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ABSTRACT 

 

THE SUDY OF SUCROSE LEVEL ON THE SINBIOTIC ICE CREAM 

QUALITY WITH THE INCREASE OF SWEET POTATO 

 (Var. Ayamurasaki) 

 

 The research was carried out at the Laboratory of  Animal Product 

Technology Faculty of Animal Husbandry Brawijaya University, Testing 

Laboratory of Food Quality and Food Safety Faculty of Agriculture Technology, 

Central Laboratory of Life Science Brawijaya University from March until 

November 2007. 

 This research aimed to study the effect of sucrose concentrations on the 

quality of sinbiotic ice cream based on viscosity, overrun, melting down, fat 

content, reducted sugar, organoleptic, total numbers of lactic acid bacteria and 

anthocyanin. Method used was randomized block design. Data were subjected to 

analysis of variance and followed by Duncan Multiple Range Test.  

 The results showed that the concentration of sucrose gave highly 

significant difference (P<0,01) on viscosity, overrun, melting down, texture, taste, 

and gave significant difference (P<0,05) on fat content, but didn’t give different 

effect on sugar reduction and smells (P>0,05). Total numbers of lactid acid 

bacteria was increase during aging, and then decrease during foaming and 

freezing. It could be concluded that the higher level of sucrose would increase 

viscosity, melting down, reducted sugar, but overrun and fat content however was 

decrease. The best quality sinbiotic ice cream was produced using 14% of sucrose 

and produce quality of sinbiotic ice cream with viscosity 3,08 poise, overrun 

47,37%, melting down 70,02 mnt/50 g, fat content 2,36%, sugar reduction 6,67%, 

and quality of organoleptics that’s chosen by consumers. It was suggested to make 

sinbiotic ice cream with 14% of sucrose. 

 

Keywords : ice cream, sinbiotic, sucrose 
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RINGKASAN 

 

KAJIAN TINGKAT PENGGUNAAN SUKROSA TERHADAP KUALITAS 

ES KRIM SINBIOTIK DENGAN PENAMBAHAN UBI JALAR UNGU 

(Var. Ayamurasaki) 

 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang, dan Laboratorium  Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang 

pada bulan Maret sampai November 2007. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 

penggunaan sukrosa terhadap kualitas es krim sinbiotik dan untuk menentukan 

tingkat penggunaan sukrosa yang tepat dalam pembuatan es krim sinbiotik 

ditinjau dari viskositas, overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak, gula reduksi, 

mutu organoleptik, total bakteri asam laktat dan antosianin. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah es krim sinbiotik yang 

dibuat dari susu segar, starter yoghurt, sukrosa, CMC, skim, telur, dan ubi jalar 

ungu var. Ayamurasaki. Metode yang digunakan adalah percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Perlakuan penambahan 

sukrosa terdiri dari 12% (P1), 14% (P2), dan 16% (P3) dari total ice cream mix 

(ICM), masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Data yang diperoleh dianalisis 

ragam, apabila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penambahan sukrosa 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas, overrun, 

kecepatan meleleh, tekstur, dan rasa, memberikan perbedaan yang nyata (P>0,01) 

terhadap kadar lemak, akan tetapi tidak memberikan perbedaan (P>0,05) terhadap 

gula reduksi dan aroma es krim sinbiotik. Total bakteri asam laktat pada perlakuan 

terbaik mengalami kenaikan setelah aging, kemudian terus menurun pada 

pembuihan dan pembekuan dalam freezer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rataan viskositas pada perlakuan P1, P2, dan P3 masing-masing: 2,8; 3,09; dan 3,37 



 v 

poise; overrun 50,28; 47,37; dan 38,01%; kecepatan meleleh 67,96; 77,03; dan 

87,02 menit/50 gram; kadar lemak 2,33; 2,37; dan 2,5%; gula reduksi 6,82; 6,67; 

dan 7,16%. Hasil uji terhadap kesukaan tekstur es krim sinbiotik masing-masing: 

5,9; 6,77; dan 5,84 (netral sampai agak menyukai); rasa masing-masing 5,59; 

6,33; dan 5,49 (netral sampai agak meyukai); aroma masing-masing 5,87; 5,84; 

dan 5,59 (netral) ditinjau dari mutu organoleptik. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penambahan sukrosa 

dalam pembuatan es krim sinbiotik meningkatkan  viskositas, kecepatan meleleh, 

gula reduksi, dan menurunkan overrun serta kadar lemak. Perlakuan terbaik 

adalah penggunaan sukrosa 14 % yang menghasilkan es krim sinbiotik dengan 

viskositas 3,08 poise, overrun 47,37%, kecepatan meleleh 70,02 menit/50 g, kadar 

lemak 2,36%, gula reduksi 6,67%, total BAL  138,5 x 107, kadar antosianin 25,67 

mg dan memiliki tekstur, rasa dan aroma yang disukai konsumen. Disarankan 

untuk menggunakan sukrosa sebesar 14 % dalam pembuatan es krim sinbiotik dan 

mempelajari umur simpan es krim sinbiotik serta pengaruhnya terhadap viabilitas 

BAL. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Es krim adalah produk makanan yang terbuat dari campuran lemak susu, 

padatan tanpa lemak, gula pasir, bahan penstabil, pengemulsi, dan pencita rasa 

(Astawan, 2005). Es krim merupakan salah satu produk olahan berbasis susu yang 

menyediakan asupan gizi yang cukup tinggi dan banyak digemari berbagai 

kalangan masyarakat.  

Produk-produk berlabel probiotik maupun prebiotik yang menguntungkan 

bagi kesehatan sudah banyak dikembangkan. Pemanfaatan probiotik dan prebiotik 

secara sendiri-sendiri kurang memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan, 

sehingga dilakukan penggunaan probiotik dan prebiotik secara bersama-sama. 

Keuntungan dari penggunaan kombinasi ini yaitu meningkatkan daya tahan hidup 

bakteri probiotik karena substrat yang spesifik bagi bakteri asam laktat telah 

tersedia untuk fermentasi. Probiotik adalah mikroorganisme non pathogen hidup 

yang hasil metabolismenya memberi efek menguntungkan bagi kesehatan, 

sedangkan prebiotik adalah serat makanan dengan kandungan karbohidrat 

sederhana yang merupakan sumber nutrisi bagi bakteri probiotik. Penggunaan 

kombinasi dari probiotik dan prebiotik secara bersama-sama ini disebut dengan 

istilah sinbiotik. 

Es krim sinbiotik merupakan pengembangan produk olahan susu yang 

dibuat dengan menambahkan sumber probiotik dan prebiotik ke dalam ice cream 

mix. Sumber probiotik diperoleh dari bakteri asam laktat yang terdapat dalam 
 



 2 

yoghurt, sedangkan sumber prebiotik dapat diperoleh dari biji-bijian, sayuran, 

buah-buahan, ubi, gandum utuh, bawang bombay, bawang putih dan pisang. Serat 

makanan yaitu oligosakarida yang terdapat dalam ubi jalar ungu bersifat prebiotik 

(Anonymous, 2005), oleh karena itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber prebiotik 

pada pembuatan es krim sinbiotik. 

Suatu bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri probiotik perlu 

ditambahkan untuk mendukung perkembangan bakteri tersebut. Sukrosa selain 

berfungsi untuk meningkatkan kualitas es krim sinbiotik ditinjau dari kualitas fisik 

dan organoleptik, juga merupakan salah satu sumber gula yang akan difermentasi 

oleh bakteri asam laktat. Sukrosa juga berfungsi sebagai cryoprotectant bagi 

bakteri asam laktat yang dapat melindungi sel bakteri dari kerusakan akibat 

dehidrasi pada saat pembekuan. Peran sukrosa sebagai salah satu sumber gula 

yang akan difermentasi oleh bakteri asam laktat akan mempengaruhi kerja dari 

bakteri asam laktat dalam ice cream mix. 

Sukrosa diharapkan dapat digunakan sebagai bahan padatan, salah satu 

sumber gula, cryoprotectant dalam pembuatan es krim sinbiotik dan dapat 

meningkatkan kualitas es krim sinbiotik, oleh karena itu perlu dikaji konsentrasi 

sukrosa yang tepat ke dalam ice cream mix untuk menghasilkan es krim sinbiotik 

yang berkualitas ditinjau dari viskositas, overrun, kecepatan meleleh, kadar 

lemak, gula reduksi, mutu organoleptik, total bakteri asam laktat dan antosianin.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat 

penambahan sukrosa terhadap kualitas es krim sinbiotik ditinjau dari viskositas, 

overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak, gula reduksi, mutu organoleptik, total 

bakteri asam laktat dan antosianin ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan sukrosa terhadap kualitas 

es krim sinbiotik. 

2. Untuk menentukan tingkat penggunaan sukrosa yang tepat dalam 

pembuatan es krim sinbiotik ditinjau dari viskositas, overrun, kecepatan 

meleleh, kadar lemak, gula reduksi, mutu organoleptik, total bakteri asam 

laktat dan antosianin. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 

1. Bahan informasi, masukan dan pertimbangan tentang es krim sinbiotik 

bagi produsen es krim pada umumnya dan bahan penelitian pada 

khususnya. 

2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pihak-

pihak yang terkait dengan penelitian ini. 

3. Bahan informasi dan pertimbangan dalam penerapannya di masyarakat 

untuk mengkonsumsi bahan pangan yang mudah dibuat namun berkualitas 

karena mengandung efek sinbiotik yang menyehatkan. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Es krim adalah sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara 

pembekuan campuran susu, lemak hewani atau nabati, gula dan dengan atau tanpa 

bahan makanan lain yang diizinkan (Astawan, 2005). Pengembangan produk es 

krim terus dilakukan untuk menciptakan pangan fungsional, salah satunya adalah 

es krim sinbiotik. Es krim juga dapat digunakan sebagai pembawa bakteri 

probiotik hingga produk sampai ke konsumen (Hekmat and Mc Mahon, 1992). 

Sinbiotik adalah konsep perpaduan antara probiotik dan prebiotik (Chandan, 

1999), sehingga untuk membuat es krim sinbiotik diperlukan sumber probiotik 

dan prebiotik. Probiotik adalah suplemen yang terdiri atas mikroba hidup dan 

memberikan efek menguntungkan bagi saluran pencernaan (Grajek, Olejnik and 

Sip, 2005), sedangkan prebiotik adalah makanan yang tidak dapat dicerna oleh 

enzim pencernaan manusia sehingga mencapai saluran pencernaan dan 

menstimulasi pertumbuhan serta aktivitas bakteri kolon dengan demikian dapat 

mendukung kesehatan (Chandan, 1999). 

Kualitas es krim dapat dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusunnya dan 

proses pengolahan. Es krim dikatakan bermutu tinggi apabila mengandung kadar 

lemak tinggi, manis, berbody halus dengan tekstur yang halus (Idris, 2003). 

Sukrosa adalah pemanis utama yang banyak digunakan dalam pembuatan es krim 

(Pearson, 2005). Penambahan bahan pemanis 12-16 % akan menghasilkan es krim 

dengan tekstur yang halus. Sukrosa, selain berfungsi untuk memberikan rasa 

manis, juga meningkatkan cita rasa, membentuk kristal-kristal es krim yang halus 

sehingga meningkatkan penerimaan dan kesukaan konsumen. Pada konsentrasi 

tinggi sukrosa akan memberikan pengaruh pada kemampuan pengembangan atau 
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menurunkan overrun (Marshall, Goff and Hartel, 2003). Sukrosa sebagai 

cryoprotectant yaitu bahan pelindung yang dapat mencegah sel bakteri mengalami 

kerusakan akibat dehidrasi (Wood, 1999). 

Berdasarkan penelitian Lestari (2006), diketahui bahwa total BAL 

meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi sukrosa dan lama inkubasi. 

Nilai keeratan hubungan antara gula reduksi dengan total BAL adalah sebesar 

90,15%. Pentingnya analisa gula reduksi adalah untuk mengetahui aktivitas BAL 

dalam memecah disakarida menjadi monosakarida penyusunnya yaitu glukosa dan 

galaktosa. Analisa gula reduksi juga dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas 

BAL dalam merombak glukosa dan fruktosa sehingga menghasilkan asam laktat 

(Widha, 2007). 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah tingkat penggunaan sukrosa pada 

pembuatan es krim sinbiotik berpengaruh pada kualitas es kim sinbiotik ditinjau 

dari viskositas, overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak, gula reduksi, mutu 

organoleptik, total bakteri asam laktat dan antosianin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim Sinbiotik 

Es krim adalah sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara 

pembekuan campuran susu, lemak hewani atau nabati, gula dan dengan atau tanpa 

bahan makanan lain yang diizinkan (Astawan, 2005), berupa udara yang 

terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan pendinginan (Ismunandar, 2004). 

Es krim terdiri dari campuran gelembung udara, lemak susu, bahan kering tanpa 

lemak, pemanis, stabilizer, emulsifier, dan perasa (Marshall et al., 2003). 

Es krim merupakan media pembawa bakteri hidup yang baik karena 

produk ini dapat disimpan lebih lama dibandingkan dengan produk-produk 

berbasis susu yang lainnya (Farnworth, 2003). 

Fermented ice cream merupakan produk susu beku yang sesuai sebagai 

pembawa bakteri probiotik selama penyimpanan pada suhu rendah dengan daya 

simpan yang relatif lama (Sandhoim and Saarela, 2003). Fermented ice cream 

mengandung probiotik yang sebagian besar adalah bakteri asam laktat yang 

mampu bersimbiosis dengan mikroflora usus (Legowo, 2002).  

Probiotik adalah suplemen yang terdiri atas mikroba hidup dan 

memberikan efek menguntungkan bagi saluran pencernaan yaitu dengan menekan 

pertumbuhan bakteri patogen (Grajek et al., 2005). Probiotik juga dapat 

didefinisikan sebagai makanan atau suplemen yang mengandung konsentrat 

mikroorganisme hidup dan dapat mendukung kesehatan pencernaan diluar fungsi 

dasar nutrisi, sedangkan prebiotik adalah makanan yang tidak dapat dicerna yang 
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dapat menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas bakteri kolon sehingga dapat 

mendukung kesehatan (Chandan, 1999). 

Sinbiotik adalah konsep perpaduan antara probiotik dan prebiotik 

(Chandan, 1999). Sinbiotik terdiri atas mikroba hidup dan bahan makanannya 

yaitu oligosakarida yang berfungsi sebagai prebiotik (Gibson and Williams, 

2000). 

2.1.1 Bahan Baku Es Krim Sinbiotik 

Prinsip dalam pembuatan es krim berkualitas adalah pemilihan bahan 

berkualitas, pencampuran bahan, proses yang tepat, dan pembekuan (Marshall et 

al., 2003). 

2.1.1.1 Susu 

Susu segar adalah susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan, 

sedangkan susu murni adalah cairan yang berasal dari ambing sapi yang sehat. 

Susu murni diperoleh dengan cara pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau 

menambah suatu komponen atau bahan lain (Shiddieqy, 2004). 

Keunggulan es krim didukung oleh bahan baku utamanya yaitu lemak susu 

(Astawan, 2005). Sumber lemak susu yang paling baik dalam pembuatan ice 

cream mix berasal dari susu segar. Lemak susu memberikan rasa yang kaya, 

penuh, gurih dan tekstur yang lembut pada es krim (Marshall et al., 2003). Susu 

segar selalu digunakan dalam campuran ice cream mix karena merupakan sumber 

padatan dan lemak, memberikan kualitas bagus dan merupakan sumber air yang 

diperlukan pada saat proses pencampuran bahan, akan tetapi hanya susu segar 

dengan rasa dan bau normal yang akan digunakan (Marshall et al., 2003).  
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Susu mengandung beberapa komponen bioaktif yang memiliki efek 

kesehatan yang signifikan. Komponen bioaktif susu diantaranya adalah protein 

susu, laktosa, asam-asam lemak, dan mineral terutama kalsium, hal ini 

menyebabkan produk-produk susu juga masih memiliki efek fungsional termasuk 

ice cream (Astawan, 2005). 

2.1.1.2 Starter Yoghurt 

Yoghurt merupakan produk olahan susu dari hasil fermentasi dua bakteri 

asam laktat (BAL) sebagai starter, yakni Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus yang hidup bersimbiosis (Susilorini dan Sawitri, 

2006). Kultur yoghurt terdiri dari bakteri asam laktat yang bersifat mesofil dan 

dapat hidup bersimbiosis (Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 

bulgaricus). Inkubasi dilakukan pada suhu 42-45°C selama kurang lebih 3 jam 

(Belitz, 1999). 

Starter sangat penting baik berupa kultur probiotik murni atau kultur 

alamiah dari susu fermentasi (Fonden, Mongensen, Tanaka and Salminen, 2003). 

Berdasarkan penelitian Hekmat and McMahon (1992), jumlah bakteri probiotik 

yang ditambahkan pada pembuatan es krim probiotik adalah sebanyak 4%. 

Pertumbuhan mikroorganisme dihalangi oleh rendahnya Aw dari lemak susu dan 

gula, tetapi mikroorganisme dapat bertahan pada suhu -18°C selama 1 tahun 

(Marshall et al., 2003). 

BAL mempunyai pengaruh terhadap aroma pangan. Pada berbagai produk 

susu fermentasi, BAL diketahui membentuk senyawa volatil dengan kadar 

sensoris yang menentukan cita rasa dari suatu produk. Fermentasi asam laktat 

diharapkan memberikan aroma, flavour, meningkatkan nilai kecernaan dan gizi 
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serta tekstur bahan pangan. Substansi yang dihasilkan oleh BAL seperti asam 

laktat dan komponen volatil memberi karakter asam dan aroma yoghurt. 

Keasaman dari asam laktat inilah yang berperan dalam menggumpalkan protein 

susu menjadi curd dan menghasilkan tekstur yoghurt yang semi padat (Widodo, 

2003). 

Pertumbuhan dan kelangsungan hidup bakteri asam laktat dapat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup seperti rendahnya suhu dan rendahnya 

pH (Beal, Fonseca, and Corrieu, 2000). Widodo (2003), menambahkan bahwa 

selain faktor tersebut juga dipengaruhi oleh komposisi kimia dan nutrisi dari susu, 

seperti : kandungan asam amino, vitamin, karbohidrat, senyawa anti mikroba, Aw 

dan oksigen. 

2.1.1.3 Sukrosa 

Sukrosa merupakan gula yang kita kenal sehari-hari sebagai gula pasir, 

baik berasal dari tebu maupun sari bit yang terdiri atas molekul glukosa dan 

fruktosa (Poedjiadi, 1994). Penggunaan gula sebanyak 14-16 % akan 

menghasilkan ice cream yang sangat baik. Gula yang digunakan minimal 12,0 % 

(Idris, 2003).  

Bahan pemanis dalam pembuatan es krim dapat memperbaiki tekstur, 

meningkatkan kekentalan dan memberi rasa manis (Astawan, 2005). Sukrosa 

dapat menurunkan titik beku sekitar 0,1°C. Sukrosa mungkin merupakan satu-

satunya pemanis dalam es krim yang memberikan hasil akhir sangat bagus, tetapi 

pada konsentrasi tinggi akan menurunkan kemampuan pengembangan (Marshall 

et al., 2003). 
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 Sukrosa merupakan salah satu sumber gula yang akan difermentasi oleh 

bakteri asam laktat (Salminen and Wright, 1998). Sukrosa juga berfungsi sebagai 

bahan pelindung dari kerusakan akibat proses pembekuan, akan tetapi dalam 

konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada sebagian sel bakteri 

(Fardiaz, 1992). Berdasarkan penelitian Leslie, Israeli, Lighthart, Crowe and 

Crowe (1995), untuk mencegah atau mengurangi efek yang merugikan, bahan-

bahan cryoprotectant (pelindung) seperti susu skim, sukrosa, gliserol, dan dimetil 

sulfoksida biasa ditambahkan pada sampel sebelum pembekuan. Cryoprotectant 

adalah zat kimia non elektrolit yang berfungsi mereduksi pengaruh letal proses 

pemaparan kriopreservasi sel, sehingga dapat menjaga viabilitas sel setelah 

kriopreservasi (Prihartini, 2004). 

Penggunaan sukrosa didasarkan pada sifatnya yang tidak melewati 

membran sel tetapi hanya melindungi membran sel mikroorganisme bagian dalam 

yang akan menstabilkan membran terhadap kerusakan pembekuan (Salminen and 

Wright, 1998). 

2.1.1.4 Bahan Kering Tanpa Lemak 

Susu skim merupakan bagian yang sangat penting pada pembuatan es 

krim. Susu skim berfungsi membantu stabilitas buih dalam mengemulsi lemak. 

Pemberian susu skim selama pencampuran bahan ICM menyebabkan kestabilan 

buih dan akan menjadi kompleks pada pemanasan (Hui, 1992).  

Susu skim mengandung laktosa, protein dan mineral (Pearson, 2005). 

Protein membuat es krim kompak dan halus serta meningkatkan resistensi 

pelelehan (Irawan, 2002). Bahan kering tanpa lemak memberikan pengaruh pada 

pembentukan rasa. Kandungan protein pada bahan kering tanpa lemak membantu 
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pembentukan tekstur yang lembut pada es krim (Marshall et al., 2003).  Rahman 

(1992) menyebutkan bahwa laktosa merupakan karbohidrat utama dalam susu 

yang dapat digunakan oleh bakteri starter sebagai sumber energi untuk 

pertumbuhannya. 

Prihartono (2002) menambahkan bahwa susu skim cenderung 

meningkatkan kekentalan ice cream mix dan membuat produk lebih tahan 

terhadap pelelehan. Kekentalan ice cream mix penting dalam memberi kepastian 

tentang overrun dalam pembuatan es krim.  

2.1.1.5 Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar (Ipomoea batatas), merupakan salah satu jenis tanaman umbi 

yang kaya akan karbohidrat dan bahan-bahan lain yang bermanfaat. Ubi jalar 

memiliki beberapa varietas, salah satunya adalah ubi jalar ungu Varietas 

Ayamurasaki (Ipomoea batatas Var. Ayamurasaki) (Furuta, Suda, Nishiba and 

Yamakawa, 1998). Menurut Yoshinaga (1995), ubi jalar ungu mengandung 

pigmen antosianin yang lebih tinggi daripada kultivar lain seperti blueberry. 

Kandungan antosianin pada blueberry adalah 0,65 mg/g, sedangkan pada ubi jalar 

ungu kandungan antosianinnya bisa mencapai 2,1 mg/g. 

Beberapa peneliti menyatakan bahwa antosianin dari ubi jalar ungu Jepang 

memiliki fungsi sebagai antioksidan, antikanker, dan perlindungan terhadap 

kerusakan hati (Furuta et al., 1998). Menurut Sukardi, Hindun, dan Hidayat 

(2001), pada ubi jalar ungu kandungan oligosakaridanya relatif tinggi dan 

sebagian besar terdiri dari rafinosa, stakiosa dan verbakosa. Oligosakarida dari 

kelompok rafinosa tidak dapat dicerna oleh mukosa usus, tetapi akan difermentasi 

oleh bakteri dalam saluran pencernaan (Sukardi dkk, 2001). 
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2.1.1.6 Stabilizer 

Stabilizer pada pembuatan es krim berfungsi untuk meningkatkan 

viskositas pada tahap selanjutnya sehingga dapat menambah karakteristik es krim 

saat dimakan. Stabilizer membentuk sistem dispersi koloid yang mampu mengikat 

air dan meningkatkan viskositas. Partikel-partikel yang tersuspensi akan 

tertangkap dalam sistem tersebut dan tidak mengendap. Hasil yang diperoleh 

berupa struktur kristal es dalam bentuk kecil dan memberikan tekstur yang halus 

(Friberg and Larsson,1997). 

Menurut Marshall and Arbuckle (1996), stabilizer yang sering digunakan 

dalam produk beku adalah gelatin, agar, alginat, karaginan, dan sodium 

carboxymethyl cellulose (CMC). CMC merupakan bahan penstabil yang mudah 

menyebar, mempunyai daya ikat air yang tinggi dan dapat membentuk gel sendiri. 

Marshall et al (2003), menambahkan CMC mudah larut dalam campuran dan 

mempunyai daya ikat air yang tinggi sehingga merupakan stabilizer es krim yang 

sangat bagus. 

Stabilizer biasanya ditambahkan dalam campuran ice cream mix sebesar 

0,2-0,5% (Marshall et al., 2003). Berdasarkan penelitian Prihartono (2002), 

penggunaan CMC 0,2 % dapat menghasilkan es krim dengan kualitas optimum 

ditinjau dari kualitas fisik dan organoleptiknya. 

2.1.1.7 Emulsifier 

Emulsifier merupakan komponen penyusun es krim yang berfungsi untuk 

membentuk struktur lemak yang stabil dan membentuk distribusi udara dalam es 

krim, selain itu untuk memperbaiki tekstur dan memperpanjang waktu pelelehan. 

Emulsifier yang biasa digunakan dalam pembuatan es krim adalah kuning telur, 
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karena mengandung lechitin yang merupakan emulsifier alami (Gaman and 

Sherrington, 1992). 

Kuning telur biasa digunakan sebagai pengemulsi dalam ice cream untuk 

memberikan karakteristik rasa yang lezat, memperbaiki tekstur dan pembentukan 

struktur lemak, serta meningkatkan viskositas campuran. Konsentrasi pengemulsi 

yang biasa digunakan dalam pembuatan ice cream adalah 0,1- 0,2 %. Pemberian 

kuning telur dapat ditambah sampai 0,6-1,0 % untuk memberikan efek khusus 

(Marshall et al., 2003). 

Lechitin dalam kuning telur berfungsi sebagai bahan pelembut es krim 

(emulsifier). Molekul emulsifier akan menggantikan membran protein yang rusak 

akibat pengadukan, satu ujung molekulnya akan melarut di air, sedangkan ujung 

satunya akan melarut di lemak (Ismunandar, 2006).  

2.1.2 Proses Pembuatan Es Krim Sinbiotik 

Proses pembuatan es krim terdiri dari pencampuran bahan, pasteurisasi, 

homogenisasi, pendinginan, agitasi, dan pembekuan (Marshall et al., 2003). 

2.1.2.1 Perhitungan Komposisi Es Krim 

Tahap-tahap perhitungan yang harus dilakukan dalam pembuatan es krim 

adalah penetapan bahan-bahan yang digunakan, analisa komposisi masing-masing 

bahan, total kadar lemak dan total kadar bahan kering serta perhitungan mengenai 

jumlah masing-masing bahan yang diperlukan. Perhitungan tentang jumlah bahan-

bahan yang diperlukan dalam pembuatan es krim didasarkan atas proporsi yang 

tepat dari bahan-bahan yang digunakan dalam ICM (Idris, 2003). Perhitungan 

bahan-bahan yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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2.1.2.2 Pencampuran Bahan 

Prosedur yang biasanya dilakukan untuk pencampuran bahan ice cream, 

yaitu setelah penimbangan volume, bahan-bahan dipanaskan bersama-sama dalam 

wadah dengan agitasi yang kuat (Friberg and Larsson, 1997). Campuran bahan 

yang akan dibekukan menjadi ice cream disebut Ice Cream Mix (ICM) (Idris, 

2003). 

2.1.2.3 Pasteurisasi 

Pasteurisasi ice cream mix dilakukan dengan tujuan untuk membunuh 

sebagian besar mikroba terutama golongan patogen, melarutkan dan membantu 

pencampuran bahan-bahan ice cream, memperbaiki cita rasa, dan menghasilkan 

produk yang seragam serta memperpanjang umur simpan produk dengan mutu 

yang baik (Arbuckle, 1997). 

 Menurut Idris (2003), pasteurisasi berfungsi untuk membunuh 

mikroorganisme dalam susu terutama mikroorganisme patogen sehingga susu 

lebih baik sebagai media pertumbuhan bakteri asam laktat, memecah beberapa zat 

dalam susu dan memacu beberapa perubahan kimiawi yang menghasilkan faktor-

faktor pertumbuhan untuk Lactobacilli, serta mengendapkan albumin dan globulin 

sehingga akan menambah kepadatan bahan kering dan kekentalan produk. 

Marshall et al (2003), menambahkan bahwa pasteurisasi ice cream mix dapat 

membunuh semua mikroorganisme patogen, dengan demikian keamanan 

konsumen lebih terjamin. Pasteurisasi ICM dilakukan dengan metode High 

Temperature Short Time yaitu pada suhu 80-85°C selama 20-30 detik (Belitz, 

1999). 
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2.1.2.4  Homogenisasi 

Tujuan dari homogenisasi adalah untuk mengurangi ukuran partikel 

globula lemak, memperluas area permukaan, dan secara tidak langsung akan 

membuat tekstur es krim lebih halus dan memungkinkan udara masuk (Pearson, 

2005). 

Homogenisasi berfungsi menyeragamkan globula lemak dengan ukuran 2 

µm (Marshall et al., 2003). Selama pencampuran ICM perlu dilakukan 

pengadukan dengan cepat untuk memastikan semua bahan terlarut dan ICM 

menjadi homogen. Penyaringan ICM perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa 

semua bahan telah  terlarut secara sempurna. Homogenisasi dilakukan pada suhu 

75-80°C (Hegenbart, 1996). Segera setelah dihomogenisasi ICM didinginkan 

sampai suhu 40°F (4,44°C) atau lebih rendah. 

2.1.2.5  Aging 

Proses aging yaitu mendiamkan adonan pada suhu 4ºC selama 4 -24 jam 

(Syamsiar, 1995).  Aging dilakukan agar diperoleh ICM yang lebih kental, lebih 

halus dan tampak mengkilat. Aging akan menambah kehalusan serta 

pengembangan volume ice cream, namun demikian ICM juga tidak boleh terlalu 

kental karena akan menghalangi masuknya udara sehingga menurunkan overrun. 

Kekentalan dapat dinaikkan baik dengan homogenisasi maupun dengan aging 

(Idris, 2003). 

2.1.2.6  Pembuihan dan Pembekuan 

Proses pembuihan ini berfungsi ganda. Pertama untuk mengecilkan ukuran 

kristal es yang terbentuk.  Semakin kecil ukuran kristal es-nya maka semakin 

lembut es krim yang dihasilkan. Kedua, dengan proses ini akan terjadi 
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pencampuran udara ke dalam adonan es krim. Gelembung-gelembung udara yang 

tercampur ke dalam adonan inilah yang menghasilkan busa yang seragam atau 

homogen (Marshall and Arbuckle, 1996). 

Proses pembekuan terdiri dari dua tipe, yaitu continuous freezer dan batch 

freezer. Pada continuous freezer, bahan-bahan dimasukkan ke dalam freezer 

sambil dilakukan pengadukan dan pembekuan. Produk hasil pembekuan langsung 

dikemas dan diletakkan untuk proses pengerasan. Pada proses batch freezer, 

pencampuran dan pembekuan dilakukan secara terpisah (Marshal et al., 2003). 

2.1.2.7  Pengerasan dan Penyimpanan 

Kecepatan pembekuan akan mempengaruhi tekstur produk akhir, semakin 

cepat pembekuan maka semakin kecil kristal yang terbentuk sehingga tekstur 

produk akhir lebih halus. Percepatan pembekuan biasanya dilakukan dalam 

ruangan pengeras, dengan cara mensirkulasi udara. Cara ini bukan saja 

mempercepat pembekuan tetapi juga lebih ekonomis (Idris, 2003). 

Pengerasan di dalam freezer pada suhu antara -30°C sampai -40°C karena 

pada suhu ini air yang tersisa kebanyakan bisa membeku. Dibawah suhu -25°C es 

krim menjadi lebih stabil dan tidak memungkinkan terjadinya rekristalisasi 

sehingga membentuk kristal es yang besar (Pearson, 2005). 

 

2.2 Kualitas Es Krim Sinbiotik 

2.2.1 Viskositas 

Viskositas dapat diukur secara absolut maupun relatif. Unit pengukuran 

absolut adalah poise sedangkan relatif didasarkan pada besarnya volume yang 



 17 

dapat mengalir pada waktu tertentu dan dalam keadaan yang telah ditentukan 

(Rahman, 1992). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi sifat ice cream mix (ICM) adalah 

viskositas. ICM mempunyai viskositas 50-300 centipoise. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi viskositas ICM adalah komposisi ICM, jenis dan kualitas bahan 

penyusun ICM, processing dan penanganan ICM, konsentrasi bahan padatan, dan 

suhu (Marshall and Arbuckles, 1996). Pengukuran viskositas ICM perlu dilakukan 

karena nilai viskositas ICM merupakan nilai viskositas dari fase sebelum 

pembekuan (serum) es krim. Pada saat kristal es mencair maka air yang dihasilkan 

akan berdifusi ke dalam fase serum tersebut. Es krim dengan koefisien kekentalan 

yang tinggi akan mempunyai daya tahan untuk meleleh yang lebih besar (Muse 

and Hartel, 2004). 

2.2.2 Overrun 

Overrun akan mempengaruhi tekstur dan kepadatan yang sangat 

menentukan kualitas ice cream. Padaga dan Purnomo (1993) menyatakan bahwa 

fungsi utama dari rongga udara pada ice cream yaitu membuat ice cream menjadi 

ringan dan tidak terlalu padat, membuat ice cream menjadi lembut, sehingga dapat 

berubah bentuk saat dimakan dan mengurangi rasa dingin yang berlebihan. 

Klasifikasi ice cream berdasarkan persentase overrun (Anonymous, 2005) 

tercantum pada Tabel 1: 
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Tabel 1. Klasifikasi es krim berdasarkan overrun 

Tipe Overrun (%) 

Ice cream penuh 

Ice cream kemasan 

Super premium 

Sherbet 

90-100 

70-75 

30-50 

30-40 

Sumber : Anonymous (2005) 

Penambahan starter yogurt dalam pembuatan fermented ice cream dapat 

mengubah laktosa menjadi asam laktat, menurunkan pH sehingga kasein 

terkoagulasi menjadi gel yang akan meningkatkan kekentalan ice cream dan 

mempengaruhi overrun (Decker, 2001). Ice cream yang mempunyai viskositas 

(kekentalan) tinggi akan mengalami kesulitan mengembang, sehingga 

menghasilkan overrun yang rendah (Eckles, Combs and Macy, 1980). 

Berdasarkan penelitian Lestari (2006), nilai overrun juga dipengaruhi oleh kadar 

lemak dimana semakin tinggi kadar lemak, maka overrun akan semakin tinggi. 

Konsentrasi sukrosa yang tinggi akan menyebabkan penurunan konsentrasi lemak 

dalam adonan. Hal ini akan mempengaruhi nilai overrun karena pembentukan 

gelembung udara akan stabil dengan adanya lemak yang saling menggabung 

(Hegenbart, 1996).  

2.2.3 Kecepatan Meleleh 

Salah satu wujud yang penting dalam struktur es krim adalah melting 

down (kecepatan meleleh) (Pearson, 2005). Pelelehan yang lambat tidak 

dikehendaki karena mencerminkan adanya stabilizer yang berlebihan atau 

pengolahan adonan yang tidak memadai (Naruki dan Kanoni, 1992). Menurut 

Marshall and Arbuckle (1996), ice cream yang baik mempunyai kecepatan 

meleleh antara 10-15 menit pada suhu kamar. Kecepatan meleleh secara umum 
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disebabkan oleh bahan penstabil, bahan pengemulsi, keseimbangan garam dan 

bahan serta kondisi pemrosesan dan penyimpanan.  Bahan penstabil akan 

meningkatkan viskositas ICM sehingga es krim yang dihasilkan memiliki overrun 

yang rendah dan tekstur yang lembut karena terbentuknya kristal es yang kecil 

dan memperlambat pelelehan (Marshall et al., 2003). 

Penambahan starter yogurt dalam pembuatan fermented ice cream dapat 

mengubah laktosa menjadi asam laktat, menurunkan pH sehingga kasein 

terkoagulasi menjadi gel yang akan meningkatkan kekentalan ice cream dan 

mempengaruhi kecepatan meleleh dari ice cream (Decker, 2001).  

2.2.4 Kadar Lemak 

Ice cream harus dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi yang dicampur 

dalam perbandingan yang sesuai, salah satu kunci dari kualitas ice cream adalah 

persentase lemaknya. Lemak menjadikan ice cream lembut di mulut (Strange, 

2001). Fungsi lemak membantu memberi body, meningkatkan rasa gurih, 

menghasilkan kecepatan meleleh yang diinginkan dan menghasilkan karakteristik 

tekstur yang lembut pada es krim (Jeremiah, 1996). 

Berdasarkan kandungan lemaknya, es krim dapat diklasifikasikan 

(Astawan, 2005) seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Klasifikasi es krim berdasarkan kandungan lemak 

Tipe Kandungan Lemak (%) 

Reguler 

Premium 

Super Premium 

8-10 

12-14 

14-18 

Sumber : Astawan (2005) 
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Wood (1999), menyatakan bahwa adanya aktivitas lipase pada bakteri 

asam laktat yang dapat memecah lemak menjadi asam-asam lemak. Pernyataan ini 

didukung oleh Astawan (2005), bahwa lemak susu dapat dibiarkan menjadi asam 

secara spontan melalui penambahan inokulum murni bakteri asam laktat pada 

proses fermentasi. 

2.2.5 Gula Reduksi 

Menurut Girinda (1993), yang termasuk golongan gula reduksi adalah 

golongan monosakarida meliputi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Selama proses 

fermentasi, bakteri asam laktat mempunyai batasan optimal untuk dapat 

menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan karbon sehingga tidak semua 

glukosa yang ditambahkan diubah menjadi asam laktat (terbentuk sisa). Gula yang 

tersisa ini disebut sebagai gula reduksi. 

Sifat pereduksi dari senyawa disakarida ditentukan oleh gugus hidroksil 

yang reaktif. Pada glukosa, gugus hidroksil yang reaktif terletak pada atom karbon 

nomer 1. Sukrosa, walaupun terbentuk oleh 2 molekul senyawa yang bersifat 

pereduksi (glukosa dan fruktosa) namun sukrosa bukan senyawa pereduksi karena 

gugus hidroksil glukosa berikatan dengan gugus hidroksil fruktosa melalui ikatan 

C1-C2 sehingga sukrosa tidak memiliki gugus hidroksil bebas yang reaktif, karena 

itu sukrosa sebagai senyawa yang terbentuk oleh 2 molekul gula reduksi tidak lagi 

membawa karakter pereduksi dari senyawa asal (Santoso dan Kurniawan, 1997). 

 

Pentingnya analisa gula reduksi adalah untuk mengetahui aktivitas BAL 

dalam memecah disakarida menjadi monosakarida penyusunnya yaitu glukosa dan 
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fruktosa. Selain itu untuk mengetahui aktivitas BAL dalam merombak glukosa 

dan fruktosa sehingga menghasilkan asam laktat (Widha, 2007). 

2.2.6 Mutu Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan antara lain : uji aroma, tekstur dan rasa. 

Menurut Idris (2003), penilaian secara sensoris dilakukan dengan menggunakan 

indera pengecap, pembau dan peraba pada waktu bahan pangan dimakan. 

Interaksi dari hasil penilaian dengan alat-alat indera tersebut dipakai untuk 

mengukur mutu bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu serta 

pengembangan produk yang baru. 

a. Tekstur 

Tekstur ice cream dipengaruhi oleh ukuran dari kristal es, globula lemak, 

gelembung udara dan kristal laktosa (De Man, 1997). Tekstur kasar pada ice 

cream merupakan kerusakan yang sangat serius, hal ini disebabkan oleh (Saleh, 

2004) : 

1. Stabilisasi tidak benar 

2. Homogenisasi tidak benar 

3. Pembekuan lambat dengan membiarkan ice cream menunggu lama sebelum 

dimasukkan ke freezer 

Istilah “body” es krim adalah keseluruhan struktur, yang sebagian besar 

dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahan dalam ICM. Sedangkan tekstur adalah 

keadaan partikel-partikel yang menyusun keseluruhan body. Cacat pada body dan 

tekstur bukan hanya dipengaruhi oleh bahan-bahan yang dipakai tetapi juga proses 

pengolahan. Kecepatan pembekuan akan mempengaruhi tekstur ice cream, 
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semakin cepat pembekuan, semakin kecil kristal es yang terbentuk sehingga 

tekstur ice cream menjadi halus (Idris, 2003). 

b. Rasa  

Cita rasa dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena sensorik yang 

membutuhkan penilaian (Tranggono, 1990). Bahan pangan umumnya tidak terdiri 

dari satu rasa tetapi merupakan gabungan dari berbagai cita rasa yang utuh (Mc 

Bride and Mc Fie, 1990). Rasa sebagian besar bahan pangan  biasanya tidak 

stabil, yaitu dapat mengalami perubahan selama penanganan dan pengolahan, 

selain itu perubahan tekstur atau viskositas dapat pula mengubah cita rasa 

(Winarno, 1993). 

Dalam pembuatan fermented ice cream, rasa dipengaruhi oleh aktivitas 

kultur yogurt yang menyebabkan perubahan kimia produk sehingga 

mempengaruhi karakteristik fermented ice cream. Komponen seperti asam laktat 

yang dihasilkan dari fermentasi laktosa dan protein memberikan pengaruh 

terhadap kualitas sensori pada fermented ice cream (Davidson, 1999). Sukrosa 

merupakan salah satu sumber gula yang akan difermentasi oleh bakteri asam 

laktat (Salminen and Wright, 1998). Konsentrasi gula yang tinggi dapat 

menetralkan asam dalam produk (Iliev, Ivanova and Igratova, 2006).  

c. Aroma 

Aroma  sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam ICM, oleh sebab itu 

tidak boleh ada penyimpangan aroma dari bahan-bahan tersebut misalnya tengik, 

pahit, sangit (cooked flavour) dan sebagainya. Penyimpangan tersebut dapat 

dikarenakan adanya penyimpangan pada susu dan produk susu yang digunakan. 
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Cacat aroma juga disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan penambahan bahan-

bahan dalam ICM termasuk bahan-bahan penambah aroma (Idris, 2003). 

Selama proses fermentasi dihasilkan senyawa-senyawa asam laktat, 

asetaldehid, asam asetat, asam formiat, dan diasetil yang memberikan aroma dan 

rasa yang khas pada yoghurt (Oberman and Libudsz, 1998), sehingga akan 

memberikan pengaruh terhadap aroma es krim sinbiotik yang dihasilkan. 

2.2.7 Total Bakteri Asam Laktat 

Total bakteri dapat dihitung dengan metode cawan (Fardiaz, 1993). 

Faktor-faktor penyebab penurunan viabilitas organisme probiotik dalam produk 

adalah tingkat keasaman, produk asam selama penyimpanan, tingkat oksigen 

dalam produk, penyerapan oksigen melalui pengemas, sensitivitas terhadap 

substansi mikroba dan kekurangan nutrisi dalam susu (Shah, 2001). Widodo 

(2003), menyatakan bahwa keberadaan oksigen sangat menekan perkembangan 

bakteri asam laktat, sehingga akan menghambat pertumbuhannya. 

Pada temperatur yang diberikan terjadi penurunan konsentrasi garam yang 

menyebabkan sel mengalami sedikit kerusakan. Suhu rendah akan menyebabkan 

penggumpalan pada membran sel sehingga proses transport akan terjadi sangat 

lambat yang akhirnya mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme 

(Brock, Madigan, Mertinko and Parker, 1994). Pembekuan dalam freezer selama 

24 jam menyebabkan kristalisasi es yang bisa mempengaruhi sel bakteri dan 

mengurangi viabilitasnya. Proses pembekuan dapat mengakibatkan penurunan ½ 

sampai 1 log cycle jumlah bakteri. Bakteri yang terluka tidak bisa tumbuh dengan 

baik pada media selektif walaupun metabolismenya masih aktif (Davidson, 1999). 
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Berdasarkan penelitian Leslie et al (1995), untuk mencegah atau 

mengurangi efek yang merugikan, bahan-bahan cryoprotectant (pelindung) seperti 

susu skim, gliserol, sukrosa, dan dimetil sulfoksida biasa ditambahkan pada 

sampel sebelum pembekuan.  Sukrosa dapat menurunkan titik beku sehingga 

kristal es akan mulai terbentuk pada suhu sekitar -5C sampai -15C. Sel akan 

mengalami dehidrasi diikuti oleh penurunan tekanan osmotik dan konsentrasi 

padatan lingkungan, kristal es akan terbentuk di sekitar media tetapi tidak di 

dalam sel (Anonymous, 2004). Sukrosa melindungi membran sel bakteri dari luar 

sehingga membran sel lebih kokoh dan terlindungi dari kontak dengan kristal es di 

sekitarnya (Anonymous, 1997).  

Oberman dan Libudsz (1998), menyatakan bahwa semakin lama waktu 

fermentasi maka jumlah bakteri asam laktat akan meningkat karena nutrisi yang 

ada pada substrat akan dimanfaatkan terus untuk pertumbuhan. Nilai terendah dari 

jumlah bakteri asam laktat yang hidup dalam produk berbasis susu yang 

dinyatakan oleh Mullen (2001), yaitu 107 log cfu/ml. Berdasarkan penelitian 

Purwanto (2006), diketahui bahwa total BAL meningkat seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi sukrosa dan lama inkubasi. 

2.2.8 Antosianin 

Antosianin adalah salah satu pigmen alami yang larut dalam air, biasanya 

berwarna merah, ungu atau biru pada banyak jenis bunga, buah dan sayur (Maga 

and Tu, 1994). Tranggono, Sutardi dan Sudarmadji (1990) menambahkan, 

antosianin merupakan sekelompok zat warna berwarna kemerahan yang larut di 

dalam air dan tersebar sangat luas di dunia tumbuh-tumbuhan.  
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Ubi jalar ungu Var. Ayamurasaki mengandung pigmen antosianin yang 

lebih tinggi dari pada ubi jalar jenis lain (Yoshinaga, 1995). Antosianin jenis ini 

juga memiliki fungsi fisiologis misalnya sebagai antioksidan, antikanker dan 

perlindungan terhadap kerusakan hati (Furuta et al., 1998). Beberapa industri 

pewarna, minuman berkarbonat, industri es krim, minuman beralkohol, pie, dan 

roti menggunakan ubi jalar ungu Var. Ayamurasaki sebagai bahan mentah 

penghasil antosianin. 

Warna antosianin biasanya lebih stabil pada pH di bawah 3,5 atau asam. 

Pada pH 4-5 antosianin hampir tidak berwarna (Maga and Tu, 1994). Faktor yang 

mempengaruhi stabilitas antosianin adalah pH, temperatur, sinar, dan oksigen. 

Umumnya antosianin lebih stabil pada kondisi asam, media bebas oksigen, dalam 

suhu dingin dan kondisi gelap (Nollet, 1996). Berdasarkan penelitian Budiarto 

(2003), diketahui bahwa kandungan antosianin pada ubi jalar ungu adalah sebesar 

1,03-2,16 (mg/g).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang dan Laboratorium  Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang 

pada bulan Maret sampai November 2007. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah es krim sinbiotik yang 

dibuat dari susu segar yang diperoleh dari KUD Dau Malang, starter yoghurt yang 

diperoleh dari PT. Indo Murni Dairy Industri (IMDI) Pandaan Pasuruan, sukrosa,                                                                                                                                                                                              

CMC sebagai penstabil, skim, telur sebagai pengemulsi diperoleh di Malang, dan 

ubi jalar ungu (pasta) dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Diagram alir proses pembuatan pasta ubi jalar ungu dapat dilihat pada Gambar 1. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah thermometer, mixer, 

plastik, pengaduk, aluminium foil, ice cream maker merk Gelatiera, penangas air, 

gelas ukur, gelas beaker, timbangan analitik (Mettler AJ 150), refrigerator dan 

freezer merk Polytron.  

Peralatan yang digunakan dalam analisis antara lain timbangan analitik 

merk Mettler AJ 150, cawan petri, viscotester VT-03E, stop watch, gelas ukur, 

gelas beaker, tabung reaksi, colony counter, bunsen, dan autoclaf. Bahan untuk 
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analisis yang digunakan adalah MRS agar merk Oxoid, pepton, aquadest, dan 

alkohol 70%.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

percobaan RAK (Rancangan Acak Kelompok) dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. 

Pengelompokan dilakukan berdasarkan hari pembuatan es krim sinbiotik karena 

perbedaan susu segar yang digunakan. Perlakuan yang digunakan adalah tingkat 

penggunaan sukrosa yaitu : 

• Tingkat penggunaan sukrosa 12 % dari volume ICM (P1) 

• Tingkat penggunaan sukrosa 14 % dari volume ICM (P2) 

• Tingkat penggunaan sukrosa 16 % dari volume ICM (P3) 

Prosedur Penelitian 

 Proses pembuatan es krim sinbiotik terdiri dari tiga tahap, yaitu pembuatan 

yoghurt, persiapan ice cream mix dan pembuatan es krim sinbiotik. Proses 

pembuatan es krim sinbiotik dan prosedur penelitian selengkapnya dapat dilihat 

pada diagram alir yang tercantum dalam Gambar 2. 

I. Pembuatan Yoghurt (Susilorini dan Sawitri, 2006) 

1. Pasteurisasi susu pada suhu 61-63°C selama 30 menit 

2. Penurunan suhu hingga mencapai 43°C 

3. Penanaman starter sebanyak 4% yang dilakukan secara aseptis 

4. Pemeraman dalam penangas air pada suhu 43°C selama 4 jam 
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II. Persiapan Ice Cream Mix (ICM) dalam Penelitian 

Semua bahan yang digunakan : susu segar, yoghurt, susu skim, sukrosa, kuning 

telur, CMC dan ubi jalar ungu dianalisis bahan keringnya. Penetapan komponen 

bahan dalam ice cream mix didasarkan pada bahan kering semua bahan (Idris, 

2003). Pencampuran dari bahan baku yang digunakan  yaitu susu segar, yoghurt, 

sukrosa sesuai perlakuan, susu skim, stabilizer 0,2 %, emulsifier 1,5 %, dan ubi 

jalar ungu 2 % akan dihasilkan 100 gram ICM dengan kadar bahan kering 38 %. 

Proporsi masing-masing bahan agar dihasilkan 100 gram ICM dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Dari hasil perhitungan formulasi ICM (Lampiran 1) maka diperoleh : 

Tabel 3. Komposisi ICM untuk semua perlakuan 

Komposisi Bahan 
P1 (gram) P2 (gram) P3 (gram) 

Susu segar  
Yoghurt 
Susu skim (bubuk) 
Kuning telur 
CMC 
Sukrosa 
Ubi jalar ungu (pasta) 

33,4407 
33,4407 
17,4187 
1,5000 
0,2000 
12,000 
2,0000 

33,4694 
33,4694 
15,3613 
1,5000 
0,2000 
14,000 
2,0000 

33,4981 
33,4981 
13,3039 
1,5000 
0,2000 
16,000 
2,0000 

Jumlah 100 100 100 
 

III. Pembuatan Es Krim Sinbiotik 

1. Penimbangan bahan-bahan ICM yaitu susu segar, CMC 0,2 %, kuning 

telur 1,5 %, skim berbeda pada masing-masing perlakuan, ubi jalar ungu   

2 %, dan sukrosa sesuai perlakuan 

2. Pasteurisasi bahan-bahan ICM yaitu susu segar, CMC 0,2 %, kuning telur 

1,5 %, skim berbeda pada masing-masing perlakuan, ubi jalar ungu 2 % 

dan sukrosa sesuai perlakuan. Pasteurisasi susu hingga suhu 40°C, 
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kemudian masukkan bahan-bahan lain dan pasteurisasi hingga suhu 80°C 

selama 25 detik 

3. Homogenkan bahan-bahan ICM yang telah dipasteurisasi dengan 

menggunakan mixer selama kurang lebih 15 menit 

4. Penambahan yoghurt dengan perbandingan 1:1 dari total susu segar   

(Tabel. 3) ke dalam ICM, selanjutnya diaduk hingga homogen 

5. Aging adonan selama semalam dalam suhu refrigerator (4°C) kemudian 

dilakukan pengujian viskositas 

6. Pembuihan dan pembekuan menggunakan ice cream maker selama kurang 

lebih 30 menit 

7. Dibekukan dalam freezer selama 24 jam, kemudian dilakukan pengujian 

overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak, gula reduksi dan mutu 

organoleptik 

 

Overrun =  

 

8. Ditentukan perlakuan terbaik, kemudian dilakukan pengujian antosianin 

dan total bakteri asam laktat. 

Diagram alir penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

berat ICM – berat es krim 

berat es krim 
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan pasta ubi jalar ungu 

Pengupasan 

Pencucian  

Pengecilan ukuran 

Sortasi 

Pengukusan 
100ºC, 10 menit 

Penghancuran dengan blender 
kec. 2, 10 menit 

Bahan : Air 
1 : 1 b/v 

Penimbangan 

Air mengalir 

Ubi Jalar Ungu 
(Var. Ayamurasaki) 
 

Pasta 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Pasteurisasi 61-63°C, 
 30 menit 

Penurunan suhu hingga 
43°C 

Pemeraman pada suhu 43°C 
selama 4 jam di penangas air 

Inokulasi starter 4 %  

Susu segar 

Yoghurt  

Susu segar,  
CMC 0,2%, sukrosa, 
kuning telur 1,5%,ubi 

jalar ungu 2%  
 

Pasteurisasi 80°C,  
25 detik 

Dihomogenkan 15 menit 
menggunakan mixer 

ICM 

Perlakuan : 

• Sukrosa 12% (P1) 
• Sukrosa 14% (P2) 
• Sukrosa 16% (P3) 

Gambar 2. Diagram alir penelitian es krim sinbiotik 

Analisis : 
Total BAL 
Antosianin 
 

Perlakuan terbaik 

Analisis : 
Overrun 
Kec. Meleleh 
Gula Reduksi 
Organoleptik 

Pembekuan dalam 
freezer selama 24 

Total BAL 

Total BAL 

Es krim 
Sinbiotik 

Aging  selama 12 jam Analisis : 

Viskositas 
Total BAL 

Pembuihan dan pembekuan 
dalam ice cream maker 

selama 30 menit 

Total BAL 
ICM 

Sinbiotik 
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Variabel dalam penelitian ini adalah sukrosa yang merupakan variabel 

bebas, sedangkan variabel tidak bebasnya adalah viskositas, overrun, kecepatan 

meleleh, kadar lemak, gula reduksi, mutu organoleptik, antosianin dan total 

bakteri asam laktat. 

Parameter yang diamati pada tiap tahapan proses dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Uji viskositas dicantumkan pada Lampiran 2. 

2. Uji overrun menurut Idris (2003). Prosedur pengujian seperti tertera pada 

Lampiran 3. 

3. Uji kecepatan meleleh menurut Nelson and Trout (1965) pada Lampiran 4. 

4. Uji kadar lemak metode Gerber menurut Atherton dan Newlander (1997) 

pada Lampiran 5. 

5. Uji gula reduksi dilakukan menurut Sudarmadji dkk (1984). Prosedur 

pengujian seperti tertera pada Lampiran 6. 

6. Uji organoleptik dilakukan dengan metode Hedonic Scale Scoring 

menurut Idris (2003). Prosedur pengujian seperti tertera pada Lampiran 7. 

7. Perlakuan terbaik ditentukan dengan modifikasi metode de Garmo pada 

Lampiran 8. 

8. Analisis total bakteri asam laktat (Anonymous, 1995) pada Lampiran 9. 

9. Analisis antosianin menurut Giusti dan Worldstat (2000) pada      

Lampiran 10. 

 

 

3.5 Analisis Data 



 33 

Data yang diperoleh pada pengujian viskositas, overrun, kecepatan 

meleleh, gula reduksi, kadar lemak, dan mutu organoleptik dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. Apabila 

terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1991). Penentuan perlakuan terbaik dihitung 

berdasarkan ranking penilaian dari masing-masing variabel yang telah disebutkan 

di atas, selanjutnya pada perlakuan terbaik dilakukan uji total bakteri asam laktat 

dan antosianin 

3.6 Batasan Istilah 

Es Krim Sinbiotik : es krim yang dibuat dengan tingkat penggunaan sukrosa 

yang berbeda dan ditambahkan ubi jalar ungu  sebanyak  

2 % dari total ICM dan yoghurt dengan perbandingan 1: 1  

dari total susu segar.  

Starter Yoghurt : kultur bakteri asam laktat komersil yang terdiri dari 

Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 

bulgaricus. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Tingkat Penggunaan Sukrosa Terhadap Viskositas Es Krim 

Sinbiotik 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sukrosa pada 

pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap viskositas es krim sinbiotik (Lampiran 11). Rata-rata viskositas es krim 

sinbiotik dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata viskositas dan hasil UJBD es krim sinbiotik 

Perlakuan Rata-rata Viskositas (poise) 
P1 

P2 

P3 

2,80a 

3,08ab 

3,37b 

Keterangan : Superskrip a dan b menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 
nyata   (P<0,01). 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa viskositas semakin tinggi dengan semakin 

tingginya tingkat penggunaan sukrosa. Penambahan sukrosa 12% (P1) 

memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap P3 (sukrosa 16%), dan 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap P2 (sukrosa 14%) ditinjau dari 

viskositas es krim sinbiotik. Pada kelompok menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (P<0,05) (Lampiran 11), hal ini menunjukkan bahwa perbedaan berat jenis 

bahan baku susu segar yang digunakan akan memberikan pengaruh pada 

viskositas yang berbeda-beda pula pada masing-masing ulangan.  

Hampir semua bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ICM yaitu 

lemak, protein (skim), CMC, sukrosa dan pati (ubi jalar ungu) memiliki sifat 
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hidrofilik, sehingga bahan-bahan tersebut memiliki peranan dalam meningkatkan 

viskositas ICM. Akan tetapi dari semua bahan yang digunakan, persentasi tingkat 

penambahan sukrosa adalah paling signifikan sehingga diduga sukrosa memiliki 

pengaruh paling besar dalam peningkatan viskositas ICM. Hal ini dikarenakan 

sukrosa mempunyai daya ikat air yang lebih tinggi daripada bahan lain dalam 

ICM, sehingga dengan semakin tingginya tingkat penggunaan sukrosa pada setiap 

perlakuan maka akan semakin banyak molekul-molekul air yang terperangkap 

dalam bahan dengan demikian dapat meningkatkan kekentalan ICM. 

Tingkat penambahan yoghurt pada masing-masing perlakuan memang 

tidak signifikan, akan tetapi yoghurt turut membantu meningkatkan viskositas 

dimana semakin tinggi penambahan yoghurt maka semakin banyak jumlah BAL 

sehingga asam laktat yang dihasilkan semakin besar. Asam laktat sangat penting 

dalam koagulasi kasein menjadi curd sehingga terbentuk yoghurt dengan tekstur 

semi padat, hal inilah yang dapat membantu peningkatan viskositas ICM.  

Bennion (1980), mengemukakan bahwa gula dapat meningkatkan 

kekentalan dan total padatan es krim serta menurunkan titik beku campuran. 

Bahan pemanis juga dapat berfungsi ganda sebagai sumber padatan yang murah 

pada proses pembuatan es krim (Padaga dan Sawitri, 2005). 

 

4.2 Pengaruh Tingkat Penggunaan Sukrosa Terhadap Overrun Es Krim     

Sinbiotik 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sukrosa pada 

pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap overrun es krim sinbiotik (Lampiran 12). Rata-rata overrun es krim 
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sinbiotik dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata overrun dan hasil UJBD es krim sinbiotik 

Perlakuan Rata-rata Overrun (%) 
P1 

P2 

P3 

50,28 b 

47,37 b 

38,00 a 

Keterangan : Superskrip a dan b menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 
nyata   (P<0,01). 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa overrun semakin menurun bersamaan dengan 

semakin tingginya tingkat penggunaan sukrosa. Penggunaan sukrosa 12 % (P1) 

menghasilkan es krim sinbiotik dengan rata-rata overrun paling tinggi yaitu 

50,2842 % diantara perlakuan. Penggunaan sukrosa 12% (P1) memberikan 

perbedaan yang sangat nyata terhadap P3 (sukrosa 16%), tetapi tidak berbeda 

dengan P2 (sukrosa 14%) terhadap overrun es krim sinbiotik. Pada kelompok 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) (Lampiran 12), hal ini 

menunjukkan bahwa overrun yang terbentuk selama proses pembuatan es krim 

sinbiotik juga ikut dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan, salah satunya 

yaitu susu segar. Susu segar yang diambil pada hari yang berbeda kemungkinan 

memiliki komposisi kimia yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi 

pembentukan overrun.  

Semakin tinggi penambahan sukrosa menunjukkan bahwa viskositas 

meningkat. Viskositas yang tinggi akan menghalangi udara yang dapat masuk 

selama proses pembekuan, sehingga overrun yang dihasilkan rendah. Tingkat 

penambahan sukrosa juga berpengaruh terhadap konsentrasi lemak, dimana 

semakin tinggi sukrosa yang ditambahkan maka semakin sedikit persentase lemak 
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dalam es krim sehingga overrun semakin menurun. Lemak berperan penting 

dalam pembentukan gelembung udara sehingga mempengaruhi overrun yang 

dihasilkan. Emulsi lemak dan protein akan membentuk film yang memerangkap 

udara dan menciptakan overrun. Potter (1986) mengemukakan bahwa gelembung-

gelembung udara tersebut keberadaannya dapat dipertahankan karena diselubungi 

oleh lapisan globula-globula lemak dalam sistem emulsi, sehingga semakin sedikit 

kandungan lemak dalam es krim maka pembentukan gelembung udara kurang 

stabil yang mengakibatkan penurunan overrun. 

Berdasarkan nilai overrun yang didapatkan dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa es krim sinbiotik yang dihasilkan termasuk dalam es krim 

super premium dengan nilai overrun 30-50%. Ice cream yang memiliki overrun 

90-100% termasuk dalam golongan ice cream penuh, sedangkan ice cream 

kemasan memiliki overrun 70-75%, super premium  30-50%, dan sherbet 30-40% 

(Anonymous, 2005).  

Pembentukan gelembung udara akan lebih stabil dengan adanya lemak 

yang saling menggabung (Hegenbart, 1996). Sukrosa berperan penting pada 

pembentukan overrun yang dihasilkan. Pada konsentrasi tinggi sukrosa akan 

menurunkan kemampuan pengembangan (Marshall et al., 2003). Konsentrasi 

sukrosa yang tinggi juga akan menyebabkan penurunan konsentrasi lemak dalam 

adonan. Berdasarkan penelitian Lestari (2006), diketahui  bahwa nilai overrun 

juga dipengaruhi oleh kadar lemak dimana semakin tinggi kadar lemak, maka 

overrun akan semakin tinggi.  
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4.3 Pengaruh Tingkat Penggunaan Sukrosa Terhadap Kecepatan Meleleh Es 

Krim Sinbiotik 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sukrosa pada 

pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  

terhadap kecepatan meleleh es krim sinbiotik (Lampiran 13). Rata-rata kecepatan 

meleleh es krim sinbiotik dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata kecepatan meleleh dan hasil UJBD es krim sinbiotik 

Perlakuan Rata-rata Kecepatan Meleleh 
(menit/50gram) 

P1 

P2 

P3 

67,95a 

77,02b 

87,01c 

Keterangan : Superskrip a, b dan c menunjukkan adanya perbedaan yang sangat   
nyata   (P<0,01). 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata pada 

setiap tingkat penambahan sukrosa terhadap kecepatan meleleh es krim sinbiotik, 

dimana penggunaan sukrosa 12 % (P1) menghasilkan es krim sinbiotik dengan 

rata-rata kecepatan meleleh paling cepat yaitu 67,9575 menit per 50 gram. Pada 

kelompok menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) (Lampiran 13), 

sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa pada masing-masing ulangan yang 

dilakukan yaitu perbedaan susu segar yang ditambahkan akan memberikan 

pengaruh terhadap kecepatan es krim sinbiotik yang dihasilkan. 

Sifat sukrosa yang memiliki kemampuan untuk memerangkap molekul-

molekul air berperan penting dalam kecepatan meleleh dari produk es krim yang 

dihasilkan. Semakin tinggi penggunaan sukrosa maka akan semakin banyak 

jumlah air bebas yang terikat, sehingga semakin sedikit jumlah air bebas dalam 
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bahan, akibatnya proses pelelehan es krim menjadi lebih lambat. Pengukuran 

kecepatan meleleh selain ditentukan oleh kandungan bahan dalam sampel, juga 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu perbedaan suhu ruangan, 

kelembaban ruangan, kecepatan dan arah angin yang akan menentukan hasil 

pengukuran. 

Penambahan starter yoghurt dalam pembuatan fermented ice cream dapat 

mengubah laktosa menjadi asam laktat, menurunkan pH sehingga kasein 

terkoagulasi menjadi gel yang akan meningkatkan kekentalan ice cream dan 

mempengaruhi kecepatan meleleh dari ice cream (Decker, 2001).  

 

4.4 Pengaruh Tingkat Penggunaan Sukrosa Terhadap Kadar Lemak Es  

Krim Sinbiotik 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sukrosa 

pada pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap kadar lemak es krim sinbiotik (Lampiran 14). Rata-rata kadar lemak es 

krim sinbiotik dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata kadar lemak dan hasil UJBD es krim sinbiotik 

Perlakuan Rata-rata Kadar Lemak (%) 
P1 

P2 

P3 

2,50b 

2,36a 

2,33a 

Keterangan : Superskrip a dan b menunjukkan adanya perbedaan yang nyata   
(P<0,05). 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata kadar lemak pada penggunaan 

sukrosa 12% (P1) memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap P2 (sukrosa 

14%), akan tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata antara P2 (sukrosa 14%) 
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dan P3 (sukrosa 16%) terhadap kadar lemak es krim sinbiotik. Pada kelompok 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) (Lampiran 14), hal ini 

menunjukkan bahwa susu segar yang diambil pada hari yang berbeda memiliki 

kandungan kadar lemak yang berbeda-beda pula sehingga turut memberikan 

pengaruh terhadap kadar lemak dalam es krim sinbiotik. 

Kadar lemak semakin menurun dengan semakin tingginya tingkat 

penggunaan sukrosa, hal ini diduga dipengaruhi oleh kandungan kadar lemak 

dalam bahan selain sukrosa karena sukrosa tidak memiliki kandungan lemak. 

Penurunan persentase skim diduga berperan besar dalam penurunan kadar lemak 

es krim sinbiotik. Berdasarkan hasil analisa kadar lemak pada bahan (Lampiran 1) 

diketahui bahwa kandungan kadar lemak dalam skim cukup tinggi yaitu 1,00%, 

hal inilah yang mempengaruhi persentase kadar lemak produk. Jumlah 

penambahan skim yang semakin menurun pada setiap perlakuan secara otomatis 

akan menurunkan kadar lemak. Sedangkan bahan lain yang juga memiliki 

kandungan lemak yaitu susu segar, kuning telur dan ubi jalar ungu tidak 

memberikan pengaruh besar terhadap kadar lemak es krim sinbiotik yang 

dihasilkan karena persentase penggunaannya tidak terlalu signifikan dan sama 

pada setiap perlakuan.  

Persentase kandungan lemak dan sukrosa ini dapat dihubungkan dengan 

perbandingan proporsi lemak terhadap konsentrasi sukrosa yang ditambahkan dan 

adanya aktivitas lipolitik oleh bakteri asam laktat (Jay, 1992).  
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4.5 Pengaruh Tingkat Penggunaan Sukrosa Terhadap Gula Reduksi Es Krim 

Sinbiotik 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sukrosa 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap gula reduksi es krim 

sinbiotik (Lampiran 15). Rata-rata gula reduksi es krim sinbiotik dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata gula reduksi dan hasil UJBD es krim sinbiotik 
Perlakuan Rata-rata Gula Reduksi (%) 

P1 

P2 

P3 

6,82a 

6,67a 

7,16a 

Keterangan : Superskrip a menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata   
(P>0,05). 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata pada 

masing-masing perlakuan terhadap gula reduksi. Data tersebut menunjukkan 

bahwa aktivitas BAL dalam memanfaatkan gula juga berbeda pada masing-

masing konsentrasi sukrosa. Pada kelompok menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan (P>0,05) (Lampiran 15), hal ini menunjukkan bahwa perbedaan susu 

segar yang digunakan pada masing-masing ulangan tidak memiliki pengaruh 

terhadap kandungan  gula reduksi es krim sinbiotik. 

Turunnya nilai gula reduksi pada perlakuan P2 (sukrosa 14%) diduga 

karena BAL mencapai fase stasioner sehingga populasi BAL mencapai 

puncaknya. Semakin banyak bakteri yang hidup maka jumlah glukosa yang tersisa 

semakin sedikit karena telah diubah menjadi asam laktat.  

Pada perlakuan P3 (sukrosa 16%) kandungan gula reduksi kembali 

meningkat yang diduga bakteri dalam yoghurt telah melewati fase stasioner dan 

masuk pada fase kematian sehingga populasinya kembali menurun, dengan 



 42 

demikian gula reduksi yang terukur kembali meningkat. Pentingnya analisa gula 

reduksi adalah untuk mengetahui aktivitas BAL dalam memecah disakarida 

menjadi monosakarida penyusunnya yaitu glukosa dan fruktosa. Selain itu untuk 

mengetahui aktivitas BAL dalam merombak glukosa dan galaktosa sehingga 

menghasilkan asam laktat. Glukosa akan dimanfaatkan oleh BAL untuk viabilitas 

dan pertumbuhannya, akan tetapi BAL memiliki batasan optimal untuk 

memanfaatkan glukosa sehingga tidak semua glukosa dimanfaatkan dan terbentuk 

sisa. Glukosa sisa inilah yang disebut sebagai gula reduksi. 

Banyaknya jumlah BAL yang terdapat pada starter berpengaruh besar 

terhadap jumlah gula yang tersisa. Semakin sedikit gula reduksi yang tersisa 

menandakan aktivitas starter masih baik (Utomo, 2007).  

 

4.6 Pengaruh Tingkat Penggunaan Sukrosa Terhadap Tekstur Es Krim 

Sinbiotik 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sukrosa pada 

pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  

terhadap kesukaan panelis pada tekstur es krim sinbiotik (Lampiran 16). Rata-rata 

kesukaan panelis terhadap tekstur es krim sinbiotik dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap tekstur dan hasil UJBD es krim 
sinbiotik 

 
Perlakuan Rata-rata Tekstur 

P1 

P2 

P3 

5,90a 

6,76b 

5,84a 

Keterangan : Superskrip a dan b menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 
nyata   (P<0,01). 
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Tabel 9 menunjukkan bahwa penggunaan sukrosa 12% (P1) memberikan 

perbedaan yang sangat nyata terhadap P2 (sukrosa 14%), tetapi tidak memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap P3 (sukrosa 16%) dimana tekstur pada P2 memiliki 

rata-rata tertinggi. Kesukaan panelis terhadap tekstur es krim sinbiotik pada 

perlakuan P2 dikarenakan tekstur yang dihasilkan kompak dan halus. Pada panelis 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) (Lampiran 16), hal ini 

menunjukkan bahwa penilaian yang diberikan antar panelis terhadap tekstur es 

krim sinbiotik memiliki perbedaan yang cukup signifikan.  

Tekstur secara umum ditentukan oleh tinggi rendahnya overrun yang 

dihasilkan selama proses pendinginan dan pembekuan. Overrun yang semakin 

rendah akan menghasilkan tekstur yang lebih keras. Proses pembekuan juga 

mempengaruhi tekstur es krim yang dihasilkan. Tekstur es krim yang lembut 

didapat jika proses pembekuan dilakukan dengan metode pembekuan cepat, 

sehingga dihasilkan kristal-kristal es yang lebih kecil. 

 Gula memiliki peranan dalam pembentukan tekstur yang dikemukakan 

oleh Idris (2003), bahwa gula selain sebagai pemanis juga digunakan untuk 

memperoleh tekstur es krim yang halus. Kecepatan pembekuan juga berpengaruh 

terhadap tekstur ice cream, semakin cepat pembekuan, semakin kecil kristal es 

yang terbentuk sehingga tekstur ice cream menjadi halus. Kerusakan tekstur es 

krim diakibatkan adanya kristalisasi laktosa yang menyebabkan tekstur es krim 

seperti berpasir (sandy deffect). Gula ditambahkan untuk mengurangi terjadinya 

kerusakan tersebut (Marsidik, 1994).  
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4.7 Pengaruh Tingkat Penggunaan Sukrosa Terhadap Rasa Es Krim 

Sinbiotik 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sukrosa pada 

pembuatan es krim sinbiotik memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)  

terhadap kesukaan panelis pada rasa es krim sinbiotik (Lampiran 17). Rata-rata 

kesukaan panelis terhadap rasa es krim sinbiotik dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap rasa dan hasil UJBD es krim 
sinbiotik 

 
Perlakuan Rata-rata Rasa 

P1 

P2 

P3 

5,58a 

6,33b 

5,48a 

Keterangan : Superskrip a dan b menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 
nyata   (P<0,01). 

 

Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa penggunaan sukrosa 12% (P1) 

memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap P2 (sukrosa 14%), tetapi tidak 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap P3 (sukrosa 16%). Perlakuan P2 

mempunyai nilai tertinggi, hal ini diduga karena panelis tidak menghendaki 

produk yang terlalu asam. Sedangkan pada panelis menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) (Lampiran 17), hal ini menunjukkan bahwa 

antar panelis terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap penilaian yang 

diberikan pada rasa es krim sinbiotik. 

Rasa merupakan point terbesar pada penilaian kualitas es krim. Es krim 

dikonsumsi terutama karena rasanya atau dengan kata lain penerimaan konsumen 

terhadap es krim sebagian besar tergantung rasanya. Rasa es krim sinbiotik yang 
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dihasilkan dipengaruhi oleh adanya asam laktat yang dihasilkan dari fermentasi 

bakteri asam laktat.  

Peningkatan keasaman yang dihasilkan sebagai akibat optimalnya aktivitas 

dari bakteri asam laktat dalam menghasilkan asam laktat sehingga rasa es krim 

sinbiotik akan semakin asam. Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa 

panelis tidak menghendaki produk yang terlalu asam maupun terlalu manis, 

dengan pertimbangan produk ini merupakan produk sinbiotik. Konsentrasi gula 

yang tinggi dapat menetralkan asam dalam produk (Iliev et al., 2006). 

Sukrosa merupakan salah satu sumber gula yang akan difermentasi oleh 

bakteri asam laktat (Salminen and Wright, 1998). Dalam pembuatan fermented ice 

cream, rasa dipengaruhi oleh aktivitas kultur yoghurt yang menyebabkan 

perubahan kimia produk sehingga mempengaruhi karakteristik fermented ice 

cream. Komponen asam laktat yang dihasilkan dari fermentasi laktosa dan protein 

memberikan pengaruh terhadap kualitas sensori pada fermented ice cream 

(Davidson, 1999). 

 

4.8 Pengaruh Tingkat Penggunaan Sukrosa Terhadap Aroma Es Krim 

Sinbiotik 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sukrosa pada 

pembuatan es krim sinbiotik tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05)  

terhadap kesukaan panelis pada aroma es krim sinbiotik (Lampiran 18). Rata-rata 

kesukaan panelis terhadap aroma es krim sinbiotik dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Rata-rata kesukaan panelis terhadap aroma dan hasil UJBD es krim 
sinbiotik 

Perlakuan Rata-rata Aroma 
P1 

P2 

P3 

5,86a 

5,90a 

5,53a 

Keterangan : Superskrip a menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata   
(P>0,05). 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa penggunaan sukrosa pada masing-masing 

perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata ditinjau dari kesukaan panelis 

terhadap aroma es krim sinbiotik. Aroma es krim sinbiotik dari semua perlakuan 

dinilai hampir sama oleh panelis, karena nilai kesukaan terhadap aroma es krim 

sinbiotik dari perlakuan P1, P2, dan P3 rata-rata 5,86; 5,90; dan 5,53. Pada panelis 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) (Lampiran 18), hal 

ini menunjukkan bahwa masing-masing panelis memberikan penilaian yang 

sangat berbeda terhadap aroma es krim sinbiotik yang dihasilkan. 

Pengujian mutu organoleptik yang dilakukan berorientasi pada konsumen 

menggunakan panelis tidak terlatih. Perbedaan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

disebabkan panelis yang digunakan tidak terlatih dan aroma yang dihasilkan pada 

masing-masing perlakuan dan ulangan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

mencolok sehingga panelis cenderung memberikan penilaian yang hampir sama. 

Kelemahan dari penggunaan panelis tidak terlatih yaitu penilaian tidak didasarkan 

pada sensitivitas tetapi berdasarkan tingkat kesenangan terhadap suatu produk 

(Kartika, Hastuti dan Supartono, 1991). Terbentuknya aroma pada es krim 

sinbiotik dikarenakan selama proses fermentasi dihasilkan senyawa-senyawa asam 

laktat, asetaldehid, asam asetat, asam formiat, dan diasetil yang memberikan 

aroma dan rasa yang khas (Oberman and Libudsz, 1998). 
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4.9 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Analisis pemilihan perlakuan terbaik menggunakan modifikasi metode de 

Garmo dalam Idris (2003), dilakukan dengan meminta pendapat responden 

tentang urutan (ranking) pentingnya peranan kedelapan variabel (yaitu viskositas, 

overrun, kecepatan meleleh, kadar lemak, gula reduksi, dan uji organoleptik yang 

meliputi tekstur, rasa dan aroma) terhadap mutu produk, dengan menggunakan 

daftar isian (kuisioner). Hasil ranking tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu dirata-

rata untuk mengetahui urutan (ranking) masing-masing variabel. Dari hasil 

ranking tersebut kemudian dihitung bobot variabel dan seterusnya sampai 

diperoleh Nilai Hasil (Nh) (Lampiran 8). Nh dari semua variabel untuk masing-

masing perlakuan kemudian dijumlahkan. Perlakuan dengan jumlah Nh tertinggi 

adalah perlakuan yang terbaik.  

Hasil perhitungan analisis pemilihan perlakuan terbaik untuk es krim 

sinbiotik dengan perlakuan tingkat penambahan sukrosa menunjukkan bahwa 

penggunaan sukrosa 14% merupakan perlakuan terbaik. Hasil pengujian kualitas 

es krim pada perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Hasil uji kualitas es krim sinbiotik pada perlakuan terbaik (penggunaan     
sukrosa 14 %) 

 
Variabel Hasil 

Viskositas 3,08 poise 
Overrun 47,37 % 
Kecepatan Meleleh 77,02 menit/50 gr 
Kadar Lemak 2,36 % 
Gula Reduksi 6,67 % 
Tekstur 6,76 
Rasa 6,33 
Aroma 5,90 
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Es krim sinbiotik pada perlakuan terbaik menghasilkan es krim dengan 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh, gula reduksi dan kadar lemak yang 

maksimum ditinjau dari analisa statistik, serta menghasilkan rasa, tekstur dan 

aroma yang disukai konsumen. Hasil perlakuan terbaik yaitu penggunaan sukrosa 

14% (P2) selanjutnya pada perlakuan terbaik akan dilakukan pengujian total 

bakteri asam laktat dan antosianin. 

 

4.10 Total Bakteri Asam Laktat pada Setiap Tahapan Proses 

Total bakteri asam laktat yang diperoleh pada setiap tahapan proses 

penelitian es krim sinbiotik terlihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Total BAL pada setiap tahapan proses pembuatan es krim sinbiotik 
 

Tahapan Proses Jumlah Total BAL (log cfu/ml) 
ICM 
Setelah Aging 
Setelah Pembuihan dan Pembekuan 
Setelah Pembekuan dalam freezer 

9,78 
9,97 
9,39 
9,14 

 

Hasil penelitian (Tabel 13) menunjukkan bahwa pada setiap tahapan 

proses pembuatan es krim sinbiotik yaitu homogenisasi, aging, pembuihan dan 

pembekuan dalam ice cream maker, serta pembekuan dalam freezer dapat 

mempengaruhi jumlah bakteri asam laktat yang hidup, hal ini dapat dilihat dengan 

perbedaan jumlah bakteri pada setiap tahap proses tersebut. Jumlah bakteri asam 

laktat setelah aging mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan jumlah 

bakteri asam laktat dalam ICM, akan tetapi setelah aging jumlah bakteri asam 

laktat mengalami penurunan terus menerus setelah melalui pembuihan dan 

pembekuan dalam ice cream maker dan pembekuan dalam freezer, dimana hasil 

setelah pembekuan dalam freezer merupakan hasil yang terendah.  
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Aging dilakukan pada suhu 4°C selama ± 12 jam. Jumlah bakteri asam 

laktat setelah aging pada penelitian ini merupakan hasil yang tertinggi yaitu 

sebesar 9,9661 log cfu/ml, hal ini karena bakteri asam laktat membutuhkan waktu 

beradaptasi dengan substrat agar dapat tumbuh secara optimum. Suhu aging yang 

digunakan memang bukan merupakan suhu optimum pertumbuhan BAL, akan 

tetapi meningkatnya jumlah bakteri asam laktat menunjukkan bahwa bakteri asam 

laktat mampu melakukan metabolisme dan memanfaatkan nutrisi dalam produk 

menjadi asam laktat. Lama inkubasi yang meningkat akan memberikan 

kesempatan bagi bakteri asam laktat dalam mempergunakan nutrisi yang ada 

dalam bahan. Waktu aging yang lama dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat 

untuk memperbanyak jumlahnya. Semakin lama disimpan maka BAL  telah 

terbiasa pada kondisi tersebut sehingga aktivitasnya meningkat. Sukrosa 

merupakan salah satu sumber gula yang akan difermentasi oleh bakteri asam 

laktat (Salminen and Wright, 1998). Iliev et al (2006), menyatakan bahwa pada 

saat fermentasi sukrosa dapat berfungsi sebagai nutrisi karena dapat 

terdekomposisi oleh enzim menghasilkan glukosa dan fruktosa. 

Viabilitas bakteri probiotik pada yoghurt tergantung pada strain yang 

digunakan, interaksi antar spesies yang ada, produksi hidrogen peroksida, 

metabolisme bakteri, dan keasaman akhir produk. Viabilitas juga tergantung dari 

nutrisi yang ada, pertumbuhan promotor dan inhibitor, konsentrasi gula, dan 

penyerapan oksigen selama penyimpanan (Shandoim and Saarela, 2003).  

Proses pembuihan dalam ice cream maker mempunyai fungsi untuk 

memasukkan udara ke dalam ice cream mix dan pembekuan dalam ice cream 

maker berfungsi untuk membekukan cairan. Bakteri asam laktat umumnya 
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bersifat anaerob, sehingga dengan adanya udara yang masuk akan mengganggu 

pertumbuhan bakteri asam laktat yang mengakibatkan penurunan jumlah bakteri 

yang hidup, demikian juga dengan jumlah bakteri asam laktat pada es krim 

sinbiotik pada penelitian ini juga menunjukkan adanya penurunan setelah proses 

pembuihan dan pembekuan dalam ice cream maker selama 30 menit. Widodo 

(2003), menyatakan bahwa keberadaan oksigen sangat menekan perkembangan 

bakteri asam laktat sehingga akan menghambat pertumbuhannya. 

Pembekuan dalam freezer selama 24 jam menyebabkan kristalisasi es yang 

bisa mempengaruhi sel bakteri dan mengurangi viabilitasnya. Proses pembekuan 

dapat mengakibatkan penurunan ½ sampai 1 log cycle jumlah bakteri. Bakteri 

yang terluka tidak bisa tumbuh dengan baik pada media selektif walaupun 

metabolismenya masih aktif. Penambahan sukrosa berfungsi pada tahap ini. 

Sukrosa sebagai cryoprotectant dapat mencegah sel bakteri mengalami kerusakan 

akibat dehidrasi. Penggunaan sukrosa didasarkan pada sifatnya yang tidak 

melewati membran sel tetapi hanya melindungi membran sel mikroorganisme 

bagian luar yang akan menstabilkan membran terhadap kerusakan pembekuan. 

Sukrosa akan melapisi membran sel sehingga tidak terjadi kontak langsung antara 

membran sel dengan kristal es. Cryoprotectant adalah senyawa yang mampu 

melakukan ikatan hidrogen dan atau terionisasi dengan membran sel bakteri 

sehingga strukturnya menjadi lebih kuat. Kuatnya struktur membran sel ini 

memungkinkan bakteri untuk lebih tahan terhadap proses pembekuan (Tamime 

and Robinson, 1989). 

Nilai terendah dari jumlah bakteri asam laktat yang hidup dalam es krim 

sinbiotik pada penelitian ini masih sesuai dengan standart minimum jumlah 
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bakteri probiotik hidup dalam produk berbasis susu yang dinyatakan oleh Mullen 

(2001), yaitu 107 log cfu/ml. Gula merupakan sumber nutrisi utama yang 

digunakan oleh bakteri asam laktat untuk metabolisme maupun perkembang 

biakannya, selain itu gula pasir atau gula tebu (sukrosa) dapat melindungi 

membran sel bakteri asam laktat dari kerusakan akibat pembekuan (Fardiaz, 

1992). 

 Bahan pelindung seperti sukrosa dapat menurunkan titik beku sehingga 

kristal es akan mulai terbentuk pada suhu sekitar -5°C sampai -15°C. Sel akan 

mengalami dehidrasi diikuti oleh penurunan tekanan osmotik dan konsentrasi 

padatan pada media karena kristal es yang halus akan terbentuk di sekitar media 

tetapi tidak di dalam sel (Widodo, 2003). Suhu pembekuan yang cepat cenderung 

menyebabkan mikroba dorman tetapi tidak membunuhnya. Pembekuan lambat 

lebih berbahaya untuk bakteri karena kristal es yang terbentuk menganggu 

struktur sel bakteri (Davidson, 1999). Suhu rendah akan menyebabkan 

penggumpalan pada membran sel sehingga proses transport akan terjadi sangat 

lambat yang akhirnya mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan mikroorganisme 

(Brock et al., 1994).  

 

4.11 Antosianin 

Analisa kandungan antosianin es krim sinbiotik dilakukan pada perlakuan 

terbaik, yaitu es krim sinbiotik dengan penggunaan sukrosa sebesar 14 %. Hasil 

penelitian menunjukkan kandungan antosianin yang terukur dalam es krim 

sinbiotik adalah 25,67 mg/100g. Antosianin memiliki korelasi positif terhadap 

aktivitas antioksidan, sehingga dapat diketahui bahwa es krim sinbiotik yang 
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dihasilkan dari penelitian ini juga berperan sebagai antioksidan meskipun aktivitas 

antioksidannya kurang maksimal. Hal ini diduga dipengaruhi oleh proporsi ubi 

jalar ungu yang digunakan dalam komposisi ICM. Pernyataan tersebut didasari 

oleh penelitian Andayani (2007), yang menyimpulkan bahwa aktivitas antioksidan 

maximal terdapat pada kadar antosianin 504,34 mg/100g, dimana 62,4% aktivitas 

antioksidan dipengaruhi oleh kandungan antosianin.  

Pigmen antosianin lebih stabil pada pH dibawah 3,5. Pada pH 4-5 

antosianin hampir tidak berwarna (Maga and Tu, 1994). Faktor yang 

mempengaruhi stabilitas antosianin adalah pH, temperatur, sinar, dan oksigen. 

Umumnya antosianin lebih stabil pada kondisi asam, media bebas oksigen, dalam 

suhu dingin dan kondisi gelap (Nollet, 1996).   
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BAB V 
 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

• Penambahan sukrosa dalam pembuatan es krim sinbiotik meningkatkan  

viskositas, kecepatan meleleh, gula reduksi, dan menurunkan overrun serta 

kadar lemak. 

• Perlakuan terbaik adalah penggunaan sukrosa 14 %, menghasilkan es krim 

sinbiotik dengan viskositas 3,08 poise, overrun 47,37%, kecepatan 

meleleh 70,02 menit/50 g, kadar lemak 2,36%, gula reduksi 6,67%, total 

BAL  138,5 x 107, kadar antosianin 25,67 mg yang berfungsi sebagai 

antioksidan serta memiliki tekstur, rasa, dan aroma yang disukai 

konsumen. 

5.2 Saran 

Disarankan untuk menggunakan sukrosa sebesar 14 % dalam pembuatan 

es krim sinbiotik dan mempelajari umur simpan es krim sinbiotik serta 

pengaruhnya terhadap viabilitas BAL. 
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Lampiran 1. Perhitungan Komposisi 

Hasil analisis masing-masing bahan adalah sebagai berikut : 

Kadar (%) Nama Bahan 
Lemak Bahan Kering 

Susu segar + yoghurt 
Susu skim (bubuk) 
Kuning telur 
CMC 
Sukrosa 
Ubi jalar ungu (pasta) 

2,43 
1,00 
33,00 

- 
- 

0,58 

11,99 
97,00 
46,88 
84,78 
99,44 
13,96 

 

Jumlah masing-masing bahan adalah sebagai berikut : 

Susu + yoghurt = x gram 

Skim  = y gram 

Kuning telur 1,5% = 1,5 gram 

CMC 0,2% = 0,2 gram 

Gula 12%  = 12 gram 

Ubi 1%  = 2 gram 

Maka dibuat persamaan sebagai berikut: 

• Berdasarkan berat total ICM 

x + y + 2 + 12 + 1,5 + 0,2 = 100  

• Berdasarkan bahan kering 

0,1199x + 0,97y + 0,2792 + 11,9328 + 0,7032 + 0,1696 = 38  

• Berdasarkan lemak 

0,0243x + 0,01y + 0,495 + 0,0116 = z 

 

Dari hasil perhitungan persamaan tersebut diperoleh harga 

x = 66,8813 ; y = 17,4187  dan z = 2,306   
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Dari hasil perhitungan tersebut dikonversikan ke dalam persentasenya, maka akan 

diperoleh ICM dengan komposisi sesuai perlakuan sebagaimana terlihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel komposisi ICM untuk semua perlakuan 

Komposisi Bahan 
P1 (gram) P2 (gram) P3 (gram) 

Susu segar  
Yoghurt 
Susu skim (bubuk) 
Kuning telur 
CMC 
Sukrosa 
Ubi jalar ungu (pasta) 

33,4407 
33,4407 
17,4187 
1,5000 
0,2000 
12,000 
2,0000 

33,4694 
33,4694 
15,3613 
1,5000 
0,2000 
14,000 
2,0000 

33,4981 
33,4981 
13,3039 
1,5000 
0,2000 
16,000 
2,0000 

Jumlah 100 100 100 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Viskositas  

 Prosedur pengukuran viskositas adalah sebagai berikut (Anonymous, 

1994) : 

1. Spindel dipasang pada lengan spindel (digunakan spindel no. 4). 

2. Spindel dimasukkan pada sample yang diuji. 

3. Motor dihidupkan sehingga spindel berputar dan jika jarum dial menunjukkan 

angka stabil motor dimatikan. 

4. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, setiap sample diukur 5 kali 

kemudian diambil rata-rata. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang sesuai dengan kecepatan 

dan nomor spindel yang dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang 

diuji. 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Overrun Es Krim 

Overrun es krim diukur dengan cara sebagai berikut (Idris, 2003)  : 

1. Wadah es krim yang akan digunakan ditimbang 

2. ICM dimasukkan ke dalam wadah sampai penuh rata, kemudian ditimbang 

(X) 

3. ICM yang telah ditimbang dibekukan 

4. Ratakan permukaan es krim, kemudian ditimbang (Y) 

5. Overrun dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Berat ICM- berat es krim = X-Y gram 

                     X - Y   

Overrun =  x 100% 

                         Y 
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Kecepatan Meleleh Es Krim

 Prosedur pengukuran kecepatan meleleh es krim adalah sebagai berikut 

(Nelson and Trout, 1965) : 

1. Diukur suhu dan kelembaban ruangan. 

2. Diambil sejumlah es krim dengan menggunakan sekop es krim sehingga 

diperoleh sampel dengan berat seseragam mungkin. 

3. Sampel yang telah diambil diletakkan di atas cawan petri pada suhu kamar dan 

dibiarkan sampai semua sampel meleleh. 

4. Waktu yang diperlukan sampai semua sampel meleleh dicatat sebagai 

kecepatan (menit/50 gram). 
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Lampiran 5. Prosedur Penentuan Kadar Lemak 

Prosedur pengukuran kadar lemak metode Gerber  adalah sebagai berikut 

(Atherton dan Newlander, 1997) : 

1. 5 gr sampel ditimbang dengan timbangan analitik dan dimasukkan dalam 

butyrometer. 

2. 10 ml H2SO4 dimasukkan dengan automatic pipets ke dalam butyrometer 

secara perlahan. 

3. Ditambahkan 1 ml amylalkohol. 

4. Butyrometer ditutup rapat dengan karet sumbat secara hati-hati dan digoyang 

perlahan hingga semua curd melarut. 

5. Butyrometer ditempatkan pada tempat yang telah tersedia dan dimasukkan 

dalam penangas air dengan air pada suhu 65-70°C selama 10 menit. 

6. Rak beserta isinya dikeluarkan dan butyrometer dimasukkan ke dalam 

pemusing dengan bagian karet penutup berada di bagian luar dan ujung pada 

pusat pemusing, lakukan dengan kecepatan 1100 rpm selama 4 menit. 

7. Butyrometer dikeluarkan dan dimasukkan lagi dalam penangas air selama 5 

menit, dengan letak karet tetap di bagian dasar. 

8. Butyrometer diambil dan dibaca skalanya dengan mengatur posisi karetnya, 

bila perlu gunakan lampu untuk membaca skala. 
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Lampiran 6. Prosedur Penentuan Kadar Gula Reduksi 

Penentuan gula reduksi adalah (Sudarmadji dkk, 1984): 

a. Penyiapan Kurva Standar 

Membuat larutan glukosa standar ( 10 mg glukosa anhidrat/100 ml) dari 

larutan glukosa di atas dilakukan pengenceran sebanyak lima macam sehingga 

diperoleh larutan glukosa dengan konsentrasi 2,4,6,8 dan 10 mg/100 ml. 

Menyiapkan 6 tabung reaksi yang bersih, masing-masing diisi dengan air suling 

sebagai blanko. Reagensia Nelson ditambahkan ke dalam masing-masing tabung 

kemudian semua tabung dipanaskan dalam penangas air sampai mendidih selama 

30 menit. Semua tabung segera didinginkan hingga suhu mencapai 25ºC. Setelah 

dingin, ditambahkan reagensia arsenomolibdat kemudian digoyang sampai semua 

endapan larut, ditambahkan 7 ml aquades dan dikocok sampai homogen. Optical 

density-nya diukur pada panjang gelombang 540 nm. Setelah itu dibuat kurva 

standart yang menghubungkan antara konsentrasi glukosa dan optical density. 

b. Penentuan Gula Reduksi 

Disiapkan larutan contoh yang mempunyai kadar gula reduksi 2-8 mg per 

100 ml. Sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih. Setelah 

ditambahkan reagensia Nelson, selanjutnya diperlakukan seperti pada persiapan 

kurva standart. 

 

 

 

 

 



 67 

Lampiran 7. Uji Organoleptik Dengan Hedonic Scale Scoring 

 Contoh daftar pertanyaan uji organoleptik dengan Hedonic Scale Scoring 

(Idris, 2003) : 

Nama Penguji   : 

Produk Yang diuji : 

Tanggal  : 

Ujilah rasa sampel-sampel berikut, dan tuliskan seberapa anda menyukai 

atau tidak menyukainya dengan membubuhkan tanda (V) pada pernyataan-

pernyataan yang anda anggap paling sesuai 

Kode Sampel Derajat Kesukaan 
      

Amat sangat menyukai       
Sangat menyukai       
Menyukai       
Agak menyukai       
Bukan menyukai atau tidak 
menyukai 

      

Agak tidak menyukai       
Tidak menyukai       
Sangat tidak menyukai       
Amat sangat tidak menyukai       
 

Tuliskan komentar anda : 

 

 

*Lembar pengujian yang serupa dipakai untuk uji bau dan tekstur. 
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Lampiran 8. Prosedur Pemilihan Alternatif Terbaik  

 Prosedur pemilihan perlakuan terbaik dengan urutan sebagai berikut 

(modifikasi metode de Garmo dalam Idris, 2003): 

1. Meminta pendapat responden tentang urutan (ranking) pentingnya peranan 

kelima variabel terhadap mutu produk, dengan menggunakan daftar isian 

(kuisioner). 

2. Hasil ranking tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu dirata-rata untuk 

mengetahui urutan (ranking) masing-masing variabel. 

3. Dari hasil ranking tersebut kemudian dihitung bobot variabel. 

  

 

4. Hitung bobot normal 

BN = BV : total BV  

5. Hitung Nilai Efektifitas (Ne) 

   

 

6. Hitung Nilai Hasil (Nh) dari semua variabel dengan mengalikan Ne dengan 

bobot normal masing-masing 

 Nh = Ne X BN 

7. Nh dari semua variabel untuk masing-masing perlakuan kemudian 

dijumlahkan. Perlakuan dengan jumlah Nh tertinggi adalah perlakuan yang 

terbaik. 

 

 

Nilai perlakuan – Nilai terjelek 

Nilai terbaik – Nilai terjelek 
Ne = 

Rata-rata ranking variabel 

Rata-rata ranking tertinggi 
BV = 
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Lampiran 9. Prosedur Pengujian Total Bakteri Asam Laktat  

 Prosedur pengujian Total Bakteri Asam Laktat adalah sebagai berikut 

(Anonymous, 1995) :  

1. Penyiapan bahan : 

a. Larutan pepton sebagai pengencer = 1 gram pepton dalam 1000 ml 

aquades. Kemudian dilakukan sterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121ºC 

selama 15 menit dengan tekanan 1,5 atm. 

b. Media MRS agar = MRS 62 gram/1000 ml aquades kemudian dilakukan 

sterilisasi. 

c. Larutan pepton dan media diletakkan dalam penangas air pada suhu 50ºC. 

2. Prosedur pengujian : 

a. Sampel padat dilarutkan dalam pepton (sampel : pepton = 1 gram : 9 ml) 

sebagai pengenceran 10-1. 

b. Pengenceran 10-1 diambil 1 ml, kemudian dimasukkan tabung reaksi berisi 

9 ml pepton dan dikocok pelan hingga rata sebagai pengenceran 10-2. 

Begitu seterusnya sesuai dengan jumlah pengenceran yang diperlukan. 

c. Dipipet 1 ml sampel yang telah diencerkan dan dituangkan dalam cawan 

petri. Ditambahkan media 9 ml dan digoyang hingga rata. Penuangan pada 

cawan petri untuk pengenceran 10-5, 10-6, 10-7 dan dilakukan duplo. 

d. Setelah mengeras atau mengental dilakukan inkubasi pada suhu 37ºC 

selama 48 jam. Hitung jumlahnya dengan colony counter. 

Jumlah bakteri = jumlah koloni x                 1 

                                                                    faktor pengenceran 
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Lampiran 10. Prosedur Pengujian Antosianin  

Prosedur pengujian Antosianin adalah sebagai berikut (Giusti dan 

Worldstat, 2000) :  

1. Untuk membuat larutan buffer KCl pH 1,0 dengan cara membuat larutan A : 

0,2 MKCl (14,9 gr KCl dalam 1000 ml aquades), larutan B (0,2 M HCl), 

kemudian campurkan 50 ml larutan A + 97 ml larutan B, encerkan sampai 

dengan 200 ml, mengukur pH dan mengaturnya sampai 1,0 kemudian 

dipindahkan dalam wadah  

2. Untuk membuat larutan buffer Na-Asetat pH 4,5 dengan cara membuat 

larutan A : 0,2 M larutan asetat 911,55 ml dalam 1000 ml), larutan B = 0,2 M 

larutan Na-Asetat (16,4 gram C 2 H 3 O 2 Na dalam 1000 ml), kemudian 

mencampurkan 28 ml larutan A + 22 ml larutan B, encerkan sampai 100 ml, 

kemudian mengatur pH dan mengaturnya sampai 4,5. Pindahkan ke dalam 

wadah. 

3. Mengatur faktor pengenceran yang tepat untuk sampel. Pengenceran 

menggunakan buffer KCl pH 1,0 sampai absorbansi sampel pada α  max, 

masuk dalam kisaran linier dari spektro (absorbansi kurang dari 1,20) 

4. Menyiapkan 2 sampel dari larutan 1 dengan buffer KCl pH 1,0 dan yang lain 

dengan buffer Na-Asetat pH 4,5. Diencerkan tiap-tiap sampel untuk 

menentukan faktor pengencer. Dibiarkan 15 menit agar tercampur merata. 

5. Diukur absorbansi tiap sampel pada α max dan 700 nm 

6. Diukur absorbansi sampel dengan rumus sebagai berikut : 

A = (A α max – A 700nm) P (H 1,0 – ( A λ max – A 700 nm) pH 4,5 
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7. Penentuan total antosianin dengan perhitungan  

Total antosianin = 
1 x E

1000 x DFMW x A x 
   

Dimana : Total antosianin = mg/1000 ml 

E = Koefisien Absorbansi 

   = 26900 L/mol dinyatakan sebagai Cyianiding glukosa CMW =    

449,2) 

DF = Faktor Pengenceran 

Prosedur Analisa Prosentase Antosianin yang Terekstrak (Hanum, 2000) 

% Antosianin = 
SampelBerat 

Ekstrak   Volume x FP x Antosianin iKonsentras
 x 100% 

Dimana = konsentrasi antosianin dalam mg/ ml 

                FP = Faktor Pengencer 
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Lampiran 11. Analisis Ragam Viskositas ICM Sinbiotik 

Perlakuan Kelompok 
12 % 14 % 16 % 

Total 

1 
2 
3 

2,58 
2,89 
2,93 

2,82 
3,15 
3,29 

3,24 
3,55 
3,33 

8,64 
9,59 
9,55 

Total 8,4 9,26 10,12 27,78 
  

1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � Yij     / pr 

 

= (27,78)2 / 9 

= 85,7476 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � Yij2 – FK 

  = (2,582 + 2,892 + … + 2,932) – 85,7476 

  = 0,7338 

JK Perlakuan = � ( � Yij2) / r –FK 

  =                                        – 85,7476 

   

= 0,4931 

 

JK Kelompok = � ( � Yij2) / p –FK 

  =                                        – 85,7476 

   

= 0,1925 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 0,7338 – 0,4931 – 0,1925 

  = 0,0482 

8,42 + 9,262 + 10,122 

3 

8,642 + 9,592 + 9,552 

3 
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Hasil analisis ragam viskositas ICM sinbiotik 

SK db JK KT FHitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 
Kelompok 
Galat 

2 
2 
4 

0,4931 
0,1925 
0,0482 

0,2466 
0,0963 
0,0121 

20,3802** 

7,9587* 
6,94 
6,94 

18,00 
18,00 

Total 9-1      
Keterangan: (*) menunjukkan bahwa diantara kelompok terdapat perbedaan yang 

nyata (P < 0,05) 
(**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (P < 0,01) 
 

 

3. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1%) 

UJBD (1%) 

UJBD = JND x rGalatKT /  

==
3

0121,0
r
GalatKT

0,0635 

 

 

Banyaknya perbandingan  
2 3 

JND (1 %) 
UJBD (1 %) 

6,51 
0,4134 

6,8 
0,4318 

 
 Hasil UJBD untuk skor viskositas ICM sinbiotik pada masing-masing 

perlakuan 

 

Perlakuan Rata-rata  Notasi 
12 % 
14 % 
16 % 

2,8 
3,0867 
3,3733 

a 
a 

       b 
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Lampiran 12. Analisis Ragam dan UJBD Overrun Es Krim Sinbiotik  

Perlakuan Kelompok 
12 % 14 % 16 % 

Total 

1 
2 
3 

54,2023 
47,0746 
49,5756 

52,9527 
44,4329 
44,7385 

39,6653 
36,9375 
37,4126 

146,8203 
128,445 

131,7267 
Total 150,8525 142,1241 144,0154 406,992 

  

1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � Yij     / pr 

 

= (406,992)2 / 9 

= 18404,7209 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � Yij2 – FK 

  = (54,20232 + 47,07462 + … + 37,41262) – 18404,7209 

  = 324,1410 

JK Perlakuan = � ( � Yij2) / r –FK 

  =                                                                  – 18404,7209                                                  

 

= 247,0284 

 

JK Kelompok = � ( � Yij2) / p –FK 

  =                                                                – 18404,7209 

 

= 64,0264 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  =  324,1410 – 247,0284 – 64,0264 

  = 13,0862 

3 

150,85252 + 142,12412 + 114,01542 

146,82032 + 128,4452 + 131,72672 

3 
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Hasil analisis ragam overrun es krim sinbiotik 

SK db JK KT FHitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 
Kelompok 
Galat 

2 
2 
4 

247,0284 
64,0264 
13,0862 

123,5142 
32,0132 
3,2716 

37,7535** 

9,7852* 
6,94 
6,94 

18,00 
18,00 

Total 9-1      
Keterangan :  (*) menunjukkan bahwa diantara kelompok terdapat perbedaan 

yang nyata (P < 0,05) 
(**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (P < 0,01) 

 

3 . Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1%) 

UJBD (1%) 

UJBD = JND x rGalatKT /  

0443,1
3

2716,3 ==
r
GalatKT

 

 

 

Banyaknya perbandingan  
2 3 

JND (1 %) 
UJBD (1 %) 

6,51 
6,7984 

6,8 
7,1012     

 

 Hasil UJBD untuk skor overrun es krim sinbiotik pada masing-masing 

perlakuan 

 

Perlakuan Rata-rata  Notasi 
16 % 
14 % 
12 % 

38,0051 
47,3747 
50,2842 

a 
     b 

        b c 
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Lampiran 13. Analisis Ragam dan UJBD Kecepatan Meleleh Es Krim 
Sinbiotik  

 
Perlakuan Kelompok 

12 % 14 % 16 % 
Total 

1 
2 
3 

65,2452 
68,1230 
70,5042 

73,9389 
75,6431 
81,4941 

86,5669 
85,4524 
89,0376 

225,751 
229,2185 
241,0359 

Total 203,8724 231,0761 261,0569 696,0054 
 

1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � Yij     / pr 

 

= (696,0054)2 / 9 

= 53824,8352 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � Yij2 – FK 

  = (65,24522 + 68,12302 + … + 89,03762) – 53824,8352 

  = 597,4492 

JK Perlakuan = � ( � Yij2) / r –FK 

  =                                                               - 53824,8352 

   

= 545,4396 

JK Kelompok = � ( � Yij2) / p –FK 

  =                                                                - 53824,8352  

= 42,8114 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 597,4492 – 545,4396 – 42,8114 

  = 9,1982 

203,87242 + 231,07612 + 261,05692 

3 

225,7512 + 229,21852 + 241,03592 

3 
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Hasil analisis ragam kecepatan meleleh es krim sinbiotik 

SK db JK KT FHitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 
Kelompok 
Galat 

2 
2 
4 

545,4396 
42,8114 
9,1982 

272,7198 
21,4057 
2,2996 

118,5945** 

9,3084* 
6,94 
6,94 

18,00 
18,00 

Total 9-1      
 Keterangan : (*) menunjukkan bahwa diantara kelompok terdapat perbedaan 

yang nyata (P < 0,05) 
(**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (P < 0,01) 

 

3 . Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1%) 

UJBD (1%) 

UJBD = JND x rGalatKT /  

8755,0
3

2996,2 ==
r
GalatKT

 

 

Banyaknya perbandingan  
2 3 

JND (1 %) 
UJBD (1 %) 

6,51 
5,6995 

6,8 
5,9534 

 

 Hasil UJBD untuk skor kecepatan meleleh es krim sinbiotik pada masing-

masing perlakuan 

 

Perlakuan Rata-rata  Notasi 
12 % 
14 % 
16 % 

67,9575 
77,0254 
87,019 

a 
      b 

           c 
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Lampiran 14. Analisis Ragam Kadar Lemak Es Krim Sinbiotik    

Perlakuan Kelompok 
12 % 14 % 16 % 

Total 

1 
2 
3 

2,5 
2,6 
2,4 

2,4 
2,4 
2,2 

2,3 
2,4 
2,3 

7,2 
7,4 
7 

Total 7,5 7,1 7 21,6 
 

2. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � Yij     / pr 

 

= (21,6)2 / 9 

= 51,84 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � Yij2 – FK 

  = (2,52 + 2,62 + … + 2,32) – 51,84 

  = 0,08 

JK Perlakuan = � ( � Yij2) / r –FK 

  =                                  - 51,84 

 

= 0,0467 

JK Kelompok = � ( � Yij2) / p –FK 

  =                                  – 51,84 

   

= 0,0267 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 0,08 – 0,0467 – 0,0267 

  = 0,0066 

7,52 + 7,12 + 72 
3 

7,22 + 7,42 + 72 
3 
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Hasil analisis ragam kadar lemak es krim sinbiotik 

SK db JK KT FHitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 
Kelompok 
Galat 

2 
2 
4 

0,0467 
0,0267 
0,0066 

0,0234 
0,0134 
0,0017 

14,1818* 

8,1212* 
6,94 
6,94 

18,00 
18,00 

Total 9-1      
  Keterangan :  (*) menunjukkan bahwa diantara perlakuan dan diantara kelompok 

terdapat perbedaan yang   nyata (P < 0,05) 
 

3 . Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (5%) 

UJBD (5%) 

UJBD = JND x rGalatKT /  

0238,0
3

0017,0 ==
r
GalatKT

 

 

Banyaknya perbandingan  
2 3 

JND (5 %) 
UJBD (5 %) 

3,93 
0,0935 

4,01 
0,0954 

 

 Hasil UJBD untuk skor kadar lemak es krim sinbiotik pada masing-masing 

perlakuan 

 

Perlakuan Rata-rata  Notasi 
12 % 
14 % 
16 % 

2,3333 
2,3667 

2,5 

a 
a 

      b 
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Lampiran 15. Analisis Ragam Gula Reduksi Es Krim Sinbiotik 

Perlakuan Kelompok 
12 % 14 % 16 % 

Total 

1 
2 
3 

7,558 
5,953 
6,955 

6,849 
4,751 
8,414 

5,923 
6,432 
9,139 

20,33 
17,136 
24,508 

Total 20,466 20,014 21,494 61,974 
  

1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � Yij     / pr 

= (61,974)2 / 9 

= 426,753 

• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � Yij2 – FK 

  = (7,5582 + 5,9532 + … + 9,1392) – 426,753 

  = 14,4307 

JK Perlakuan = � ( � Yij2) / r –FK 

  =                                                    – 227,0044  

 

= 0,3835 

JK Kelompok = � ( � Yij2) / p –FK 

  =                                                    – 227,0044 

 

= 9,1115 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

  = 14,4307 – 0,3835 – 9,1115 

  = 4,9357 

3 

3 

20,332 + 17,1362 + 24,5082                                

20,4662 + 20,0142 + 21,4942 
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Hasil analisis ragam gula reduksi es krim sinbiotik 

SK db JK KT FHitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 
Kelompok 
Galat 

2 
2 
4 

0,3835 
9,1115 
4,9357 

0,1918 
4,5558 
1,2339 

0,1554 
3,6922 

6,94 
6,94 

18,00 
18,00 

Total 9-1      
Keterangan :  Tidak terdapat tanda menunjukkan bahwa diantara perlakuan dan 

diantara kelompok tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) 
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Lampiran 16. Analisis Ragam dan UJBD Tekstur Es Krim Sinbiotik 

P1 P2 P3 Panelis 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Total 

1 7 4 7 8 8 9 6 4 5 58 
2 5 7 6 4 8 7 2 3 7 49 
3 5 6 6 8 7 6 5 5 7 55 
4 6 7 7 6 8 7 4 6 8 59 
5 6 7 8 8 6 8 6 5 5 59 
6 5 6 8 6 8 8 8 6 7 62 
7 8 7 7 6 7 9 7 8 7 66 
8 3 7 6 8 7 7 3 7 9 57 
9 6 7 8 6 7 8 6 8 7 63 

10 8 6 7 8 8 7 5 7 7 63 
11 6 7 6 4 7 5 3 3 6 47 
12 5 6 6 6 6 7 5 5 7 53 
13 5 7 7 7 8 6 7 6 7 60 
14 7 8 4 9 6 5 5 6 8 58 
15 3 7 3 7 7 7 6 3 7 50 
16 4 6 4 7 8 6 6 3 7 51 
17 4 9 4 9 6 6 7 3 8 56 
18 5 4 7 9 8 8 7 4 7 59 
19 5 6 4 8 9 2 3 1 7 45 
20 6 6 9 7 6 6 7 5 8 60 
21 6 3 4 6 6 7 5 4 3 44 
22 5 2 5 8 7 8 2 6 7 50 
23 8 7 4 8 7 6 7 7 7 61 
24 5 8 8 8 8 3 6 7 4 57 
25 6 6 7 7 6 2 6 6 8 54 
26 6 4 7 7 5 8 7 4 6 54 
27 8 8 5 7 5 6 5 8 6 58 
28 4 4 3 6 3 8 4 3 8 43 
29 7 5 7 7 4 6 6 6 9 57 
30 3 6 7 7 8 5 8 5 9 58 

Total 167 183 181 212 204 193 164 154 208 1666 
 

1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � � Yjk   / pnr 

 

= (1666)2 / 270 

= 10279,8370 
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• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � � Yijk2 – FK 

  = (72 + 42 + … + 92) – 10279,8370 

  = 744,163 

JK Perlakuan = � ( � �Yijk2) / nr –FK 

  =                                    – 10279,8370 

   

= 48,1408 

 

JK Panelis = � ( � �Yijk2) / pr –FK 

 

  =                                      – 10279,8370 

   

= 112,163  

 

JK Kelompok = � ( �  �Yijk2) / pn –FK 

  =                                   – 10279,8370 

   

= 11,8741 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis – JK Kelompok 

  = 744,163 – 48,1408 – 112,163 – 11,8741 

  = 571,9851 

Hasil analisis ragam tekstur es krim sinbiotik 

SK db JK KT FHitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 
Panelis 
Kelompok 
Galat 

2 
29 
2 

236 

48,1408 
112,163 
11,8741 
571,9851 

24,0704 
3,8677 
5,9371 
2,4237 

9,9313** 

1,5958* 

2,4496 

3,03 
1,53 
3,03 

4,68 
1,81 
4,68 

Total 269      

5312 + 6092 + 5262 

90 

582 + 492 + … + 582 

9 

5432 + 5412 + 5822 

90 
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Keterangan :  (*) menunjukkan bahwa diantara panelis terdapat perbedaan yang 
nyata (P < 0,05) 
(**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (P < 0,01) 

  

2. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1%) 

UJBD (1%) 

UJBD = JND x nrGalatKT /  

1640,0
90
4237,2 ==

nr
GalatKT

 

Banyaknya perbandingan  
2 3 

JND (1 %) 
UJBD (1 %) 

3,64 
0,597 

3,80 
0,6232 

 

 Hasil UJBD untuk skor tekstur es krim sinbiotik pada masing-masing 

perlakuan 

Perlakuan Rata-rata skor pH Notasi 
16 % 
12 % 
14 % 

5,8444 
5,9 

6,7667 

a 
a 

      b 
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Lampiran 17. Analisis Ragam dan UJBD Rasa Es Krim Sinbiotik  

P1 P2 P3 Panelis 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Total 

1 6 4 5 5 5 5 4 6 6 46 
2 4 6 6 3 7 7 2 4 7 46 
3 3 7 6 3 8 5 2 4 7 45 
4 6 7 7 4 8 7 3 6 7 55 
5 7 5 7 6 7 8 7 6 6 59 
6 5 6 7 7 7 8 6 7 7 60 
7 6 7 7 6 7 7 8 7 7 62 
8 7 7 7 6 7 7 3 7 7 58 
9 6 7 8 6 7 8 6 8 7 63 

10 6 6 7 5 6 6 4 6 6 52 
11 4 4 4 7 7 3 4 4 8 45 
12 8 5 4 7 5 6 7 4 5 51 
13 6 6 5 7 8 4 5 5 4 50 
14 7 4 7 9 8 5 6 3 8 57 
15 5 4 7 7 8 6 6 3 3 49 
16 6 6 4 8 7 6 6 5 8 56 
17 7 7 3 7 4 6 4 6 7 51 
18 7 6 6 7 8 5 9 2 5 55 
19 6 3 2 8 1 4 5 7 9 45 
20 4 6 5 6 5 7 5 4 4 46 
21 6 6 6 5 6 4 6 5 5 49 
22 8 6 7 8 9 8 5 8 7 66 
23 7 4 6 7 9 5 7 3 4 52 
24 3 8 4 7 7 6 4 3 6 48 
25 5 3 6 6 7 2 2 3 7 41 
26 3 4 6 7 8 8 6 7 6 55 
27 6 4 6 7 4 7 5 6 7 52 
28 3 3 3 5 4 7 4 4 7 40 
29 7 7 6 5 8 7 5 6 2 56 
30 4 7 6 8 8 7 6 4 7 57 

Total 168 165 170 189 200 181 152 153 172 1567 
 

1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � � Yikj     / pnr 

 

= (1567)2 / 270 

= 9094,4037 
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• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � � Yijk2 – FK 

  = (62 + 42 + … + 72) – 9094,4037 

  = 708,5963 

JK Perlakuan = � ( � �Yijk2) / nr –FK 

  =                                 – – 9094,4037 

   

= 38,3185 

 

JK Panelis = � ( � �Yijk2) / pr –FK 

 

  =                                        – 9094,4037 

   

= 137,0407  

 

JK Kelompok = � ( �  �Yijk2) / pn –FK 

  =                                    – 9094,4037 

   

= 5,6519 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis – JK Kelompok 

  = 708,5963 – 38,3185 – 137,0407 – 5,6519 

  = 527,5852 

Hasil analisis ragam rasa es krim sinbiotik 

SK db JK KT FHitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 
Panelis 
Kelompok 
Galat 

2 
29 
2 

236 

38,3185 
137,0407 

5,6519 
527,5852 

19,1593 
4,7255 
2,826 

2,2355 

8,5705** 

2,1138** 
1,2641 

3,03 
1,53 
3,03 

4,68 
1,81 
4,68 

Total 269      

5032 + 5702 + 4942 

90 

462 + 462 + … + 572 

9 

5092 + 5182 + 5402 

90 
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Keterangan : (**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan dan panelis terdapat 
perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01) 

 

2. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (1%) 

UJBD (1%) 

UJBD = JND x nrGalatKT /  

1576,0
90
2355,2 ==

nr
GalatKT

 

Banyaknya perbandingan  
2 3 

JND (1 %) 
UJBD (1 %) 

3,64 
0,5737 

3,80 
0,5989 

 

 Hasil UJBD untuk skor rasa es krim sinbiotik pada masing-masing 

perlakuan 

Perlakuan Rata-rata  Notasi 
16 % 
12 % 
14 % 

5,4889 
5,5889 
6,3333 

a 
   a b 
      b 
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Lampiran 18. Analisis Ragam dan UJBD Aroma Es Krim Sinbiotik 

P1 P2 P3 Panelis 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Total 

1 6 7 5 4 4 6 5 4 5 46 
2 5 6 6 5 6 6 5 6 7 52 
3 6 7 7 5 8 6 5 6 8 58 
4 6 7 7 6 7 7 5 7 7 59 
5 8 6 6 5 5 9 5 6 6 56 
6 5 8 6 4 6 5 5 6 6 51 
7 6 7 7 4 7 7 7 5 7 62 
8 6 7 7 6 7 7 3 7 7 57 
9 7 8 8 7 8 7 7 8 8 68 

10 5 5 5 5 5 5 4 6 5 45 
11 5 6 5 6 7 4 4 5 7 49 
12 7 5 7 5 6 6 5 7 6 54 
13 6 7 7 7 8 6 7 6 6 60 
14 8 6 8 7 5 9 6 6 7 62 
15 4 5 7 7 7 6 5 5 3 49 
16 3 4 3 7 4 5 6 4 5 41 
17 8 5 4 6 6 7 4 7 8 55 
18 5 3 4 5 5 4 8 6 3 43 
19 5 8 7 2 1 6 4 6 3 45 
20 4 6 4 5 5 7 6 9 7 48 
21 4 6 6 3 5 3 4 4 4 38 
22 6 6 5 8 6 7 3 3 9 53 
23 8 6 6 7 7 6 7 3 7 62 
24 8 5 7 8 4 6 3 8 4 49 
25 6 5 3 7 3 3 4 4 3 40 
26 6 4 5 7 6 9 8 6 3 54 
27 5 5 6 7 6 6 3 6 6 48 
28 7 5 4 5 6 4 6 4 6 47 
29 5 6 7 3 9 5 6 4 2 48 
30 6 7 5 8 6 6 7 5 7 58 

Total 176 178 174 176 175 180 157 169 172 1557 
 

1. Analisis Ragam 

• Faktor Koreksi (FK) =     � � � Yikj     / pnr 

= (1557)2 / 270 

= 8978,7 
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• Jumlah Kuadrat (JK)  

JK Total  = � � � Yijk2 – FK 

  = (62 + 72 + … + 72) – 8978,7 

  = 551,3 

JK Perlakuan = � ( � �Yijk2) / nr –FK 

  =                                     – 8978,7 

 

= 4,2889 

JK Panelis = � ( � �Yijk2) / pr –FK 

  =                                       – 8978,7 

= 175,1889  

JK Kelompok = � ( �  �Yijk2) / pn –FK 

  =                                     – 8978,7   

= 3,7556 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Panelis – JK Kelompok 

  = 551,3 – 4,2889 – 175,1889 – 3,7556 

  = 368,0666 

Hasil analisis ragam aroma es krim sinbiotik 

SK db JK KT FHitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 
Panelis 
Kelompok 
Galat 

2 
29 
2 

236 

4,2889 
175,1889 

3,7556 
368,0666 

2,1445 
6,041 

1,8778 
1,5596 

1,3750 
3,8734** 

1,2040 

3,03 
1,53 
3,03 

4,68 
1,81 
4,68 

Total 269      
Keterangan :  (**) menunjukkan bahwa diantara panelis terdapat perbedaan yang 

sangat nyata (P < 0,01) 
Tidak terdapat tanda menunjukkan bahwa diantara perlakuan tidak 
terdapat perbedaan yang nyata 

 

5282 + 5262 + 5032 

90 

462 + 522 + … + 582 

9 

5042 + 5272 + 5262 

90 



 90 

I. Lampiran 19. Penentuan Perlakuan Terbaik 
 

Hasil Ranking Pentingnya Peranan Variabel Terhadap Mutu Produk 

Organoleptik Panelis Visco 
sitas 

Overun Kec. 
Leleh 

Gula 
Reduksi 

Kadar 
Lemak Rasa Tekstur Aroma 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

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

5 
6 
4 
2 
5 
5 
3 
5 
7 
4 
8 
6 
5 
5 
7 
8 
6 
8 
8 
5 
5 
8 
7 
7 
8 
5 
8 
6 
5 
8 

4 
5 
5 
4 
6 
1 
6 
4 
8 
5 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
8 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

3 
4 
3 
5 
1 
3 
5 
2 
1 
2 
3 
4 
6 
4 
3 
4 
5 
2 
5 
6 
4 
5 
4 
5 
7 
6 
6 
5 
4 
4 

7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
5 
8 
8 
7 
8 
6 
8 
7 
6 
8 
8 
7 
6 
8 
5 
8 
5 
8 
8 
7 

6 
7 
6 
7 
7 
6 
7 
7 
4 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
8 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
6 

8 
1 
7 
6 
4 
7 
1 
6 
5 
6 
4 
5 
3 
1 
5 
2 
2 
5 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
5 

� 77 179 88 75 121 218 196 126 
Rt* 2,5667 5,9667 2,9333 2,5 4,0333 7,2667 6,5333 4,2 

Ranking VII III VI VIII V I II IV 
BV** 0,3532 0,8211 0,4037 0,3440 0,5550 1 0,8991 0,578 

 

Keterangan : 

*   = � / 30 

** = Rata-rata / 7,2667 
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2. Nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing variable untuk masing-

masing perlakuan 

Mutu organoleptik  Visco 
sitas 

Overrun Kec. Leleh Gula 
Reduksi 

Kadar 
Lemak Rasa Tekstur Aroma 

P1 2,4567* 50,2842** 67,9575** 6,822 2,3333** 5,5889 5,9 5,8667** 

P2 2,6567 47,3747 77,0254 6,6713* 2,3 6,3333** 6,7667** 5,8444 
P3 3,1033** 38,0051* 87,019* 7,1647** 2,2333* 5,4889* 5,8444* 5,5889* 

 
Keterangan : 

*   = nilai rata-rata terjelek 

** = nilai rata-rata terbaik 

 

P1 P2 P3 Variabel Bobot 
Variabel 

Bobot 
Normal Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Viscositas 
Overrun 
Kec. Leleh 
Gula Reduksi 
Kdr Lemak 
Rasa 
Tekstur 
Aroma 

0,3532 
0,8211 
0,4037 
0,3440 
0,5550 

1,00 
0,8991 
0,578 

0,0713 
0,1657 
0,0815 
0,0694 
0,1120 
0,2019 
0,1815 
0,1165 

0,00 
1,00 
1,00 

0,3054 
1,00 

0,1184 
0,0603 
1,00 

0,00 
0,1657 
0,0815 
0,0212 
0,1120 
0,0239 
0,0109 
0,1165 

0,3093 
0,7631 
0,5243 
0,00 
0,667 
1,00 
1,00 

0,9197 

0,0221 
0,1264 
0,0427 
0,00 

0,0747 
0,2019 
0,1815 
0,1071 

1,00 
0,00 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,0713 
0,00 
0,00 

0,0694 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

� 4,9541   0,5317  0,7564  0,1407 
 

 

 

 
Perlakuan 

Terbaik 


