk pembuatan satu 

liter adonan es krim dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi bahan es krim yoghurt dengan 

penambahan ekstrak buah sawo manila yang menggunakan 

perlakuan berbeda 

Bahan Perlakuan 

P0  P1 P2 P3 

Yoghurt (ml) 690 690 690  690  

Creamer Nabati (gr) 70  70 70  70  

Gula (gr) 210 210  210  210 
Emulsifier/penstabil (gr) 30  30  30  30  
Ekstrak sawo manila 

 (Manilkara zapota)  

0% 

( 0 

ml) 

5% 

(50 

ml) 

15% 

(150 

ml) 

30% 

(300 

ml) 

Total (ml) 1000 1050 1150 1300 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :  

1. Pengujian overrun, prosedur pengujian  menurut 

Achmad dkk (2012), dapat dilihat pada Lampiran 1.  

2. Pengujian kecepatan meleleh, prosedur pengujian  

menurut Zahro dkk (2012), dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

3. Pengujian viskositas, prosedur pengujian  menurut 

Moeenfard and Tehrani (2008), dengan dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 
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4. Pengujian kadar air, prosedur pengujian menurut 

Achmad dkk (2012), dapat dilihat pada Lampiran 4. 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisis ragam 

(ANOVA), dan jika terdapat perbedaan dilanjutkan dengan Uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ). 

3.7 Batasan Istilah 

Ekstrak Buah Sawo manila  : Suatu produk yang 

dihasilkan dari pengambilan 

zat aktif dari tanaman 

menggunakan pelarut (Juice 

extractor MK4000)  

Pasteurisasi : Pemanasan susu pada suhu 

sedang, biasanya dilakukan 

pemanasan dibawah titik didih 

air. 

Lactose intolerance : Suatu keadaan kekurangan 

enzim laktose dalam alat 

pencernaan sehingga tidak 

bisa mencerna lactosa. 


