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ABSTRACT  
 

THE EFFECT OF USING PUMPKIN (Cucurbita moschata) PUREE 
  COMBINATION LEVEL OF ICE CREAM WITH  MAIZE (Zea mays L) 

AND ARROWROOT (Maranta arundinacea L.) STARCH THAT 
OBSERVED FROM PHYSICAL AND ORGANOLEPTIC QUALITY 

 
 

 The main purpose of this research was to know the effect by using pumkin 
(Cucurbita moschata) puree as the ingredient to increase the taste of ice cream 
that made by maize (Zea mays L) and arrowroot (Maranta arundinacea L.) starch 
as good thickening.  

The ingredient that used in this research was ice cream that made by 
whipping cream, water, skim milk powder, maize starch, arrowroot starch, sugar, 
Carboxy Methyl Celulose (CMC), and of pumkin puree. It can takes a list that 
there are two factor with three repetition. The first factor is consentrate to 
pumpkin puree with level between 50 % (L1), 55 % (L2), and 60 % (L3). Second 
factor was the using of thickening of maize starch 0,4 % (J) and arrowroot starch 
0,4% (G). The measure of variable were physical (overrun and the velocity to 
melting)  and organoleptic quality (texture and taste). The method that used in this 
research was factorial experiment by using random block design. The trial of 
organoleptic was doing by 15 panelists with Hedonic Scale Scoring Methode. 
Data were subjected to analysis of variance and followed by Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT). 

The result of this research showed the level of using pumpkin puree to 
increase the taste of ice cream that made by maize starch and arrowroot starch as 
thickening gave a highly significant effect (P<0,01) to overrun, the velocity to 
melting and doesn’t give significant effect (P>0,05) on texture and taste of ice 
cream. 

The conclusion of this research was the using of pumkin puree 60 % with 
maize starch 0,4 % (L3J) can produce ice cream with the best quality viewed from 
overrun, the velocity to melting, texture and taste. The using of maize starch 0,4% 
was much better than arrowroot starch 0,4 % as thickening in ice cream 
production. 

Suggestion that given to get the best quality of ice cream that has optimal 
the velocity to melting and overrun, soft texture and the good taste with 
specification of tool, materil and making process like on the research by using 
pumpkin puree 60 % and maize starch 0,4 % (L3J). 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH TINGKAT KOMBINASI PUREE LABU KUNING (Cucurbita 
moschata) PADA ES KRIM DENGAN PATI JAGUNG (Zea mays L) DAN 
PATI GARUT (Maranta arundinacea L.) DITINJAU DARI KUALITAS 

FISIK DAN MUTU ORGANOLEPTIK 
 

Pengambilan data dilaksanakan di Laboratorium Balai Besar Penelitian 
dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Jl. Tentara Pelajar No. 12 A Bogor 
mulai bulan Oktober 2004 sampai Agustus 2005. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat kombinasi 
penggunaan puree labu kuning (Cucurbita moschata) sebagai bahan penambah 
rasa pada pembuatan es krim dengan pati jagung (Zea mays L) dan pati garut 
(Maranta arundinacea L.) sebagai pengental yang tepat, sehingga dihasilkan es 
krim dengan kualitas yang baik.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah es krim yang dibuat 
dari bahan-bahan sebagai berikut : krim susu, air, susu skim bubuk, pati jagung, 
pati garut dan Carboxy Methyl Celulose (CMC) dan puree labu kuning. Terdapat 
dua faktor yang diterapkan dengan tiga ulangan. Faktor pertama konsentrasi puree 
labu kuning dengan tingkat konsentrasi : 50 % (L1), 55 % (L2), dan 60 % (L3). 
Faktor kedua adalah penggunaan bahan pengental pati jagung 0,4 % (J) dan pati 
garut 0,4 % (G). Variabel yang diukur adalah overrun, kecepatan meleleh, dan 
mutu organoleptik yang meliputi tekstur dan rasa. Metode yang dipergunakan 
adalah percobaan faktorial dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK). Pengujian mutu organoleptik menggunakan 15 panelis semi terlatih 
dengan metode Hedonic Scale Scoring. Analisa data menggunakan sidik ragam, 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penggunaan puree labu 
kuning sebagai bahan penambah rasa  pada pembuatan es krim dengan pati jagung 
dan pati garut sebagai pengental berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 
overrun, kecepatan meleleh dan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap tektur dan rasa es krim. 

Kesimpulan yang diperoleh dari peneiltian ini adalah penggunaan puree 
labu kuning 60 % dengan pati jagung 0,4 % (L3J) menghasilkan es krim yang 
bermutu baik ditinjau dari overrun, kecepatan meleleh, tekstur dan rasa. Dan 
penggunaan pati jagung 0,4 % lebih baik dibandingkan dengan pati garut 0,4 % 
sebagai pengental dalam pembuatan es krim. 

Saran yang dapat diberikan untuk mendapatkan kualitas es krim yang 
mempunyai kecepatan meleleh yang optimal dan overrun, tekstur yang halus dan 
rasa yang enak dengan spesifikasi alat, bahan dan proses pembuatan seperti pada 
penelitian ini dapat disarankan untuk menggunakan puree labu kuning 60 % 
dengan pati jagung 0,4 % (L3J). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bertambahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya gizi 

bagi tubuh manusia, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap bahan 

makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Susu adalah 

salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan nutrisi. Susu merupakan 

sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar ambing dari hewan menyusui. Susu 

dipandang dari segi gizi merupakan bahan makanan yang mengandung hampir 

semua zat makanan penting seperti karbohidrat, lemak, protein dan mineral serta 

air yang dibutuhkan oleh tubuh. 

 Es krim adalah salah satu produk olahan dengan bahan penyusun utama 

susu hingga mencapai 60 % dari total bahan kering. Unsur-unsur pokok yang 

terdapat pada es krim adalah susu, krim, gula, bahan penambah rasa, bahan 

pengental dan bahan pengemulsi. Proses pembuatan es krim meliputi 

pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, aging, pembekuan dalam Ice 

Cream Mix (ICM), dan pengerasan dalam freezer.  

Bahan penambah rasa yang umum dipakai dalam pembuatan es krim 

adalah vanili, strawberry, lemon dan raspberry (Idris, 1995). Menurut Purwarni. et 

al. (2004), aroma yang ditimbulkan dari komoditas labu kuning disebabkan oleh 

komponen yang terkandung didalamnya yaitu senyawa aromatik seperti 

hidrokarbon monoterpen, hidrokarbon seskuiterpen dan ester. Pemanfaatan puree 

(bubur buah) labu kuning (Cucurbita moschata) sebagai bahan penambah rasa dan 
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alternatif penyedia β-karoten (vitamin A) dalam pembuatan es krim belum banyak 

digunakan.  

Penggunaan bahan-bahan dalam pembuatan es krim yang memiliki fungsi 

sebagai pengental sangat diperlukan misalnya pati. Pati yang telah umum 

digunakan dalam pengolahan bahan makanan diantaranya adalah pati jagung, pati 

garut, pati sagu, dan lain-lain. Pati jagung mengandung protein yang berfungsi 

menambah nilai gizi dan memperbaiki cita rasa pada produk pangan, dapat juga 

digunakan sebagai bahan padatan membuat es krim, serta mempunyai sifat fisik 

dan kimia seperti mengikat air, pengental, daya busa, pembentuk gel dan daya 

emulsi yang baik (Bennion, 1986). Sedangkan pemanfaatan pati garut sebagai 

pengental dalam pembuatan es krim belum banyak diketahui.  

 Berdasarkan uraian tentang bahan penambah rasa dan bahan pengental, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh tingkat kombinasi penggunaan 

puree  labu kuning (Cucurbita moschata) sebagai bahan penambah rasa pada 

pembuatan es krim dengan pati jagung (Zea mays L) dan pati garut (Maranta 

arundinacea L) sebagai pengental ditinjau dari kualitas fisik (kecepatan meleleh 

dan overrun) dan mutu organoleptik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa konsentrasi 

penggunaan puree labu kuning (Cucurbita moschata) sebagai penambah rasa 

dalam pembuatan es krim dengan pati jagung (Zea mays L) dan pati garut 

(Maranta arundinacea L) sebagai pengental untuk mendapatkan kualitas fisik 

(kecepatan meleleh dan overrun) dan mutu organoleptik yang baik. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menentukan pengaruh tingkat 

kombinasi penggunaan puree  labu kuning (Cucurbita moschata) dan penggunaan 

bahan pengental pati jagung (Zea mays L) dan pati garut (Maranta arundinacea L) 

pada pembuatan es krim terhadap sifat fisik (kecepatan meleleh dan overrun) dan 

organoleptik dengan kualitas yang baik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi : 

1. Bahan informasi dalam menentukan pengaruh tingkat kombinasi penggunaan 

puree  labu kuning (Cucurbita moschata) sebagai bahan penambah rasa pada 

pembuatan es krim dengan pati jagung (Zea mays L)  dan pati garut (Maranta 

arundinacea L) sebagai pengental dengan kualitas fisik (kecepatan meleleh 

dan overrun) dan mutu organoleptik yang baik. 

2. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dan bahan informasi bagi 

masyarakat, praktisi dan industri pangan yang terkait dengan penelitian ini. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

 Es krim adalah salah satu produk olahan dengan bahan penyusun utama 

susu hingga mencapai 60 % dari total bahan kering. Unsur-unsur pokok yang 

terdapat pada es krim adalah susu, krim, gula, bahan penambah rasa, bahan 

pengental dan bahan pengemulsi.  

Bahan penambah rasa yang umum dipakai dalam pembuatan es krim 

adalah vanili, strawberry, lemon dan raspberry (Idris, 1995). Pemanfaatan puree 
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(bubur buah) labu kuning (Cucurbita moschata) sebagai bahan penambah rasa dan 

alternatif penyedia β-karoten (vitamin A) dalam pembuatan es krim belum banyak 

digunakan. 

 Penggunaan bahan-bahan dalam pembuatan es krim yang memiliki fungsi 

sebagai pengental sangat diperlukan misalnya pati. Pati yang telah umum 

digunakan dalam pengolahan bahan makanan diantaranya adalah pati jagung, pati 

garut, pati sagu, dan lain-lain. Pati jagung mengandung protein yang berfungsi 

menambah nilai gizi dan memperbaiki cita rasa pada produk pangan, dapat juga 

digunakan sebagai bahan padatan membuat es krim, serta mempunyai sifat fisik 

dan kimia seperti mengikat air, pengental, daya busa, pembentuk gel dan daya 

emulsi yang baik (Bennion, 1986). Sedangkan pemanfaatan pati garut sebagai 

pengental dalam pembuatan es krim belum banyak diketahui. 

 

1.6 Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh tingkat kombinasi penggunaan puree  labu 

kuning (Cucurbita moschata), penggunaan pati jagung (Zea mays L), dan pati 

garut (Maranta arundinacea L) pada pembuatan es krim terhadap kualitas fisik 

(kecepatan meleleh dan overrun) dan mutu organoleptik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim 

 Es krim adalah produk susu yang dibekukan, terbuat dari kombinasi susu 

dengan satu atau lebih bahan tambahan seperti telur, gula dan madu, dengan atau 

tanpa flavour dan pewarna, juga dengan atau tanpa gelatin atau bahan penstabil 

nabati (Eckles, Combs, and macy, 1980). Huang, Victor, Plat and Stephen (1995) 

menyatakan es krim merupakan busa yang terbuat dari sel-sel udara yang 

dikelilingi oleh sebagian emulsi beku dan semua unsur utama dan penting untuk 

menentukan tekstur,  flavor dan stabilitas pada produk akhir. 

 Komposisi es krim sangat bervariasi. Menurut Barraquia (1978) komponen 

penyusun es krim yang baik terlihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. komponen penyusun es krim  

Bahan Persentase 

Air 
Bahan kering : 

- lemak (10,0 %) 
- gula (14,0 %) 
- bahan padatan tanpa lemak (11,0 %) 
- bahan penstabil (0,4 %) 

64,6 
35,4 

Total 100,0 
Sumber : Barraquia (1978)  

 

Es krim merupakan sumber energi yang cukup baik, kandungan lemak 

dalam es krim 3 sampai 4 kali lebih banyak daripada susu dan setengah dari total 

padatannya berupa gula. Oleh karena itu es krim dapat dipergunakan untuk 

menambah berat badan dan untuk membantu gizi anak (Arbuckle, 1977). 
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2.2 Bahan-bahan Pembuatan Es Krim 

2.2.1 Lemak Susu 

 Sumber lemak pada pembuatan es krim dapat berupa krim manis, krim 

beku, krim mentega tak bergaram dan mentega, selain itu lemak juga dapat 

berasal dari susu penuh (Gomez, 1975). Krim adalah bagian susu yang kaya akan 

lemak, timbul ke bagian atas dari susu pada waktu didiamkan atau dipisah dengan 

alat pemisah sentrifugal. Tekstur es krim akan menjadi lebih baik dan semakin 

tahan terhadap pelelehan bila kandungan lemak bertambah (Purnomo dan Adiono, 

1987). Lemak susu memberikan sifat lunak, karena menghalang-halangi 

terbentuknya kristal-kristal es yang besar waktu proses pembekuan (Campbell and 

Marshall, 1975). 

 Krim dibedakan menjadi light cream yang biasanya disterilisasi, 

mengandung kadar lemak 20 %, whipping cream yang biasanya dipasteurisasi, 

memiliki kadar lemak antara 35-40 %, dan cultured cream yang difermentasi 

dengan bakteri asam laktat mengandung kadar lemak 20 % (Van den berg, 1988). 

Whipping cream melengkapi mutu produk olahan susu seperti produk es krim, 

karena memberikan flavour yang enak, serta berpengaruh terhadap body dan 

teksturnya (Potter,1986). 

2.2.2 Bahan Padatan Susu Tanpa Lemak 

 Bahan padatan susu tanpa lemak dalam pembuatan es krim berfungsi 

untuk menurunkan titik beku dan meningkatkan kekentalan. Kandungan bahan 

padatan susu tanpa lemak dalam jumlah yang lebih banyak dapat menyebabkan es 

krim menjadi lebih lambat meleleh. Bahan padatan susu tanpa lemak adalah 

bagian dari susu yang sudah diambil lemaknya dan masih mengandung zat gizi 
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laktosa, protein dan mineral serta vitamin-vitamin yang tidak larut dalam lemak 

(Walstra and Jenness, 1984). Laktosa memberi rasa manis dan menurunkan titik 

beku (Campbell and Marshall, 1975). Protein diperlukan untuk membentuk 

lapisan permukaan di sekitar globula lemak pada saat proses homogenisasi dan 

pembentukan gelembung udara pada saat pengadukan. Selain itu protein berfungsi 

menambah nilai nutrisi, memperbaiki cita rasa, membentuk pembuihan, 

pengikatan air dan pembuatan produk es krim yang lembut (Walstra and Jenness, 

1984). 

2.2.3 Gula  

 Gula pasir dan gula bit merupakan bahan pemanis yang umum digunakan 

dalam pembuatan es krim. Sirup maltosa, sirup jagung dan madu dapat pula 

digunakan sebagai pemanis atau pengganti  sebagian gula yang digunakan (Eckles 

et al., 1980). 

 Gula ditambahkan untuk menyesuaikan kandungan bahan padatan dalam 

es krim. Menurut Hui (1992), gula pada es krim memberikan rasa manis yang 

disukai oleh konsumen, serta memberikan tekstur es krim yang halus (Barraquia, 

1978). Konsentrasi gula dalam ICM (Ice-Cream Mix) akan menentukan titik beku 

es krim, karena sebagian besar diantara pemanis dalam ICM akan menurunkan 

titik beku, akibatnya udara yang masuk dalam ICM saat pembekuan lebih banyak 

dan menyebabkan overrun yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga tekstur yang 

dihasilkan lebih lembut (Eckles et al.,1980). 
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2.2.4 Bahan Pengental 

2.2.4.1 Pati 

Pati merupakan homopolimer glukosa, berbagai macam pati tidak 

mempunyai sifat yang sama tergantung panjang rantai C serta rantai molekul lurus 

atau bercabang. Beberapa sifat pati yang sangat berpengaruh terhadap proses 

pengolahan adalah meliputi sifat fisika, yaitu bentuk dan ukuran granula, warna, 

vikositas dan sifat kimia antara lain kandungan amilosa dari pati yang berperan 

dalam proses gelatinisasi (Kerr, 1981).  

Pati terdiri atas 2 fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi 

terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin. Amilosa 

mempunyai struktur lurus dengan ikatan γ – (1,4) – D – glukosa, sedang 

amilopektin mempunyai cabang dengan ikatan γ – (1,6) – D – glukosa sebanyak 

4-5 % dari berat total (Winarno, 1994). Untuk penggunaan yang menghasilkan 

pengaruh terhadap kekentalan, stabilitas dan ketipisan memerlukan amilopektin, 

sedangkan untuk membentuk film dan untuk menyiapkan gel yang kuat 

dibutuhkan amilosa (Krochta, 1994). 

 Pati dengan ukuran granula yang lebih besar cenderung mengembang pada 

suhu yang lebih rendah. Pati larut dalam air dingin saat dibasahi atau berada pada 

kelembaban yang tinggi, pati akan mengabsorbsi air  dan sedikit membengkak. 

Granula pati larut dalam air dingin karena ikatan hidrogen dari rantai polimernya. 

Namun jumlah air yang terserap dan pembengkakannya terbatas hanya mencapai 

kadar 30 % (Stephen, 1995). Pati jika dipanaskan akan tergelatinisasi yaitu 

merupakan suatu proses pembentukan dari gel suspensi pati melalui pemanasan 
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(Pomeranz, 1985). Pada pemanasan, granula akhirnya membengkak dan menyerap 

air yang disebabkan oleh putusnya ikatan hidrogen (Stephen, 1995). 

 Larutan pati mengandung banyak granula yang membengkak atau pecah, 

fragmen-fragmen granula, molekul dan agregat molekul dalam air. Jika air 

diuapkan, kumpulan tersebut masing-masing akan membentuk jaringan dan jika 

berada di permukaan akan menghasilkan lapisan tipis. Kemampuan pati 

membentuk film digunakan oleh industri makanan dan minuman menutupi 

makanan dengan lapisan pelindung, pengikatan dan menghasilkan matriks untuk 

memberi substansi makanan (Furia, 1968). 

 Cadangan makanan tanaman yang paling banyak tersimpan sebagai pati 

(amilum), pada umumnya paling berlimpah-limpah terdapat di dalam biji, akar, 

dan umbi akar. Pati komersial diperoleh dari serealia seperti jagung, gandum dan 

beras, atau dari umbi batang seperti kentang tapioka (pati ketela). Pati dari jenis 

yang berbeda mempunyai perbedaan rasa dan sifat sebagai pengental dalam bahan 

makanan (Estiasih, 2006). 

 Pati biasa digunakan dalam produk susu seperti frozen dessert, yoghurt, 

krim asam, dan saus keju sekitar 4-7 % (berdasarkan berat) dari total formula dan 

berfungsi terutama sebagai pembentuk tekstur, penstabil, dan pengental (Estiasih, 

2006). 
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2.2.4.1.1 Pati Jagung (Zea mays L) 

 Jagung (Zea mays L) adalah bahan makanan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan baku industri, seperti minyak, margarin, roti, kue dan lain-lain. Sedangkan 

dalam bentuk pati, maka pati jagung diperlukan sebagai pengental yang baik pada 

ICM (Ice Cream Mix), memperbaiki cita rasa dan membentuk body serta tekstur 

es krim (Sediaoetama,1993). 

 Penganekaragaman produk olahan susu yang menggunakan tepung 

maizena ini dapat mengubah nilai sosial jagung menjadi meningkat dan 

merupakan satu cara untuk bisa dikonsumsi masyarakat. Menurut Sediaoetama 

(1993), tepung jagung atau tepung maizena secara umum mempunyai bermacam-

macam zat gizi. Kadar zat-zat gizi dalam 100 gram jagung dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kadar zat-zat gizi dalam 100 gram jagung kuning   

Zat gizi Kadar Zat gizi Kadar 

Energi 355 kal Phosphor (P) 256 mg 
Protein 9,2 gram Zat besi (Fe) 2,4 mg 
Lemak 3,9 gram Vit. A 510 SI 
Karbohidrat 73,7 gram Vit. B1 380 mg 
Zat Kapur (Ca) 10 mg Vit. C 0 mg 

Sumber : Sediaoetama, 1993. 

Pati jagung mengandung protein yang berfungsi menambah nilai gizi dan 

memperbaiki cita rasa pada produk pangan, dapat juga digunakan sebagi bahan 

padatan membuat es krim, serta mempunyai sifat fisik dan kimia seperti mengikat 

air, pengental, daya busa, pembentuk gel dan daya emulsi yang baik (Bennion, 

1986). 
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2.2.4.1.2 Pati Garut (Maranta arundinacea L.) 

Garut (Maranta arundinacea L.) dikenal dengan nama lain ararut, garut, 

irut, larut, nggarut, rarut, waerut (Sunda); larut, patat sagu (Sumatra); sagu rarut, 

medawik (China) (Burkill, 1985). 

 Pati garut merupakan salah satu karbohidrat alami yang murni dan 

memiliki sifat-sifat : mudah larut dan mudah dicerna sehingga cocok untuk bahan 

makanan bayi dan orang sakit, berbentuk oval dengan ukuran panjang 15-

17mikron. Pati yang berasal dari varietas garut banana memiliki lebih banyak 

butiran berukuran besar dibandingkan varietas creole. Suhu awal gelatinasi pati 

garut adalah 70oC, dan mudah mengembang bila kena panas dengan daya 

mengembang 54 %. Pati garut untuk keperluan komersial harus memenuhi syarat 

berwarna putih bersih kadar air tidak boleh lebih dari 18,5 % kandungan abu dan 

serat rendah, pH 4,5-7, dan kekentalan 512-640 satuan Brabender (Kay, 1973). 

Pati garut adalah olahan utama dari umbi garut. Kandungan pati umbi 

garut berkisar antara 8-16 % (Lingga, 1989). Kandungan maksimum pati garut 

tersebut diperoleh pada umur 10-12 bulan (Rukmana, 2000). 

Tabel 3. Kandungan zat gizi pada pati garut 

Jenis zat gizi Pati garut 
Energi (Kal) 355,00 
Protein (g) 0,70 
Lemak (g) 0,20 
Karbohidrat (g) 85,20 
Kalsium (mg) 8,00 
Fosfor (mg) 22,00 
Besi (mg) 1,50 
Vitamin B1 (mg) 0,09 
Air (g) 13,60 

  

 

 

Sumber : Hardiansyah dan Briawan (1990) 



 12

2.2.5 Bahan Penstabil 

 Bahan penstabil adalah suatu bahan yang apabila didispersikan ke dalam 

campuran mempunyai kemampuan menyerap molekul air, sehingga akan 

mengurangi mobilitas bebas dalam campuran, membantu dispersi bahan-bahan 

dalam kekentalan dan body yang baik serta mengatur kecepatan pelelehan 

(Suyatmin, 1995), serta merupakan bahan yang mempengaruhi mutu produk 

makanan beku.  

Fungsi utama dari bahan penstabil dalam pembuatan es krim adalah untuk 

menurunkan sejumlah air bebas dalam ICM dengan membentuk struktur gel, serta 

mencegah atau mengurangi terbentuk dan berkembangnya kristal es yang besar 

selama pembekuan dan penyimpanan (Arbuckle, 1977). Sehingga, Kadar bahan 

penstabil yang boleh digunakan dalam es krim maksimal 0,5 % (Eckles et al., 

1980). Bahan penstabil yang paling banyak digunakan dalam produk es krim 

adalah Carboxy Methyl Cellulose (CMC), sodium alginat, karagenat dan agar-

agar (Webb, Johnson, and Alford, 1980).  

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) merupakan hasil perlakuan antara 

cellulose bersifat alkali dengan chloroacetic acid (Anonymous, 2007). CMC ini 

digunakan dalam es krim untuk meningkatkan viskositas, menunda pembentukan 

kristal es yang besar, menghasilkan tekstur yang lembut, meningkatkan sifat 

pembentukan buih, dan mencegah pelelehan (Estiasih, 2006). 

2.2.6 Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

 Buah labu kuning merupakan buah dari tanaman menjalar yang termasuk 

ke dalam famili Cucurbitaceae. Bentuk buah labu bermacam-macam tergantung 

dari jenisnya, ada yang berbentuk bokor (bulat pipih dan beralur), berbentuk oval, 
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berbentuk panjang, dan berbentuk piala (Purwarni, Yuliani, Usmiati, dan Setianto,  

2004).  

Di Indonesia labu kuning (Cucurbita moschata) dikenal dengan nama lain 

labu parang. Tanaman labu kuning adalah sejenis tanaman sayuran buah yang 

banyak tumbuh di Indonesia dengan kemampuan daya adaptasi yang tinggi pada 

berbagai kondisi lingkungan dan mempunyai keunggulan daya awet yang tinggi 

serta memiliki aroma dan rasa yang khas (Usmiati, Yuliani, Endang, Setianto, dan 

setiawati, 2004). Menurut Purwarni. et al., (2004), aroma yang ditimbulkan dari 

komoditas labu kuning disebabkan oleh komponen yang terkandung didalamnya 

yaitu senyawa aromatik seperti hidrokarbon monoterpen, hidrokarbon 

seskuiterpen dan ester. 

Labu kuning dari segi nutrisi merupakan jenis sayuran yang dideteksi 

banyak mengandung β-karoten yang selanjutnya akan diubah menjadi vitamin A 

yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh yaitu untuk pertumbuhan, pemeliharaan 

jaringan tubuh dan penglihatan, reproduksi, perkembangan janin, mengurangi 

resiko timbulnya penyakit kanker dan hati, serta mempertahankan sistem 

kekebalan tubuh (Usmiati, Yuliani, Endang, Setianto, dan setiawati, 2004).  

Komponen dan komposisi kimia labu menurut Budiman, Soekarto, dan 

Apriyantono (1984) dan Yuliani, Purwarni, Setiyanto, Usmiati, dan Raharto 

(2003) dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Komponen dan komposisi kimia labu kuning 

Komponen Labu segar Tepung labu 
Referens*) Referens*) Referens**) 

Kadar air (%) 92,69 89,47 12,01 
Protein (%) 0,59 1,19 7,83 
Abu (%) 0,46 0,70 8,56 
Lemak (%) 0,05 0,16 1,05 
Serat kasar (%) 0,46 0,87 3,48 
Karbohidrat (%) 5,74 8,48 70,55 
Pektin (%bk) 9,20 0,62 0,09 
Pati (%bk) 31,92 - - 
β-Karoten (µg/g) - 1187,23 222,81 
Gula 41,06 -  

Keterangan : 
Sumber *) Budiman et al. (1984) 
 **) Yuliani et al. (2003) 

Menurut Middleton (1977), labu merupakan sumber kalori dan vitamin A 

(beta-karoten), khususnya pada daging labu yang berwarna kuning sampai orange. 

Hasil penelitian Yuliani et al., Tahun 2003 (belum dipublikasikan), kadar β-

karoten pada labu kuning segar sekitar 1187,23 (µg/g). Pemanfaatan labu kuning 

di Indonesia saat ini sedang dikembangkan menjadi bentuk produk setengah jadi 

berupa puree (bubur buah) yang selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai  

produk pangan siap konsumsi. Salah satu pemanfaatan puree labu kuning dalam 

penelitian ini adalah sebagai bahan penambah rasa dan alternatif penyedia β-

karoten (vitamin A) dalam pembuatan es krim. 

 

2.3 Proses Pembuatan Es Krim 

 Eckles et al., (1980) menyatakan bahwa untuk menyiapkan es krim yang 

berkualitas diperlukan tahapan-tahapan yaitu seleksi bahan, penghitungan 

komposisi dan pencampuran sesuai proporsi yang dikehendaki, pasteurisasi, 
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homogenisasi, aging, penambahan cita rasa, pembekuan, pengemasan dan 

pengerasan. 

2.3.1 Seleksi Bahan 

 Metode untuk mendapatkan es krim yang bermutu baik yaitu produk atau 

bahan-bahan lain pertama kali harus diseleksi dan dikombinasikan agar diperoleh 

tekstur yang diinginkan dan flavor yang lezat (Barraquia, 1978). Seleksi bahan 

adalah tahapan pertimbangan atas ketersediaan bahan, kualitas es krim yang 

dikehendaki dan harga bahan (Campbell and Marshall, 1975). 

2.3.2 Penghitungan komposisi es krim 

 Tahap-tahap penghitungan yang dilakukan meliputi penetapan bahan yang 

akan digunakan, analisis komposisi zat makanan tiap-tiap bahan terutama kadar 

lemak dan bahan kering total serta penghitungan jumlah masing-masing bahan 

yang diperlukan sesuai dengan yang dikehendaki (Idris, 1992) 

2.3.3 Pencampuran bahan 

 Pencampuran bahan untuk es krim dilakukan secara bertahap dan tidak 

boleh sekaligus (Hadiwiyoto, 1983). Prosedur yang biasa dilakukan untuk 

mencampurkan bahan es krim, yaitu mencampur bahan-bahan cair (krim atau 

produk cair lainnya) dalam wadah pasteurisasi. Pemanasan bahan dimulai dan 

dimasukkannya bahan-bahan padat pada suhu sekitar 49oC gula ditambahkan pada 

adonan, dan sebelum tercapai suhu pasteurisasi semua bahan sudah tercampur rata 

(Desrosier and Tressler, 1977). Pencampuran seluruh bahan-bahan yang jika 

dibekukan akan menjadi es krim disebut Ice Cream Mix (ICM) (Idris, 1992). 
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2.3.4 Pasteurisasi 

 Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dan melarutkan 

bahan-bahan es krim, meningkatkan ketahanan terhadap oksidasi, meningkatkan 

pertambahan volume (Barraquia, 1978). Menurut Potter (1986), temperatur yang 

biasa digunakan untuk pasteurisasi campuran es krim adalah 71oC selama 30 

menit untuk sistem batch. 

2.3.5 Homogenisasi 

 Homogenisasi bertujuan untuk memperkecil ukuran dan menyebarkan 

globula lemak sehingga meningkatkan kekentalan dan menurunkan daya buihnya 

(Campbell and Marshall, 1975). Menurut Hadiwiyoto (1983), homogenisasi 

dilakukan untuk membuat besarnya lemak seragam. Webb, Johnson and Alfrod 

(1980) menyatakan bahwa homogenisasi ICM akan memecah ukuran globula 

lemak dan menciptakan tingkat penyebaran yang tinggi. 

2.3.6 Aging 

 Tujuan aging agar diperoleh ice-cream mix yang lebih kental, lebih halus 

dan tampak lebih mengkilat (Idris, 1992). Aging dilakukan selama 4-24 jam pada 

suhu 4oC untuk meningkatkan kekentalan dan memperbaiki tekstur serta 

penampakan produk (Eckles et al., 1980).  

Perubahan yang terjadi selama aging adalah terbentuknya kombinasi 

antara bahan penstabil dengan air dalam ICM, mengeraskan lemak, meningkatkan 

viskositas dan campuran bahan akan lebih stabil (Desrosier and Tessler, 1977). 

Pada perlakuan pasteurisasi, terjadi denaturasi protein bahan-bahan es krim 

sehingga akan terjadi pengembangan molekul protein yang akan membuka gugus 

reaktif yang ada pada rantai polipeptida. Pada saat aging gugus reaktif akan segera 
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berikatan dengan bahan penstabil membentuk selaput (film) dan menyebabkan  

terperangkapnya globula lemak, molekul air dan gelembung udara, sehingga 

kekentalan ICM akan meningkat (Suyatmin, 1995). 

2.3.7 Pembekuan 

 Tujuan utama pembekuan makanan adalah memperbaiki palatabilitasnya 

dan untuk mendapatkan efek rasa dingin pada makanan serta daya awet makanan 

yang tinggi. Produk pangan beku termasuk es krim dapat disimpan beberapa 

minggu tanpa mengalami penurunan mutu yang berarti.  

Pembekuan  dilakukan  melalui dua tahap. Tahap pertama, suhu 

diturunkan hingga mencapai (-5oC) sampai (-8oC). Pada tahap ini sebagian air 

dalam ICM membeku. Tahap kedua, lebih kental dengan pengerasan ICM, 

dilakukan pada suhu ± (-30oC) (Campbell and Marshall, 1975). Pembekuan harus 

dilakukan dengan cepat untuk mencegah timbulnya kristal es yang besar yang 

menyebabkan tekstur menjadi kasar dan rongga udara harus sedikit serta 

penyebarannya merata untuk mendapatkan buih yang stabil pada saat dibekukan 

(Potters, 1986). Pembekuan yang digunakan untuk memproduksi es krim, 

dibedakan atas yaitu batch freezers dan continuous freezers. Pada batch freezers 

ICM akan membeku dalam waktu 8 menit pada suhu (-4oC) dan pada continuous 

freezers ICM akan membeku dalam waktu 30 detik pada suhu (-6oC) (Van den 

Berg, 1988). 
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2.4 Kualitas Es krim 

 Menurut Eckles et al., (1980) es krim yang bermutu tinggi harus kaya akan 

lemak, rasanya manis dan teksturnya halus. Gula, bahan penstabil dan bahan 

kering tanpa lemak berperan dalam mempengaruhi mutu dan rasa es krim yang 

enak.  Syarat mutu es krim menurut Standar Industri Indonesia (SII) no. 1617 th. 

1985 terlihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Syarat mutu es krim menurut Standar Industri Indonesia 
    (Anonymous,1985) 
 

 Bahan Standar 
Lemak (%) Minimal 8,0 
Padatan susu bukan lemak (%) Minimal 6-15 
Gula (%) Minimal 12 
Bahan tambahan makanan :  

-      pengemulsi 0,1 – 0,25 % 
Jumlah bakteri Negatif  
Logam-logam berbahaya : 

- Cu, Zn, Pb, Hg 
- Arsen 

 
Tidak terdapat 
Tidak terdapat 

  
 

2.5 Pengujian Kualitas Fisik Es Krim 

2.5.1 Overrun 

 Overrun pada pembuatan es krim adalah pengembangan volume yaitu 

kenaikan volume antara sebelum dan sesudah pembekuan (Hadiwiyoto, 1983). 

Overrun pada dasarnya merupakan akibat dari udara yang masuk ke dalam adonan 

sehingga akan meningkatkan volume es krim pada pengocokan selama proses 

pembekuan (Lampert, 1965), fungsi utama dari rongga udara pada es krim yaitu : 

(1) membuat es krim menjadi ringan dan tidak terlalu padat; (2) membuat es krim 

menjadi lembut, sehingga dapat berubah bentuk saat dimakan; (3) mengurangi 

rasa dingin yang berlebihan (Padaga dan Purnomo, 1993). Perhitungan overrun 
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es krim dilakukan dengan cara menimbang berat ICM dari volume tertentu 

dibandingkan dengan volume tertentu dari es krim yang dihasilkan (Idris, 1992). 

 Overrun es krim berkisar antara 80-100 %, sedangkan pada pembuatan es 

krim secara konvensional yang biasa dilakukan pada industri rumah tangga, 

overrun berkisar antara 35-50 %. Es krim yang baik mempunyai overrun 80 % 

dengan kadar lemak 12-14 % (Harper and Hall, 1976). Pengaruh overrun terhadap 

tekstur dan body es krim yaitu semakin tinggi nilai overrun akan menghasilkan es 

krim seperti salju, sedangkan overrun yang terlalu rendah akan menghasilkan es 

krim yang terlalu keras (Baraquia, 1978). Tanpa adanya overrun, es krim akan 

berbentuk gumpalan massa yang berat (Desrosier and Tessler, 1977).  

Viskositas ICM penting dalam memberi kepastian tentang overrun dalam 

pembuatan es krim. ICM yang mempunyai viskositas tinggi akan mengalami 

kesulitan untuk mengembang, sehingga menghasilkan overrun yang rendah 

(Eckles et al., 1980) 

2.5.2 Kecepatan meleleh 

 Es krim yang berkualitas tinggi relatif tahan terhadap pelelehan pada saat  

dihidangkan pada suhu kamar (Nelson and Trout, 1965). Kecepatan meleleh es 

krim berkaitan dengan karakteristik body dan tekstur es krim. Karakteristik dari 

kecepatan meleleh secara umum disebabkan oleh stabilizer, bahan pengemulsi, 

keseimbangan garam dan bahan-bahan susu serta kondisi pengolahan dan 

penyimpanan yang menyebabkan kerusakan protein (Campbell and Marshall, 

1975).  

Cacat-cacat kecepatan meleleh dan hal-hal yang mempengaruhi adalah 

sebagai berikut : 



 20

a. Lambat meleleh, yaitu es krim tetap seperti keadaan semula setelah diletakkan 

pada suhu kamar selama beberapa waktu. Keadaan semacam ini umumnya 

kurang disukai konsumen karena memberi kesan terlalu banyaknya bahan 

padat yang digunakan. 

b. Tidak tahan terhadap pelelehan, sampel meleleh terlalu cepat dan hasil 

pelelehannya tampak encer. Cacat ini disebabkan oleh rendahnya kadar bahan 

padatan yang digunakan dan adanya body yang lemas dan kasar (Nelson and 

Trout, 1995) 

2.5.3 Mutu Organoleptik 

 Pengujian organoleptik atau uji sensoris dilakukan untuk mengevaluasi 

presensi, penerimaan atau derajat kesukaan terhadap produk pangan, mengetahui 

perbedaan diantara produk atau mengukur karakteristik sensori, (Watts, Ylimaki, 

Jeffri and Elias, 1993). Penilaian sensori dilakukan dengan menggunakan indra 

pengecap, pembau dan peraba pada waktu sampel dimakan. Gabungan dari hasil 

penilaian dengan alat-alat indra tersebut dapat mengukur bahan pangan dalam 

rangka pengendalian mutu dan pengembangan produk baru. Pengujian mutu 

organoleptik es krim meliputi tektur dan rasa (Lamond,1984). 

1. Tekstur 

Tekstur es krim yang disukai adalah halus, ditunjukkan oleh sesuatu 

seperti beludru dan terasa lembut di mulut (Webb et al., 1980). Tekstur es krim 

yang lembut sangat dipengaruhi oleh komposisi campuran, pengolahan dan 

penyimpanan (Campbell and Marshall, 1975) 

Menurut Nelson and Trout (1965), cacat-cacat pada tekstur es krim dan 

yang mempengaruhinya yaitu : 
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a. Kasar, disebabkan oleh struktur atau bagian yang membentuk tekstur es krim 

terdiri dari partikel beku yang relatif besar karena proses pembekuan secara 

lambat. 

b. Spongy, terjadi karena adanya gelembung udara terlalu besar dalam es krim 

dan sering terjadi pada es krim dengan overrun tinggi. Cacat ini biasanya 

ditandai dengan pelelehan yang lambat dan proporsi yang dihasilkan rendah. 

c. Sandy, ditandai oleh es krim yang terasa keras dan partikel-partikelnya seperti 

pasir yang disebabkan oleh adanya kristalisasi laktosa. 

2. Cita Rasa 

Penilaian es krim sangat tergantung pada cita rasa, sedang penerimaan 

konsumen pada  produk akhir es krim sebagian besar tergantung pada cita rasanya 

(Idris, 1992). Perubahan tekstur atau viskositas bahan pangan dapat mengubah 

cita rasa yang timbul semakin kental suatu bahan, penerimaan terhadap rasa akan 

semakin berkurang. Rasa secara subyektif dapat diamati dengan cara organoleptik 

(Winarno, D. Fardiaz dan S. Fardiaz,  1984).  

Eckles et al., (1985) menyatakan bahwa cacat pada es krim antara lain 

adalah rasa. Rasa sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam ICM. 

Penyimpangan rasa dapat disebabkan oleh adanya penyimpangan susu dan produk 

susu yang digunakan, atau karena kekurangan atau kelebihan penambahan dari 

ICM, termasuk penambahan rasa (Idris,1992). 

 

 

 

 



 22

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi  Penelitian 

 Pengambilan data dilaksanakan di Laboratorium Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Jl. Tentara Pelajar No. 12 A Bogor 

mulai bulan Oktober 2004 sampai Agustus 2005. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah es krim yang dibuat 

dari bahan-bahan sebagai berikut : krim susu, air, susu skim bubuk, pati jagung, 

pati garut dan Carboxy Methyl Celulose (CMC) dan puree labu kuning. 

 Alat-alat yang digunakan adalah timbangan analitis, seperangkat alat 

analisis kadar air, blender, ice cream maker, mixer, kompor gas, termometer,  

freezer, cup es krim dan skop es krim. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan percobaan 

 Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Rancangan percobaan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial menurut 

Yitnosumarto (1991). Perlakuan terdiri dari dua faktor dengan tiga ulangan. 

Faktor pertama adalah tingkat penggunaan puree labu kuning : 

1. L1 : puree labu kuning 50 % 

2. L2 : puree labu kuning 55 % 
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3. L3 : puree labu kuning 60 % 

Faktor kedua adalah bahan pengental pati jagung dan pati garut: 

1.  J : pati jagung 0,4 % 

2.  G : pati garut 0,4 % 

Kombinasi perlakuan disajikan dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Kombinasi perlakuan pada es krim Puree Labu Kuning 

Pati Puree Labu Kuning 
L1 L2 L3 

J L1J L2J L3J 
G L1G L2G L3G 

 

 Model linier aditif dari rancangan dua faktor dengan rancangan acak 

kelompok lengkap dapat dituliskan sebagai berikut : 

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Dimana : Yijk = nilai pengamatan pada faktor A taraf ke-i faktor B taraf ke-j dan 

ulangan ke k, (μ, α, β) merupakan komponen aditif dari rataan, pengaruh 

utama faktor A dan pengaruh utama faktor B, (α βij) merupakan 

komponen interaksi dari faktor A dan faktor B sedangkan εijk merupakan 

pengaruh acak yang menyebar normal (0, σ2). 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah overrun dilakukan 

menurut cara Idris (1992), kecepatan meleleh menurut petunjuk Nelson and Trout 

(1965), dan Organoleptik Metode Hedonic menurut Watt (1993).  
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 3.3.2 Prosedur Penelitian 

3.3.2.1 Pembuatan puree labu kuning 

Proses pembuatan puree labu kuning dari cara Purwarni. et al., (2004) 

dapat dilihat pada Lampiran 1 adalah sebagai berikut : 

1. Labu kuning disortasi, dimulai dari menyortir buah yang cacat dan rusak. 

2. Setelah buah labu kuning disortir dan dicuci, tahap selanjutnya adalah 

pemisahan biji, kulit dan bagian yang rusak atau busuk yang dilakukan secara 

manual dengan pisau. 

3. Proses selanjutnya pemotongan daging buah labu kuning agar laju pemasakan 

buah seragam. 

4. Direbus pada suhu 90oC selama 30 menit. 

5. Penghancuran daging buah labu kuning yang telah direbus dengan 

menggunakan blender. 

6. Puree labu kuning dikemas dengan menggunakan plastik. 

7. Dipasteurisasi pada suhu 79oC selama 10 menit, dan kemudian di simpan pada 

suhu kamar. 

 

3.3.2.2 Pengujian bahan baku 

Sedangkan pengujian kadar bahan kering  susu bubuk skim, CMC 

(Carboxy Methyl Celulose), gula pasir, krim susu,  pati jagung, pati garut dan 

puree labu kuning dengan cara pemanasan dilakukan menurut Sudarmadji (1989) 

(Lampiran 8). 

 Pengujian  kadar lemak dilakukan pada krim susu menggunakan metode 

Gerber menurut Atherton and Newlander (1977) (Lampiran 9). 
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Prosedur pengujian kadar lemak susu bubuk skim, pati jagung, pati garut 

dan puree labu kuning dengan metode soxhlet dilakukan menurut Sudarmadji 

(1989) (Lampiran  10). 

3.3.2.3 Pembuatan es krim 

Proses pembuatan es krim dimodifikasi dari cara Desrosier and Tessler 

(1977) dapat dilihat pada Lampiran 2 adalah sebagai berikut : 

1. Krim susu, susu bubuk skim, pati jagung atau pati garut, labu kuning dan air 

dicampur dalam wadah yang digunakan untuk proses pasteurisasi dan 

dipanaskan. 

2. Selanjutnya bahan penstabil CMC (Carboxy Methyl Celulose) dicampur 

dengan gula sampai homogen dan dimasukkan kedalam adonan sedikit demi 

sedikit pada suhu 490C, adonan tersebut selanjutnya disebut ICM (Ice cream 

Mix). 

3. Pasteurisasi ICM dilakukan pada suhu 790C selama 25-30 detik. 

4. ICM yang telah dipasteurisasi kemudian dihomogenkan dengan menggunakan 

blender atau mixer selama 10 menit dan selanjutnya dilakukan proses aging 

pada suhu 40C selama beberapa waktu (Sesuai dengan perlakuan). 

5. ICM yang telah selesai mengalami aging kemudian dimasukkan dalam ice 

cream maker sampai setengah beku. 

6. ICM yang telah setengah beku segera dimasukkan wadah dan kemudian 

dilanjutkan pengerasan dalam freezer. 
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3.4 Pengujian Kualitas Fisik Es Krim 

Es krim yang telah dibuat akan diuji kualitasnya yang meliputi variabel-

variabel sebagai berikut : 

1. Overrun : Pengukuran terhadap overrun dilakukan menurut cara Idris (1992), 

seperti terlihat pada Lampiran 11. 

2. Kecepatan meleleh : pengukuran terhadap kecepatan meleleh dilakukan 

menurut petunjuk Nelson dan Trout (1965), seperti terlihat pada Lampiran 12. 

3. Pengujian mutu organoleptik yang meliputi kesukaan terhadap tekstur, dan 

rasa es krim dengan Metode Hedonic menurut Watt et al. (1993) seperti pada 

Lampiran 13. 

4. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan indeks efektivitas menurut 

Susrini (2003) seperti pada Lampiran 15. 

 

3.5 Analisis Data  

 Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam dan apabila terdapat 

perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

(Yitnosumarto, 1991). Sedangkan untuk uji organoleptik, data dianalisis menurut 

petunjuk dari Watts et al., (1993). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh puree labu kuning, pati jagung, dan pati garut terhadap 
overrun es krim  

 
Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa tingkat kombinasi 

penggunaan puree labu kuning  sebagai bahan penambah rasa dalam pembuatan 

es krim, dengan pati jagung dan pati garut sebagai pengental memberikan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap overrun es krim. Rata-rata overrun es 

krim pada percobaan ini tersaji pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata dan hasil UJBD Overrun es krim (%) pada pengaruh puree labu 
kuning, pati jagung, dan pati garut    

Puree 
Labu Kuning 

Pati Rata-rata 

J G 

L1 15,02 14,64 14,83a 

L2 15,5 20,14 17,82b 
L3 14,72 21,04 17,88c 

Rata-rata 15,08x 18,61y  

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom atau baris yang sama menunjukkan perbedaan 
sangat nyata (P<0,01). 

 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata overrun es krim dengan perlakuan 

L1, L2 dan L3 menunjukkan perbedaan sangat nyata. Overrun es krim meningkat 

pada perlakuan L3 dengan nilai 17,88 % dan menurun pada perlakuan L1 dengan 

nilai overrun 14,83 %. Overrun dengan perlakuan penambahan Pati Garut (G) 

cenderung meningkat daripada perlakuan dengan penambahan Pati Jagung (J), hal 

ini disebabkan sifat kekentalan pati garut lebih rendah bila dibandingkan dengan 

pati jagung. Faktor yang menentukan overrun antara lain kekentalan (viskositas) 

dari ICM. Kekentalan ICM besar pengaruhnya terhadap overrun dalam 
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pembuatan es krim (Eckles, et al., 1980). Benion (1980), menyatakan bahwa ICM 

yang mempunyai kekentalan tinggi akan mengalami kesulitan untuk mengembang 

dengan kata lain mempunyai overrun yang rendah. 

 Overrun tertinggi pada es krim dihasilkan pada perlakuan L3. Hal itu 

diakibatkan ICM yang dihasilkan pada perlakuan L3 tidak terlalu kental karena 

gelembung udara, globula lemak dan molekul air, berada pada ruang antar partikel 

yang terdapat dalam ICM, sehingga selama proses pembekuan udara banyak yang 

masuk dan menyebabkan es krim mengembang. ICM yang mempunyai vikositas 

tinggi akan mengalami kesulitan untuk mengembang, sehingga menghasilkan 

overrun yang rendah (Eckles et al., 1980). 

 Menurut Bennion (1980), overrun pada es krim dihasilkan karena udara 

masuk ke dalam ICM selama proses pendinginan dan pembekuan yang disertai 

dengan proses aerasi dengan alat pengaduk mekanis maupun manual. Udara yang 

masuk dalam sisitem emulsi akan diselubungi oleh globula-globula lemak. Aerasi 

yang dilakukan selama proses pendinginan dan pembekuan maka overrun es krim 

dapat mencapai 80-90 %, sedangkan overrun yang dihasilkan industri rumah 

tangga berkisar 35-50 %. Jumlah udara yang masuk ke dalam ICM selama 

pengadukan dalam Ice Cream Maker akan menentukan tinggi rendahnya overrun 

es krim yang dihasilkan. 

 Overrun yang dihasilkan dalam penelitian ini belum memenuhi standar 

industri. Hal ini disebabkan karena bahan padatan tanpa lemak yang rendah tidak 

dapat mempertahankan udara yang masuk dalam ICM pada saat aerasi. Menurut 

Barraquia (1978) bahan padatan tanpa lemak mempengaruhi pembentukkan 
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tekstur, memelihara pembuihan yang kecil yang stabil, serta penting dalam 

membantu penyebaran udara dalam proses pembekuan. 

 Overrun pada perlakuan L1 dan L2 menghasilkan overrun yang rendah. 

Hal itu diakibatkan ICM yang dihasilkan pada perlakuan L1 dan L2 terlalu kental 

hal ini disebabkan karena pendinginan pada saat aging menyebabkan gugus 

reaktif pada molekul protein akan segera berikatan dengan bahan penstabil 

membentuk selaput dan selaput tersebut menyebabkan terperangkapnya globula 

lemak, molekul air dan gelembung udara, sehingga saat dibekukan yang disertai 

dengan pengadukan udara yang masuk akan semakin sedikit, maka 

mengakibatkan overrun menurun. Kekentalan juga disebabkan adanya 

penambahan gula yang tinggi dan kandungan kadar air yang rendah pada 

penambahan puree labu kuning 50 % (L1) dan puree labu kuning 55 % (L2) pada 

ICM. 

 

4.2 Pengaruh puree labu kuning, pati jagung, dan pati garut terhadap 
kecepatan meleleh es krim 

 
 Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa tingkat kombinasi 

penambahan puree labu kuning sebagai bahan penambah rasa dalam pembuatan 

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

meleleh es krim. Perlakuan penambahan pati jagung dan pati garut, dan interaksi 

antara kedua perlakuan menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05). Hasil 

pengamatan terhadap kecepatan meleleh setelah dikonversikan dalam menit per 

100 gram tersaji pada Tabel 8. 
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Tabel 8.  Rata-rata dan hasil UJBD kecepatan meleleh es krim (menit/100 gram) 
pada pengaruh puree labu kuning, pati jagung, dan pati garut  

Puree 
Labu Kuning 

Pati Rata-rata 

J G 

L1 114,06 121,31 117,69a 

L2 133,23 130,91 132,07bc 

L3 155,82 144,78 150,3c 
Rata-rata 134,37x 132,33x  

Keterangan :- a,b  :Notasi yang berbeda pada kolom atau baris yang sama menunjukkan      
perbedaan sangat nyata (P<0,01). 

                          - x,x   :Notasi yang sama pada kolom atau baris yang sama menunjukkan tidak  
berbeda nyata (P>0,05).    

 
 Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata waktu kecepatan meleleh es krim 

dari perlakuan L1, L2, dan L3, pada suhu rata-rata 29oC dan kelembaban 90 % 

(Lampiran 19), cenderung meningkat. Sedangkan rata-rata waktu kecepatan 

meleleh es krim dengan perlakuan J dan G serta interaksi antara perlakuan Puree 

Labu Kuning dan Pati tidak menunjukkan perbedaan. Pada perlakuan L3 es krim 

paling lambat meleleh yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya waktu 

untuk meleleh. Semakin sedikit puree labu kuning yang ditambahkan maka 

kecepatan meleleh es krim akan semakin cepat. Pada perlakuan penambahan 

puree labu kuning sebanyak 60 % (L3), dihasilkan es krim yang paling lambat 

meleleh. Kondisi ini berhubungan dengan meningkatnya bahan padatan tanpa 

lemak yang larut dalam ICM yang berasal dari puree labu kuning dan bahan 

pengental. Bahan padatan pada  ICM yang tinggi akan menyulitkan udara yang 

masuk ke dalam es krim pada saat aerasi beserta pembekuan, sedikitnya udara 

yang masuk menyebabkan es krim menjadi padat dan tahan terhadap pelelehan. 

Sebaliknya bahan padatan  ICM yang makin menurun menyebabkan es krim tidak 
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tahan terhadap pelelehan, es krim meleleh terlalu cepat dan hasil lelehannya 

tampak encer. Hal ini disebabkan rendahnya bahan padatan yang digunakan, 

kondisi ini tampak pada perlakuan L1dan L2. 

 Es krim yang berkualitas baik bersifat agak tahan terhadap proses 

pelelehan saat dihidangkan pada suhu kamar menjadi cairan yang halus, seragam 

dan homogen. Kecepatan meleleh es krim berkaitan dengan karakteristik body dan 

tekstur es krim. Body es krim dipengaruhi oleh padatan penyusunnya, maka untuk 

mendaptakan karakteristik body es krim yang baik dibutuhkan total padatan yang 

cukup. Menurut Nelson and Trout (1965) Es krim yang berkualitas tinggi adalah 

yang keras dan body yang padat cenderung lebih dapat mempertahankan 

bentuknya dan tahan terhadap pelelehan pada saat dihidangkan pada suhu kamar. 

Suhu dan kelembaban ruangan tidak terlalu mempengaruhi kecepatan 

meleleh es krim. Hal ini dikarenakan pada saat uji kecepatan meleleh es krim 

tidak terjadi perubahan (fluktuasi) suhu dan kelembaban ruangan yang tinggi. 

 
4.3 Mutu Organoleptik 

4.3.1 Tekstur 
 

Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa tingkat kombinasi 

penggunaan puree labu kuning sebagai bahan penambah rasa dalam pembuatan es 

krim, dengan pati jagung  dan pati garut  sebagai pengental tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap tekstur es krim. Angka rata-rata tingkat 

kesukaan pada tekstur rasa es krim tersaji pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Rata-rata dan hasil UJBD tekstur es krim pada pengaruh puree labu 
kuning, pati jagung, dan pati garut 

Puree 
Labu Kuning 

Pati Rata-rata 

J G 

L1 2,82 2,85 2,83a 

L2 2,80 2,91 2,86a 

L3 2,96 2,84 2,90a 

Rata-rata 2,86x 2,87x  

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom atau baris yang sama 
tidak berbeda nyata pada uji beda nyata (P> 0,05). 

 
Pengujian tekstur es krim dalam penelitian ini dilakukan oleh panelis semi 

terlatih sebanyak 15 panelis dengan menggunakan metode Hedonic. Kriteria 

panelis semi terlatih adalah dengan melatih panelis untuk merasakan tekstur dan 

rasa es krim, sehingga panelis menjadi lebih sensitif terhadap perbedaan-

perbedaan yang kecil dari konsumen umumnya. Panelis juga telah dapat 

mengesampingkan perasaan pribadinya tentang suka ataupun tidak suka saat 

melakukan pengujian. Pengujian dengan menggunakan panelis semi terlatih lebih 

mudah diawasi karena jumlah panelis yang sedikit dan lebih mudah dimotivasi. 

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian terhadap kesukaan tekstur es krim 

menunjukkan bahwa puree labu kuning, pati jagung, dan pati garut tidak 

berpengaruh nyata terhadap tekstur es krim. Namun demikian, perlakuan 

penambahan labu kuning 60 % (L3) jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya 

memiliki nilai rata-rata tekstur tertinggi dengan nilai 2,9 %. Ini menunjukkan 

bahwa es krim dengan perlakuan Labu kuning 60 % (L3) lebih disukai teksturnya 

oleh panelis dibandingkan es krim dengan perlakuan lain (Tabel 9). Menurut 

Hartomo dan Widiatmoko (1993), es krim yang baik ditandai dengan mulusnya 
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tekstur, halusnya dispersi gelembung kecil udara yang terperangkap, body yang 

tegar dan kekayaan rasanya. 

Rata-rata nilai kesukaan panelis pada tingkat penambahan pati jagung (J) 

dan pati garut (G) yang disajikan pada Tabel 9 terhadap tekstur, memperlihatkan 

bahwa nilai kesukaan panelis pada tingkat penambahan pati jagung (J) dan pati 

garut (G) adalah relatif sama (tidak berbeda nyata). Bahan padatan susu tanpa 

lemak berfungsi untuk memberikan body, tekstur dan flavour pada es krim (Webb, 

et al ., 1980). Dalam penelitian ini bahan padatan susu tanpa lemak yang 

digunakan adalah susu bubuk skim. Sifat dari susu bubuk skim dengan kandungan 

laktosa akan menghasilkan kristalisasi laktosa. Pembentukkan kristal laktosa akan 

menyebabkan tekstur es krim seperti berpasir. Lebih lanjut Nelson and Trout 

(1965), menyatakan bahwa adanya partikel berpasir akan terasa dimulut pada saat 

es krim dikonsumsi. Namun demikian, penggunaan pati garut (G) jika 

dibandingkan dengan pati jagung (J) memiliki nilai rata-rata tekstur tertinggi 

dengan nilai 2,87 % sebagai pengental dalam ICM hal ini terbukti pada uji 

organoleptik tekstur (Tabel 9). Perlakuan penambahan puree labu kuning 60 % 

(L3) dengan pati garut (G) lebih disukai tekstur es krimnya oleh panelis karena 

pati garut  akan lebih mencegah atau mengurangi terjadinya kristalisasi laktosa 

yang tidak larut dan tekstur yang lembek ataupun tekstur seperti gumpalan massa 

yang berat pada es krim. 

Tekstur es krim ditentukan oleh overrun yang dihasilkan selama proses 

pendinginan dan pembekuan. Kekentalan yang tinggi akan menghasilkan es krim 

dengan overrun yang rendah, sebaliknya es krim dengan overrun yang tinggi akan 

menghasilkn tekstur yang seperti salju, spongi, fuffly, dan tidak berbuih 
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(Barraquia, 1978). Menurut Muljohardjo (1988), kristal-kristal yang besar pada es 

krim membuat tekstur menjadi kasar, sedangkan es krim yang baik dan banyak 

disukai adalah yang mempunyai sistem kristal es seperti beludru halus dan 

berpenmpilan creamness (seperti kaya akan lemak).  

4.3.2 Rasa 
 

Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa tingkat kombinasi 

penambahan puree labu kuning sebagai bahan penambah rasa dalam pembuatan 

es krim, dengan pati jagung dan pati garut sebagai pengental tidak berpengaruh  

nyata (P>0,05)  terhadap tingkat kesukaan rasa es krim. Rata-rata tingkat 

kesukaan rasa es krim tersaji pada Tabel 10. 

Tabel 10.  Rata-rata dan hasil UJBD rasa es krim pada pengaruh puree labu 
kuning, pati jagung, dan pati garut 

Puree 
Labu Kuning 

Pati Rata-rata 

J G 

L3 2,78 2,71 2,74a 

L2 2,76 3,07 2,91a 

L1 3,00 2,91 2,96a 

Rata-rata 2,84x 2,90x  

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom atau baris yang sama 
tidak berbeda nyata pada uji beda nyata (P> 0,05). 

 
Es krim dikonsumsi terutama karena rasanya. Rasa merupakan poin 

terbesar pada penilaian kualitas es krim, oleh sebab itu penerimaan konsumen 

sebagian besar tergantung pada rasanya. Rasa yang ada dalam es krim dihasilkan 

oleh flavour dari bahan-bahan yang digunakan dalam ICM. Dalam penelitian ini 

puree labu kuning merupakan bahan yang paling memegang peranan dalam 

menghasilkan flavour tersebut. Rasa sebagian besar bahan pangan biasanya tidak 

stabil yaitu dapat mengalami perubahan selama penanganan dan pengolahan. 
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Perubahan tekstur atau viskositas bahan pangan dapat mengubah rasa yang timbul 

semakin kental suatu bahan, penerimaan terhadap rasa akan semakin berkurang. 

Rasa secara subyektif dapat diamati dengan cara organoleptik (Winarno dkk,  

1984). 

Hasil pengujian tingkat kesukaan rasa es krim menunjukkan bahwa tingkat 

kombinasi penambahan puree labu kuning, pati jagung dan pati garut sebagai 

pengental  tidak berpengaruh  nyata terhadap tingkat kesukaan rasa es krim. 

Namun demikian perlakuan puree labu kuning 50 % (L1) memiliki nilai rata-rata 

rasa tertinggi dengan nilai 2,96 % lebih disukai oleh panelis jika dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya (Tabel 10).  

Berdasarkan Tabel analisa sidik ragam pada Lampiran 19, menunjukkan 

bahwa tingkat kombinasi penambahan puree labu kuning sebagai bahan 

penambah rasa dalam pembuatan es krim, dengan pati jagung dan pati garut 

sebagai pengental berpengaruh  sangat nyata (P<0,01)  terhadap tingkat kesukaan 

rasa es krim ditinjau dari faktor panelis. Berbeda sangat nyata disebabkan oleh 

pengaruh konsentrasi penambahan puree labu kuning dengan pati jagung dan pati 

garut yang berbeda dalam menghasilkan rasa manis es krim. 

Perbedaan tingkat kesukaan panelis terhadap rasa es krim disebabkan oleh 

rasa manis yang dibentuk pada masing-masing perlakuan yang dipengaruhi oleh 

bahan pemanis yang dipergunakan. Menurut Watt (1993), ambang kesukaan 

seseorang terhadap kadar kemanisan sangat relatif, karena tergantung pada 

kesukaan dan kebiasan makannya.  
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4.5 Pemilihan Perlakuan Terbaik Es Krim Yang Dihasilkan 

 Pemilihan perlakuan terbaik es krim menggunakan perhitungan penentuan 

nilai index efektifitas (Idris, 2003). Hasil perhitungan perlakuan terbaik 

didapatkan bahwa es krim dengan perlakuan penggunaan puree labu kuning 60 % 

dan pati jagung 0,4 % (L3J) adalah yang terbaik diantara perlakuan-perlakuan 

yang lain dengan nilai indeks efektivitas sebesar 2,74 seperti yang ditunjukkan 

pada Lampiran 20. 

 Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kadar lemak perlakuan L3J lebih rendah dan kadar gula lebih tinggi dibandingkan 

dengan standar SII (Tabel 11). Es krim yang dibuat dengan perlakuan L3J dalam 

penelitian ini dari segi nutrisi banyak mengandung beta-karoten sebesar 

1244,91µg/100 gram yang berperan sebagai antioksidan disamping komponen 

nutrisi lain seperti protein, lemak dan mineral. Di dalam tubuh, beta-karoten akan 

diubah menjadi vitamin A yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh yaitu untuk 

pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh dan penglihatan, reproduksi, 

perkembangan janin serta untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit kanker 

dan hati (Usmiati, Yuliani, Endang, Setianto, dan Setiawati, 2004). Sehingga 

produk ini mempunyai potensi sebagai es krim fungsional. 
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Tabel 11. Perbandingan performance es krim produk L3J dan Standar Industri          
Indonesia (SII) No 1617 Th. 1985. 

Variabel Produk L3J Standar SII 
Kecepatan meleleh (menit/100 g) 155,82 - 
Overrun (%) 20,14 - 
Mutu organoleptik (maks 15)   
- Rasa 2,78 - 
- Tekstur 2,96 - 
Lemak (%) 6,59 Minimum 8,0 
Protein (%) 2,55 - 
Kadar air 63,84 - 
Kadar abu 1,07 - 
Β-karoten  (µg/100g) 1244,91 - 
Gula (%) 21,77 Minimum 12 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kombinasi 

penggunaan puree labu kuning sebagai bahan penambah rasa pada pembuatan es 

krim dengan pati jagung dan pati garut sebagai pengental memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kecepatan meleleh dan overrun, dan tidak 

berbeda nyata terhadap rasa dan tekstur. 

 Penggunaan puree labu kuning 60 % dengan pati jagung 0,4 % (L3J) 

menghasilkan es krim yang bermutu baik ditinjau dari kualitas fisik (kecepatan 

meleleh dan overrun) dan mutu organoleptik (tekstur dan rasa).  

 

5.2 Saran 

 Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mendapatkan kualitas es krim 

yang mempunyai kecepatan meleleh yang optimal dan overrun, tekstur yang halus 

dan rasa yang enak dengan spesifikasi alat, bahan dan proses pembuatan seperti 

pada penelitian ini dapat disarankan untuk menggunakan puree labu kuning 60 % 

dengan pati jagung 0,4 % (L3J). 
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Lampiran 1. Pembuatan puree labu kuning  (Purwarni et al.,  2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labu kuning 

Disortasi 

Pemisahan biji, kulit dan bagian 
yang rusak atau busuk  

Pemotongan daging buah 

Direbus pada suhu 90o C selama 30 
menit. 

Diblender 

Pengemasan 

Pasteurisasi pada suhu 79o C  
selama 10 menit 

Penyimpanan pada suhu dingin 
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Lampiran 2. Pembuatan es krim modifikasi (Desrosier and Tessler, 1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pencampuran dengan cara 
diblender 

Pasteurisasi 790 C selama 
25 detik 

Aging 40 C  selama 4 jam 

Pembekuan dalam Ice Cream 
Maker -15o C, 30 menit 

Homogenisasi selama 10 
menit 

Pengerasan dalam freezer -20o 
C, selama 24 jam 

Es krim 

Pati jagung dan pati 
garut 0,4% 

Puree labu kuning 50%  Puree labu kuning 55%  Puree labu kuning 60% 
CMC 0,2%   CMC 0,2%   CMC 0,2% 
Susu skim 16,4%  Susu skim 14,4 %  Susu skim 12,4% 
Krim susu 17%  Krim susu 16%  Krim susu 15% 
Gula 16%   Gula 14%   Gula 12% 
 

Pengujian :  
1. Overrun 
2. Kecepatan meleleh 
3. Organoleptik 
 

Pengujian :  
1. Proksimat 
2. β-Karoten (HPLC) 
3. Kadar Gula 
4. Kadar warna 

Perlakuan terbaik 
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Lampiran 3. Labu kuning dan bahan pembuatan es krim 
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Lampiran 4. Alat pembuat es krim dan proses pencampuran bahan es krim 
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Lampiran 5. Proses pemutaran Ice Cream Maker dan hasil pembekuan dalam Ice 
Cream Maker -15o C, 30 menit 
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Lampiran 6. Hasil pengerasan es krim dalam freezer -20o C, selama 24 jam dan 
pelaksanaan uji organoleptik 
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Lampiran 7. Uji kecepatan meleleh es krim dan uji overrun 
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Lampiran 8. Pengujian kadar bahan kering krim susu, pati jagung, pati sagu dan 
puree labu kuning dengan cara pemanasan (Sudarmadji, Haryono 
dan Suhadi 1998). 

 

 Pengjian kadar bahan kering dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Botol timbang dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam kemudian 

dimasukkan ke dalam eksikator selama 2 jam dan menimbang beratnya ( x 

gram ). 

2. Sampel ditimbang kurang lebih 2 gram ( Y gram ), kemudian dimasukkan ke 

dalam botol timbang  yang telah diketahui beratnya. 

3. Sampel dikeringkan dalam oven 100o – 105o C selama 5 jam, kemudian 

didinginkan dalam eksikator. Sampel dipanaskan lagi  dalam oven selama 30 

menit dan selanjutnya didinginkan dalam eksikator dan ditimbang beratnya ( Z 

gram ). 

4. Perlakuan ini dihitung sampai menemukan berat yang konstan ( selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 gram ). 

 Kadar air diukur dengan rumus sebagai berikut : 

 KA = X + Y –Z x 100 % 

        X + Y 
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Lampiran 9. Prosedur pengujian kadar lemak krim susu dengan menggunakan 
metode Gerber (Atherton and Newlander, 1977) 

 

 Tahap-tahap pengujian kadar lemak krim susu, susu bubuk skim, dan 

pengental pati jagung dengan menggunakan metode Gerber dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Mengambil 11 mililiter sampel dengan menggunakan pipet ukur dan 

memasukkan ke dalam butyrometer. 

2. Memasukkan 10 mililiter H2SO4 (90-92 %) dengan automatic pippettes ke 

dalam butyrometer tersebut secara berlahan-lahan melalui dinding tabung. 

3. Menambahkan amyl alkohol sebanyak 1 mililiter. 

4. Menutup butyrometer dengan karet sumbat dengan hati-hati dan menggoyang 

secara berlahan-lahan. 

5. Menempatkan butyrometer pada rak yang tersedia dan memasukkan ke dalam 

water bath (65-700 C) selama 10 menit. 

6. Mengeluarkan rak beserta isinya dan memasukkan butyrometer ke dalam 

centrifuge, dengan karet penutup dibagian luar dan ujung tabung di pusat 

centrifuge. 

7. Melakukan sentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 1200 rpm. 

8. Mengeluarkan butyrometer dan memasukkannya lagi ke dalam water bath 

bersama raknya selama 5 menit dengan letak karet tetap pada bagian bawah. 

9. Mengambil dan membaca skala pada butyrometer tersebut. 
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Lampiran 10. Prosedur pengujian kadar lemak susu bubuk skim, pati jagung, pati 
garut, puree labu kuning (Sudarmadji, Haryono dan Suhardi,1984). 

 
 
 Prosedur pengujian kadar lemak susu bubuk skim dengan metode Soxhlet 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Sediakan kertas saring (bebas lemak) yang telah dipotong dengan panjang dan 

lebar 10 cm dan kapas, kemudian masukkan ke dalam oven 1000 C selama 24 

jam. 

2. Timbang kertas saring dan kapas yang telah dipanaskan ( x gram ). 

3. Timbang sampel susu bubuk skim sebanyak 0,5 – 1 gram ( y gram). 

4. Bungkus sampel dengan kertas saring dan kapas sedemikian rupa, sehingga 

berbentuk silindris. 

5. Isi labu ekstraksi dengan petroleum eter 150 ml. 

6. Masukkan sampel yang telah dibungkus ke dalam soxhlet. 

7. Pasang soxhlet dan labu ekstraksi pada alat pengukuran kadar lemak. 

8. Hidupkan penangas air dan keluarkan air pada alat ekstraksi dengan cara 

membuka kran. 

9. Atur suhu penangas air pada suhu 40o – 60o C. 

10. Ekstraksi selama 4-5 jam. 

 Setelah ekstraksi, untuk mengetahui kadar lemak susu bubuk skim, adalah 

sebagai berikut : 

1. Petroleum eter yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak 

dipindahkan kedalam botol timbang (yang telah diketahui beratnya), kemudian 

menguapkan dengan penangas air sampai agak pekat. 
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2. Masukkan dalam oven 1000 C selama 24 jam, kemudian masukkan ke dalam 

eksikator selama 2 jam. 

3. Timbang residu dalam botol timbang yang merupakan berat lemak. 

Kadar lemak dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 Kadar lemak =  berat lemak (gram) X 100% 
        Berat sampel awal (gram) 
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Lampiran 11. Prosedur pengujian overrun (Idris, 1992) 

 

 Pengujian overrun dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Menimbang wadah es krim yang mempunyai ukuran volume 100 mililiter. 

2. Memasukkan ICM ke dalam wadah tersebut sampai mencapai volume 100 

mililiter, kemudian menimbangnya. 

3. Mengolah ICM sesuai dengan prosedur pembuatan es krim. 

4. Mempersiapkan lagi wadah es krim (100 ml) dengan prosedur yang sama dan 

menimbangnya. 

5. Memasukkan ICM yang telah diolah ke dalam wadah tadi dan 

membekukannya. 

6. Setelah pembekuan, es krim yang mengembang diratakan kembali dan 

ditimbang. 

Overrun dihitung dengan cara sebagai berkut : 

Berat ICM – berat es krim = X gram 

Overrun = X  x 100% 

     Berat es krim 
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Lampiran 12. Prosedur pengujian kecepatan meleleh (Nelson dan Trout, 1965) 

 

 Pengujian kecepatan meleleh dilakukan sebagai berikut : 

1. Mengukur suhu dan kelembaban ruangan. 

2. Mengambil sejumlah es krim dari ice cream maker dengan menggunakan skop 

es krim sehingga diperoleh sampel dengan berat seseragam mungkin (± 50 

gram) dan dimasukkan ke dalam wadah kemudian dibekukan ke dalam freezer 

selama 24 jam. 

3. Mengambil sampel dari freezer untuk diletakkan pada suhu kamar dan 

dibiarkan sampai semua sampel meleleh. 

4. Waktu yang dibutuhkan sampai semua sampel meleleh dicatat dan selanjutnya 

dianalisis secara statistik. 
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Lampiran 13. Uji organoleptik (Watt et al.,1993) 

 Uji organoleptik es krim terhadap kesukaan pada tekstur dan rasa 

dilakukan dengan menggunakan metode Hedonic. Pelaksanaan dilakukan oleh 15 

panelis semi terlatih yang dihadapkan pada sampel-sampel yang telah diberi kode 

tertentu. Penguji diminta menilai sampel tersebut dan mengisi daftar pertanyaan 

(Lampiran 10). Data diperoleh dari panelis ditabulasi dan dianalisa ragam. 

 Pemberian nilai yang digunakan adalah sebagai berikut : 

- Sangat suka     nilai 5 

- Agak sangat suka    nilai 4 

- Suka      nilai 3 

- Agak tidak menyukai   nilai 2 

- Sangat tidak suka    nilai 1 
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Lampiran 14. Lembar kerja uji organoleptik (Watt et al.,1993) 

 

Nama  : 

Nama produk : 

Tanggal : 

 Ujilah rasa dari sampel-sampel yang saudara hadapi dan tulislah seberapa 

anda menyukai atau tidak menyukai dengan memberikan nilai pada pertanyaan 

yang anda anggap paling sesuai. 

 

Derajat Kesukaan 

Kode sampel 

123 124 125 126 127 

Sangat suka      
Agak sangat suka      
Suka      
Agak tidak suka      
Sangat tidak suka      
Sampaikan alasan tentang pemilihan saudara, mengenai pertanyaan tersebut 
untuk masing-masing sampel. 
Alasan : 
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Lampiran 15. Cara perhitungan penentuan perlakuan terbaik (Susrini, 2005) 

1. Variabel diurutkan (diranking) berdasarkan pentingnya peranannya terhadap 

mutu produk dari tertinggi ke terendah, menurut pendapat responden. 

2. Masing-masing variabel ditentukan bobotnya berdasarkan rata-rata ranking 

yang diperoleh pada butir 1, sedemikian rupa sehingga kepentingan relatifnya 

dapat dikuantitatifkan antara 0 sampai 1 (angka 1 untuk yang peranannya 

tertinggi). 

3. Dihitung bobot normal dari masing-masing variabel dengan membagi bobot 

tiap variabel dengan bobot total. 

4. Dicari nilai efektifitas (Ne) masing-masing variabel yang diteliti, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Ne =Nilai perlakuan - nilai terjelek 
        Nilai terbaik – nilai tejelek 

5. Variabel dengan nilai rata-rata semakin besar semakin baik, maka rata-rata 

terendah sebaai nilai terjelek dan rata-rata tertinggi sebagai nilai terbaik. 

sebaliknya untuk variabel dengan nilai rata-rata semakin kecil semakin baik 

maka rata-rata terendah merupakan nilai terbaik dan rata-rata tertinggi 

merupakan nilai terjelek. 

6. Dihitung nilai hasil Nh variabel yang diperoleh dari perkalian antar bobot 

normal masing-masing variabel dengan Ne nya. 

7. Dipilih perlakuan terbaik yaitu perlakuan yang mendapatkan jumlah Nh 

tertinggi. 
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Lembar Pemilihan Perlakuan Terbaik  

Nama  : 

Produk  : Es Krim 

 

 Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat tentang urutan (ranking) 

pentingnya peranan ke empat variabel berikut terhadap mutu produk, dengan 

mencantumkan nilai 1-5 mulai dari kurang penting sampai terpenting. 

 Atas artisipasi saudara diucapkan terimakasih. 

Variabel Ranking 
Overrun ................................. 
Kecepatan meleleh ................................. 
Mutu organoleptik : 
- Tekstur 
- Rasa 

................................. 

................................. 
................................ 
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