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THE ADDITION EFFECT OF BLACK GRASS JELLY  EXTRACT  

(Mesona palustris BL.) ON YOGHURT ICE CREAM QUALITY TO VISCOSITY, 

OVERRUN, WATER HOLDING CAPACITY  
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to determine the best concentration of black grass 

jelly on yoghurt ice cream in term of viscosity, overrun, water holding capacity and total 

solid. The treatments were without black cincau (P0); 0.25% (P1); 0.5% (P2); 0.75% (P3); 

1% (P4), and 1.25% (P5) from Ice Cream Mix (ICM) weight. The method of this research 

was experiment with Completely Randomized Design (CRD) by using 6 treatments and 3 

time replication. The data were analized by ANOVA and would be continued by Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT). The result of this research showed that the concentration of 

black grass jelly gave highly significant different effect (P<0.01) on viscosity, overrun and 

water holding capacity and gave normaly different effect (P<0.05) on total solid. The 

conclusion of this research was the addition of black grass jelly 1.25% in yoghurt ice 

cream gave the best result with score of viscosity was 1320.60 cP, overrun was 24.02%, 

water holding capacity was 39.24% and total solid was 47.16%.  

 

Keywords : yoghurt, ice cream, black grass jelly (Mesona palustris BL.), physic properties 
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RINGKASAN 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di Laboratorium Keju dan Laboratorium 

Fisiko Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan 

Laboratorium Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 

dimulai bulan November sampai dengan Desember 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak cincau hitam terhadap kualitas es krim 

yoghurt serta untuk mengetahui konsentrasi ekstrak cincau hitam yang tepat untuk 

menghasilkan es krim yang berkualitas baik ditinjau dari viskositas, overrun, daya ikat air, 

dan total padatan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah es krim yang dibuat dari 

yoghurt, gula, krimer nabati, quick stabilizer, dan ekstrak cincau hitam (Mesona palustris 

BL.). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang 

dicobakan yaitu (P0) : 0%; (P1) : 0,25%; (P2): 0,5%; (P3): 0,75%; (P4): 1%; (P5): 1,25% dari 

bobot ICM. Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah viskositas, overrun, daya ikat 

air, dan total padatan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam, 

apabila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJDB). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan ekstrak cincau hitam 

pada es krim yoghurt memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap viskositas, overrun, dan daya ikat air es krim yoghurt, dan memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap total padatan. Rata-rata nilai viskositas pada perlakuan P0, 

P1, P2, P3, P4, dan P5, masing-masing : 1002,87; 1141,03; 1213,5; 1181,83; 1255,68 dan 

1320,6 cP; Overrun : 5,75; 20,13; 21,27; 21,59; 22,21 dan 24,02%; Daya ikat air : 37,75; 

38,14; 38,16; 37,79; 39,42 dan 39,24%; Total padatan : 37,49; 41,84; 45,34; 36,88; 37,58 

dan 47,16%. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan penggunaan 

ekstrak cincau hitam dapat meningkatkan viskositas dan daya ikat air, tetapi tidak 

memberikan kualitas yang baik terhadap overrun dan total padatan es krim yoghurt. 

Perlakuan P5 (penggunaan ekstrak cincau hitam 1,25% dari bobot ICM) merupakan 

perlakuan terbaik. Saran yang dapat diberikan sebaiknya menggunakan ekstrak cincau 

hitam pada konsentrasi 1,25% dari bobot ICM dalam pembuatan es krim yoghurt untuk 

mendapatkan kualitas es krim yang baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Susu merupakan salah satu bahan pangan hasil ternak yang mempunyai nilai gizi 

yang tinggi. Kandungan yang terdapat di dalam susu sangat baik bagi kesehatan, baik 

anak-anak hingga orang dewasa, akan tetapi bagi beberapa orang susu dapat memicu 

timbulnya lactose intolerance yang merupakan suatu keadaan dimana usus tidak mampu 

mencerna laktosa sehingga akan timbul gejala seperti mual-mual dan diare 

berkepanjangan. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas susu adalah 

diolah menjadi yoghurt. Produk olahan susu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat 

antara lain es krim, yoghurt, susu bubuk, susu kental, dan mentega (Saleh, 2004). 

Yoghurt merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat dengan cara 

fermentasi oleh bakteri asam laktat, dimana bakteri ini dapat mengubah laktosa menjadi 

asam laktat menyebabkan kasein dalam susu terkoagulasi sehingga menimbulkan rasa 

asam dalam yoghurt. Yoghurt memiliki banyak manfaat seperti menurunkan kolesterol, 

serta dapat menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa sehingga aman dikonsumsi 

oleh penderita lactose intolerance. Rasa asam yang ada pada yoghurt menyebabakan 

berkurangnya tingkat ketertarikan masyarakat untuk mengkonsumsinya. Variasi produk 

yoghurt salah satunya adalah es krim yoghurt. Usaha ini dilakukan untuk menarik minat 

konsumen supaya mengkonsumsi yoghurt. Yoghurt sebagai bahan utama pembuatan es 

krim yoghurt, memiliki manfaat yang sangat baik yaitu dapat menjaga kesehatan usus 

besar (Aswal, Priyadarsi dan Anubha, 2012), oleh karena itu, es krim yoghurt diharapkan 

mampu menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsinya. 

Permasalahan yang sering timbul pada proses pembuatan es krim adalah dihasilkan 

mutu yang rendah seperti rendahnya viskositas dan rendahnya overrun. Usaha yang 

dilakukan untuk mencapai kualitas es krim yang baik, yaitu dengan ditambahkan penstabil 

ke dalam  Ice Cream Mix. Penstabil yang dipakai dalam pembuatan es krim berfungsi 

untuk menghasilkan tekstur es krim yang halus, kecepatan meleleh yang baik serta 

viskositas yang tinggi. Penstabil yang sering digunakan adalah adalah CMC 

(Carboxymethyl Cellulose) yang terbukti mampu memperbaiki kualitas es krim, akan tetapi 

CMC merupakan penstabil sintetis yang penggunaanya dibatasi. Ekstrak cincau hitam 

hitam (Mesona palustris BL.) adalah salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai 

penstabil alami. Ekstrak cincau hitam memiliki sifat hidrokoloid yang mampu membentuk 
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gel. Sifat membentuk gel tanaman cincau hitam ini karena adanya kandungan polisakarida 

gum di dalamnya. Polisakarida gum yang bersifat hidrokoloid ini dapat dimanfaatkan 

sebagai penstabil alami pada pembuatan es krim yoghurt.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak  

cincau hitam (Mesona palustris BL.) sebagai penstabil alami pada pembuatan es krim 

yoghurt yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas es krim yoghurt ditinjau dari 

viskositas, overrun, daya ikat air, dan total padatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak cincau hitam dengan konsentrasi yang 

berbeda terhadap es krim yoghurt ditinjau dari viskositas, overrun, daya ikat air dan 

total padatan? 

2. Berapa konsentrasi ekstrak cincau hitam yang tepat untuk menghasilkan es krim 

yoghurt yang berkualitas baik ditinjau dari viskositas, overrun, daya ikat air dan 

total padatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak cincau hitam dengan konsentrasi yang 

berbeda terhadap es krim yoghurt ditinjau dari viskositas, overrun, daya ikat air dan 

total padatan. 

2. Mengetahui konsentrasi ekstrak cincau hitam yang tepat untuk menghasilkan es 

krim yoghurt yang berkualitas baik ditinjau dari viskositas, overrun, daya ikat air 

dan total padatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat, diantaranya: 

1. Sebagai sumber informasi dan pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan ekstrak 

cincau hitam pada pembuatan es krim yoghurt. 

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian yang terkait dengan pembuatan es krim yoghurt. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Es krim merupakan makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan 

adonan es krim yang terdiri dari campuran bahan es krim yaitu susu, lemak hewani, dan 

pemanis. Prinsip dalam pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada 

campuran bahan es krim, sehingga volume es krim bertambah. Es krim dengan kualitas 

baik dapat dihasilkan dari ketepatan komposisi bahan-bahan penyusun es krim dan 

pengolahannya yang benar (Susilorini dan Sawitri, 2006). Salah satu variasi produk es 

krim adalah es krim yoghurt. Pada proses pembuatan es krim yoghurt, metode diawali 

dengan mencampurkan bahan-bahan seperti plain yoghurt, pengemulsi, penstabil dan 

pemanis kemudian dibekukan dan diputar dalam wadah es krim (Septiani, Kusrahayu dan 

Legowo, 2013). Kendala dalam pembuatan es krim adalah rendahnya viskositas dan 

rendahnya overrun sehingga perlu ditambahkan penstabil.  

Tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL.) merupakan tanaman penghasil gel 

yang disebut cincau hitam. Gel dari tanaman ini dihasilkan dengan cara diekstraksi. 

Tanaman cincau hitam ini bersifat hidrokoloid yang mampu membentuk gel. Kemampuan 

membentuk gel pada tanaman ini dikarenakan adanya kandungan polisakarida di 

dalamnya. Senditya dkk. (2014) menyatakan, komponen pembentuk gel sebagai komponen 

penyusun jaringan tanaman cincau hitam merupakan suatu polisakarida alami yang 

dikategorikan sebagai hidrokoloid yaitu gum. 

Penambahan ekstrak cincau hitam dengan konsentrasi antara 0 – 1,25% dari bobot 

ICM (Ice Cream Mix) pada penelitian ini mengacu pada batasan penggunaan penstabil 

dalam produk makanan serta berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Usman, Purwadi dan Thohari (2014) yang menggunakan ekstrak cincau hijau (Premna 

oblongifolia Merr.) pada pembuatan es krim susu kambing. Penelitian tersebut 

menghasilkan kualitas es krim terbaik dengan penambahan ekstrak cincau hijau sebesar 

1,00% dari bobot ICM. Penambahan ekstrak cincau hitam ke dalam adonan es krim 

yoghurt sebagai penstabil diharapkan mampu memperbaiki kualitas es krim yoghurt 

ditinjau dari viskositas, overrun, daya ikat air dan total padatan. Darma, Puspitasari, dan 

Noerhartati (2013) menyatakan bahwa, bahan penstabil memiliki peranan sebagai penstabil 

dalam proses pencampuran bahan baku es krim, menstabilkan molekul udara dalam adonan 

es krim, dengan demikian air tidak akan mengkristal, dan lemak tidak akan mengeras. 

Bahan penstabil juga bersifat mengentalkan adonan, di samping itu bahan penstabil dapat 

membentuk selaput yang berukuran mikro untuk mengikat molekul lemak, air, dan udara.  
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Skema kerangka pikir penelitian pembuatan es krim yoghurt menggunakan ekstrak 

cincau hitam disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan es krim yoghurt menggunakan 

ekstrak cincau hitam 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah penggunaan ekstrak cincau hitam (Mesona 

palustris BL.) pada pembuatan es krim yoghurt akan meningkatkan kualitas es krim 

yoghurt ditinjau dari viskositas, overrun, daya ikat air dan total padatan. 

 

 

 

 

Es krim yoghurt 

Perlu bahan penstabil (stabilizer) 

Bahan penstabil yang selama ini digunakan dalam pembuatan 

es krim pada umumnya adalah CMC (penstabil sintetis).  

Cincau hitam (Mesona palustris BL.) merupakan salah 

satu bahan yang bersifat hampir sama dengan CMC 

Cincau hitam (Mesona palustris BL.) bersifat hidrokoloid 

(Senditya dkk, 2014) 

Ekstrak cincau hitam mengandung komponen pembentuk gel  

Komponen pembentuk gel cincau hitam berupa 

polisakarida gum (Widyaningsih, 2007) 

Penggunaan ekstrak cincau hitam pada pembuatan es krim 

yoghurt diharapkan dapat meningkatkan kualitas es krim 

yoghurt ditinjau dari viskositas, overrun, daya ikat air dan 

total padatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim 

Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat melalui proses pembekuan dan 

agitasi dengan prinsip membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim sehingga 

dihasilkan pengembangan volume es krim. Es krim terdiri dari rongga udara, kristal es, 

gelembung-gelembung lemak yang sebagian berkumpul menjadi satu. Gelembung-

gelembung lemak tersebut dikelilingi oleh campuran gula, protein, garam, dan matriks air 

dengan formula tertentu. Bila dilihat menggunakan mikroskop akan tampak komponen 

penyusun es krim, yaitu padatan globula lemak susu, rongga udara yang ukuranya tidak 

lebih dari 0,1 mm, kristal-kristal es kecil dan air yang melarutkan gula, garam dan protein 

susu (Hartatie, 2011). 

Pembuatan es krim pada umumnya menggunakan bahan baku yang telah 

ditentukan. Menurut Soeparno (2007), bahan pembuatan es krim adalah krim, susu, gula, 

dan pemberian flavour, gelatin atau stabilizer, bahan pengemulsi dan kadang-kadang 

ditambahkan kuning telur. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas dari es krim tersebut. Susu sebagai bahan 

utamanya memiliki sumbangan gizi yang paling tinggi dalam es krim, sehingga es krim 

mengandung banyak kalsium dan protein. Selain itu dalam es krim juga terkandung 

karbohidrat dan lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Kualitas es krim sangat dipengaruhi 

oleh bahan baku yang digunakan, bahan tambahan makanan yang digunakan dan proses 

pembuatan makanan maupun proses penyimpananya (Hartatie, 2011).  

Nilai gizi pada es krim sangat tergantung pada nilai gizi bahan baku yang 

digunakan, untuk membuat es krim yang berkualitas tinggi kandungan bahan baku harus 

diketahui dengan pasti, dengan menggunakan susu sebagai bahan utama pembuatan es 

krim, maka susu memiliki sumbangan terbesar nilai gizinya. Kelembutan dan rasa manis es 

krim memiliki nilai gizi yang baik, keunggulan es krim yang didukung oleh bahan 

utamanya yaitu susu tanpa lemak dan lemak susu, maka es krim hampir sempurna dengan 

kandungan gizi yang lengkap (Fitrahdini, Sumarwan, dan Nurmalina, 2010). 

Produk es krim di Indonesia memiliki syarat mutu yang telah ditetapkan dengan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3713-1995 seperti tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Syarat mutu es krim berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 1995 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan - 

 

 

1.1 Penampakan - Normal 

 

1.2 Bau - Normal 

 

1.3 Rasa - Normal 

2. Lemak % b/b Minimum 5,0 

3. Gula dihitung sebagai sukrosa % b/b Minimum 8,0 

4. Protein % b/b Minimum 2,7 

5. Jumlah Padatan % b/b Minimum 3,4 

6. Bahan Tambahan Makanan 

  

 

6.1 Pewarna tambahan Sesuai SNI 01-0222-1995 

 

6.2 Pemanis buatan - Negatif 

 

6.3 Pemantap dan pengemulsi Sesuai SNI 01-0222-1995 

7. Overrun Skala industri : 70% - 80% 
 

 

Skala rumah tangga : 30% - 50% 

Sumber : SNI, 1995 

2.2 Bahan Baku Pembuatan Es Krim Yoghurt 

2.2.1  Yoghurt  

Yoghurt merupakan salah satu produk olahan yang diperoleh dari fermentasi 

susu oleh bakteri asam laktat yang mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. 

Khasiat ini diperoleh karena adanya mikroorganisme probiotik dalam yoghurt, 

sehingga mikroorganisme patogen dapat dihambat. Bakteri yang bisa digunakan dalam 

produk-produk pangan antara lain strain dari genera Bifidobacterium, Enterococcus, 

Lactobacillus, Lactococcus dan Streptococcus (Soeparno,2007). 

 Kandungan gizi yang terdapat dalam yoghurt lebih tinggi daripada susu segar. 

Kandungan protein, karbohidrat, lemak dan kalsium pada yoghurt lebih mudah 

tercerna dan diserap daripada susu segar, karena: a) pada proses fermentasi susu oleh 

bakteri asam laktat, protein susu terdekomposisi sebagian menjadi berbagai 

monopeptida dan asam-asam amino, sedangkan laktosa dipecah menjadi glukosa dan 

galaktosa dan b) asam laktat yang dihasilkan oleh fermentasi mampu menggumpalkan 

protein sehingga memungkinkan untuk lebih mudah dipecah oleh enzim-enzim dalam 

saluran pencernaan, Oleh sebab itu yoghurt sangat sesuai bagi penderita lactose 

intolerance atau yang tidak toleran terhadap laktosa (Wahyudi, 2006). 

2.2.2  Krimer Nabati 

Krimer nabati merupakan produk emulsi lemak dalam air yang dibuat dari 

lemak nabati yang dihidrogenisasi dengan penambahan bahan tambahan pangan yang 
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diizinkan (Safitri, Yunianta, dan Purwatiningrum, 2013). Menurut SNI (2009), krimer 

nabati adalah produk olahan dari lemak nabati ditambah karbohidrat yang sudah 

ditambahkan bahan tambahan pangan yang diizinkan, berbentuk bubuk dan 

dipergunakan sebagai padanan rasa untuk makanan dan minuman. Bahan penyusun 

krimer nabati mengandung sirup glukosa, emulsifier, dan stabilizer, sodium kaseinat, 

dan dekstrin (Katsri et al., 2014). Komposisi krimer nabati dapat dilihat pada Tabel 2. 

  Tabel 2. Komposisi krimer nabati 

Komponen Kandungan 

Air 3% 

Karbohidrat 60% 

Protein 1-2% 

Lemak 29-33% 

pH 6,0-7,0 

Stabilizer 1-2% 

Emulsifier 1-2% 

 (Katsri et al., 2014). 

Golde and Schmidt (2005) menjelaskan bahwa protein bukan bahan penyusun 

utama krimer, namun protein tersebut berkontribusi terhadap viskositas, stabilitas 

emulsi dan stabilitas produk krimer nabati ketika diaplikasikan pada makanan atau 

minuman. Emulsifier pada krimer nabati bertujuan agar produk memiliki sistem emulsi 

oil on water (Affandi et al., 2003)  

 2.2.3   Bahan Penstabil 

Bahan penstabil pada umumnya merupakan kelompok polisakarida yang 

digunakan dalam es krim. Bahan penstabil dalam pembuatan es krim memiliki fungsi 

untuk mempertahankan stabilitas emulsi, memperbaiki tekstur, mencegah 

pembentukan kristal es yang besar, memberikan keseragaman produk, menurunkan 

kecepatan leleh dan memperbaiki sifat produk tersebut. Bahan penstabil dapat 

mengatur terjadinya pengembangan kristal es, hal ini karena bahan penstabil 

membentuk sistem dispersi koloid yang mampu mengikat air dan  meningkatkan 

viskositas. Bahan penstabil bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung yang 

menyelimuti globula fase terdispersi, sehingga senyawa yang tidak larut akan lebih 

terdispersi dan lebih stabil dalam emulsi (Sinurat, Paranginangin dan Wibowo, 2007).  

Bahan penstabil mampu memperbaiki tekstur es krim dan meningkatkan 

ketahanan terhadap pelelehan yang cepat, bahan penstabil yang biasa digunakan antara 

lain: gelatin, gum tanaman, sodium karboksi selulosa, dan pectin biasanya 

ditambahkan pada adonan kurang dari 0,5% (Soeparno, 2007). 
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2.2.4  Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi adalah bahan-bahan yang ditambahkan pada proses 

pembuatan es krim. Bahan pengemulsi mampu mengurangi tegangan permukaan 

antara fase air dan fase lemak dalam es krim, sehingga penambahan bahan pengemulsi 

dapat memperbaiki struktur lemak dan meningkatkan ketahanan es krim pada 

pelelehan (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

Bahan pengemulsi berfungsi mengurangi tegangan permukaan antara fase air 

dan fase lemak dalam es krim yang dalam keadaan normal tidak saling 

menguntungkan (Syahrul, 2005). Penambahan bahan pengemulsi dalam es krim akan 

menghasilkan es krim dengan daya mengembang yang bagus. Salah satu bahan yang 

dapat berfungsi sebagai pengemulsi adalah kuning telur. Kadar penggunaan bahan 

pengemulsi dalam es krim tidak lebih dari 0,2% (Soeparno, 2007). 

2.2.5 Bahan Pemanis 

Pemanis adalah bahan tambahan makanan yang ditambahkan pada makanan 

atau minuman untuk menciptakan rasa manis namun sesungguhnya tidak punya nilai 

gizi. Manis merupakan suatu rasa yang disenangi karena rasanya mempunyai daya 

tarik tersendiri. Rasa manis membuat banyak orang baik dari anak-anak hingga 

dewasa menyukai es krim. Bahan pemanis utama yang digunakan manusia adalah 

gula. Buckle et al. (2007) menyatakan bahwa, penambahan gula sebagai pemanis, 

jumlahnya tergantung pada penerimaan konsumen. Gula selain sebagai pemanis juga 

dapat mengawetkan es krim.  

Gula tidak hanya berfungsi sebagai pemanis pada es krim, tetapi juga 

menurunkan titik beku adonan, sehingga adonan tidak terlalu cepat membeku saat 

diproses Gula yang biasa digunakan dalam pembuatan es krim adalah gula pasir dan 

gula bit. Batas minimal penggunaan gula adalah 12%, sedangkan batasan maksimal 

penambahan gula tidak lebih dari 16% (Susilorini dan Sawitri, 2006).  

2.2.6 Cincau Hitam (Mesona palustris BL) 

Tanaman cincau hitam merupakan tanaman yang banyak terdapat di Indonesia. 

Tanaman ini merupakan tanaman perdu yang mempunyai tinggi 30-60 cm dan tumbuh 

dengan baik di daerah yang berketingian antara 150-1800 m di atas permukaan laut, di 

Indonesia sendiri penyebaran tanaman cincau hitam ini banyak terdapat di daerah 

Jawa, Bali Sumatra, Lombok dan Sulawesi (Widyaningsih, 2007). Batang tanaman 

beruas, berbulu halus dengan bentuk menyerupai segiempat, kebanyakan bercabang 
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pada bagian dasarnya dan berwarna agak kemerahan. Daun cincau hitam berwarna 

hijau, lonjong, tipis lemas, ujungnya runcing, pangkal tepi daun bergerigi dan 

memiliki bulu halus. Letak daun saling berhadapan dan berselang seling dengan daun 

berikutnya. Gambar tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL.) dapat dilihat pada 

Gambar 2.  

 

Gambar 2. Tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL.) 

Berikut ini adalah klasifikasi dari tanaman cincau hitam (Senditya, 2014) : 

 Kingdom  : Plantae 

 Subkingdom : Tracheobionta 

 Super Divisi : Spermatophyta 

 Divisi  : Magnoliophyta 

 Kelas  : Magnoliopsida 

 Sub Kelas  : Asteridae 

 Ordo  : Lamiales 

 Famili  : Lamiaceae 

 Genus  : Mesona 

 Spesies  : Mesona palustris BL 

Bagian dari tanaman cincau hitam ini yang mempunyai kegunaan adalah daun 

dan batangnya yang dapat menghasilkan ekstrak gel cincau yang banyak. Tanaman ini 

banyak mengandung suatu komponen pembentuk gel berupa hidrokoloid yang 

bersama-sama dengan sejumlah pati dan abu Qi mampu membentuk gel yang kokoh 

dan kuat. Gel yang terbentuk ini dikenal dengan nama cincau hitam. Pemanfaatan 

tanaman cincau selain untuk makanan juga sangat baik bagi kesehatan tubuh. Sejak 

dahulu tanaman cincau hitam selain sebagai bahan pangan juga berkhasiat untuk obat. 

Dilaporkan bahwa cincau hitam dapat digunakan sebagai penurun panas dalam, 

demam, sakit perut, diare, batuk, sariawan, pencegah gangguan pencernaan, dan 
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penurun tekanan darah tinggi (Dewanti dkk., 2012). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Farida dan Vanoria (2009), pada daun cincau hitam menunjukkan 

adanya golongan senyawa  metabolit sekunder flavonoid, alkaloid, saponin, tanin dan 

steroid. Terdapatnya flavonoid ini merupakan suatu indikasi adanya aktivitas 

antioksidan. Kandungan daun cincau hitam tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan gizi cincau hitam per 100 g 

Komponen Zat Gizi Satuan Jumlah 

Kalori Kal 122 

Protein Gr 6 

Lemak Gr 1 

Karbohidrat Gr 26 

Kalsium Mg 100 

Fosfor Mg 100 

Besi Mg 3,3 

Vitamin A SI 107,5 

Vitamin B1 Mg 80 

Vitamin C Mg 17 

Air Gr 66 

Bahan yang dapat dicerna % 40 

Sumber : Pitojo dan Zumiati, 2005 

 

2.2.7 Ekstrak Cincau Hitam (Mesona palustris BL) 

   Ekstrak cincau hitam (Mesona palustris BL) dapat dibuat dari seluruh bagian 

tanaman, baik dari daun, batang, ranting bahkan akarnya. Proses pembuatannya 

dengan perebusan dengan penambahan abu Qi. Penambahan abu Qi ke dalam air 

pengekstrak berguna dalam menyempurnakan ekstraksi dan pelepasan polisakarida 

pembentuk gel dari tanaman cincau hitam. Pemakaian abu Qi dapat diganti dengan 

NaOH sebagai larutan pengekstrak. NaOH yang akan digunakan dilarutkan terlebih 

dahulu pada air untuk merebus hingga pH 11. Setiap 30 liter air dengan pH 11, NaOH 

yang digunakan sebanyak 5 g. Penggunaan NaOH dapat mengurangi rasa pahit pada 

gel cincau yang dihasilkan (Widyaningsih, 2007). Ekstrak dari tanaman cincau hitam 

ini mengandung banyak komponen pembentuk gel yang terdapat dalam dinding sel 

tanaman atau matriks intrasel muskuler sebagai komponen penyusun jaringan 

tanaman. Komponen Pembentuk Gel (KPG) adalah polisakarida pembentuk gel. 

   Gel cincau hitam merupakan massa gel yang berwarna hitam kecoklatan yang 

dipperoleh dari pengolahan panas tiga komponen,yaitu tanaman cincau hitam, pati dan 

abu Qi. Pembentukan gel cincau hitam terjadi akibat sinergistik antara komponen 



11 
 

pembentuk gel cincau hitam dengan pati. Untuk membentuk gel pada cincau, ekstrak 

cincau hitam harus ditambahkan pati tapioka kemudian dipanaskan kembali diaduk 

dengan cepat hingga mendidih dan membentuk adonan yang jernih. Komponen 

pembentuk gel sebagai komponen penyusun jaringan tanaman cincau hitam 

merupakan suatu polisakarida alami yang dikategorikan sebagai suatu hidrokoloid 

yaitu gum (Senditya dkk, 2014). 

2.3 Proses Pembuatan Es Krim 

2.3.1 Formulasi Es Krim 

Formula es krim es krim dikumpulkan terlebih dahulu untuk membuat adonan 

es krim, kemudian bahan-bahan tersebut ditimbang sesuai dengan kebutuhan sehingga 

bisa menghasilkan adonan es krim yang baik. Formulasi es krim harus memperhatikan 

unsur-unsur pokok es krim, yaitu: susu, krim, gula, bahan flavour, bahan penstabil dan 

bahan pembentuk emulsi. Es krim harus dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi 

yang dicampur dalam perbandingan yang sesuai, salah satu kunci dari kualitas es krim 

adalah presentase lemaknya. Lemak merupakan bahan baku es krim, yang mana fungsi 

lemak memberikan tekstur dari pengadukan (Hartatie, 2011). 

Penelitian kali ini menggunakan plain yoghurt sebagai pengganti susu. Yoghurt 

merupakan produk dari susu yang dibuat dengan cara memfermentasi susu dengan 

bakteri asam laktat. Bakteri ini ditambahkan ke dalam susu yang telah dipasteurisasi 

sehingga akan memfermentasi laktosa menjadi asam laktat, dan akan menghasilkan 

rasa asam dan teksturnya mengental karena koagulasi protein susu oleh asam. Yoghurt 

juga mampu menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa sehingga residu 

laktosa pada usus menurun, dan yogurt dapat dikonsumsi penderita Lactose intolerant 

(Sawitri, Manab, dan Palupi, 2008). 

2.3.2 Pencampuran Bahan 

Pencampuran bahan merupakan proses pencampuran semua bahan es krim, baik 

bahan cair maupun bahan padat yang disertai dengan pengadukan dan pengocokan 

terhadap adonan agar merata ke seluruh bagian. Pengocokan tersebut berfungsi untuk 

meningkatkan nilai overrun es krim karena udara akan terperangkap di dalam adoan es 

krim. Pencampuran bahan dilakukan pada saat ICM masih hangat (65 - 70°C) untuk 

mencegah pemisahan lemak pada saat pembekuan, mempengaruhi viskositas dan 

memperbaiki tekstur es krim, ini penting dilakukan untuk mencegah bersatunya 

globula lemak sehingga meningkatkan kekentalan dan menurunkan daya buihnya. 
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pencampuran bahan yang tepat dan pengolahan yang benar maka dapat dihasilkan es 

krim dengan kualitas baik (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

2.3.3 Pembekuan dan Pengerasan 

Tujuan dari pembekuan adalah untuk membekukan sampai suhu terendah 

secepat mungkin. Semakin cepat pembekuan, semakin kecil kristal yang terbentuk, 

sehingga tekstur produk akhir lebih halus. Pembekuan dengan cepat dilakukan supaya 

tidak membentuk kristal es yang besar. Proses pengerasan yang cepat akan membuat 

tekstur es krim menjadi lebih lembut karena kristal es yang terbentuk semakin kecil. 

Pembekuan dilakukan pada suhu -10ºC dan dapat menaikkan volume es krim karena 

selama proses pembekuan terjadi penyatuan gelembung udara yang halus dalam proses 

pembuihan (Buckle et al., 2007). 

2.4 Kualitas Es Krim 

2.4.1 Viskositas 

Viskositas atau kekentalan merupakan suatu hambatan yang menghambat zat 

cair, secara molekuler disebabkan oleh gerakan acak dan gerakan berpindah dari suatu 

lapisan ke lapisan lain dalam zat cair dan resultan dari gerakan-gerakan tersebut 

menghasilkan hambatan. Kekentalan es krim mempengaruhi mobilitas molekul air 

dalam ruang antar partikel di es krim menjadi semakin sempit (Widiantoko, 2014). 

Viskositas susu merupakan parameter yang menentukan kualitas susu. 

Viskositas dapat diukur secara absolut maupun relatif. Viskositas dapat diukur dengan 

menggunakan alat viscometer. Susu segar memiliki viskositas 1,5-2,0 centipoise pada 

suhu 20ºC (Susilorini dan Sawitri, 2006). Sifat mengental pada adonan es krim, (ICM) 

dapat dipengaruhi oleh bahan penyusun, yaitu lemak dan bahan kering tanpa lemak 

(Oksilia, Safutri, dan Lidiasari, 2012). 

2.4.2 Overrun 

Overrun merupakan peningkatan jumlah volume yang disebabkan oleh 

masuknya gelembung-gelembung udara dalam pembuihan. Gelembung-gelembung 

udara tersebut keberadaannya dapat dipertahankan karena diselubungi oleh lapisan 

globula-globula lemak dalam sistem emulsi (Hartatie, 2011). Pengembangan volume 

es krim terbentuk karena adanya proses agitasi (pengadukan) saat pembekuan. Es krim 

yang tidak mempunyai overrun akan berbentuk seperti gumpalan massa yang keras, 
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sedangkan es krim dengan overrun tinggi menunjukkan gumpalan massa seperti salju 

(Susilorini dan Sawitri, 2006).  

Overrun berkorelasi negatif terhadap viskositas pada es krim. Semakin tinggi 

viskositas, maka overrunnya semakin rendah. Viskositas yang terlalu tinggi akan 

membutuhkan energi yang besar selama pengadukan, sehingga berpengaruh terhadap 

penagkapan udara, yang selanjutnya akan mempengaruhi overrun es krim. Es krim 

yang baik, memiliki overrun berkisar antara 70-80%, sedangkan untuk industri rumah 

tangga berkisar antara 35-50%  (Padaga dan Sawitri, 2005).  

2.4.3 Daya Ikat Air 

Daya ikat air pada bahan pangan didefinisikan sebagai kemampuan struktur 

tiga dimensi protein untuk mengikat air dan menahan molekul air melalui proses 

absorpsi. Kemampuan protein untuk mengikat air banyak berpengaruh pada sifat 

fungsional, daya ikat air serta sineresis. Pengikatan air oleh protein dipengaruhi oleh 

konsentrasi protein, pH, kekuatan ionik, temperatur, keberadaan komponen lain pada 

bahan pangan seperti hidrofobik polisakarida, lemak dan garam, perlakuan panas, 

serta kondisi penyimpanan. pH mempengaruhi jumlah air yang tergabung melalui 

pengaruhnya terhadap muatan ada protein, sehingga pada pH titik isoelektrik 

kemampuan pengikatan air akan menurun, karena meningkatnya daya tarik antar 

molekul protein (Abbas, Khalil dan Hussin, 2010).  

Penurunan daya ikat air dan sineresis dapat diatasi dengan cara menambahkan 

bahan penstabil berupa hidrokoloid atau polimer yang larut air ke dalam yogurt. 

Komponen pembentuk gel cincau hitam merupakan hidrokoloid yang diperoleh dari 

ekstraksi dan isolasi daun cincau hitam. Hidrokoloid merupakan komponen larut air, 

yang mempunyai kemampuan mengentalkan atau membentuk sistem jus encer. 

Sehingga air yang semula dalam keadaan bebas dapat terikat dan tidak mengkristal 

(Senditya dkk, 2014). 

2.4.4 Total Padatan 

Total padatan dalam es krim adalah bahan baku yang digunakan dalam 

pembuatan es krim yang berbentuk padat. Semakin banyak total padatan maka jumlah 

air dsalam adonan semakin sedikit dan mengurangi jumlah kristalisasi es, dan jika 

lebih dari 42% maka produk menjadi lebih berat dan lembab. Total padatan pada es 

krim sebaiknya tidak lebih dari 40-42% . Total padatan diperlukan untuk pembentukan 
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rasa, menurunkan titik beku, dan meningkatkan viskositas cairan atau adonan es krim 

(Violisa, Nyoto dan Nurjanah, 2012). 

Rendahnya total padatan akan mengakibatkan es krim menjadi kasar dan jika 

terlalu tinggi total padatanya, es krim menjadi lembek dan lengket. Semakin tinggi 

total padatan, maka semakin tinggi kualitas es krim. Kecukupan kandungan total 

padatan es krim berfungsi untuk meningkatkan kekentalan adonan es krim sehingga 

mempertahankan kestabilan gelembung udara (Widiantoko, 2014). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Loksasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Laboratorium Keju Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pembuatan es krim yoghurt dan 

pengujian overrun . 

b. Laboratorium Fisiko dan Kimia Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian daya ikat air 

c. Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian viskositas dan 

total padatan. 

2. Waktu Penelitian : Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 28  November 

sampai dengan 28 Desember 2014 

3.2 Materi Penelitian 

 Bahan dan alat yang digunakan adalah: 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Susu sesuai dengan SNI (BJ: 1,027, Kadar air 87%, BK 13%) 

b. Yoghurt 

c. Krimer nabati instan 

d. Gula  

e. Quick stabilizer 

f. Ekstrak cincau hitam instan powder 

2. Peralatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 

a. Peralatan pembuatan es krim yoghurt, antara lain : mixer cosmos, ice 

cream maker, freezer -20˚C, tupperware, kertas label, panci, mangkuk, 

pengaduk, timbangan digital merk camry dan cup (kemasan plastik), 

kompor gas merk Hock. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis antara lain:  

 Uji viskositas menggunakan alat beaker glass, viskometer merk 

Brookfield DVII + Pro 
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 Uji overrun menggunakan alat gelas ukur 200 mL merk pyrex. 

 Uji daya ikat air menggunakan alat tabung reaksi 10 mL, centrifuge. 

 Uji total padatan menggunakan alat cawan porselin, oven, eksikator. 

3.3  Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. 

P0 = tanpa penambahan ekstrak cincau hitam. 

P1 = konsentrasi ekstrak cincau hitam 0,25% dari bobot ICM. 

P2 = konsentrasi ekstrak cincau hitam 0,5% dari bobot ICM. 

P3 = konsentrasi ekstrak cincau hitam 0,75% dari bobot ICM. 

P4 = konsentrasi ekstrak cincau hitam 1,0% dari bobot ICM. 

P5 = konsentrasi ekstrak cincau hitam 1,25% dari bobot ICM. 

Model tabulasi data pada penelitian ini tertera pada Tabel 4. 

Tabel 4. Model tabulasi data 

PERLAKUAN 

ULANGAN  

U1 U2 U3 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 

P5 P5U1 P5U2 P5U3 

Diperoleh 18 kombinasi dari 6 perlakuan dan 3 kali ulangan 

 

3.4  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah viskositas, overrun, daya 

ikat air dan total padatan. Analisis es krim meliputi: 

1. Pengujian viskositas mengikuti prosedur Moerfard dan Tehrani (2008). 

2. Pengujian overrun mengikuti prosedur Susilorini dan Sawitri (2006) 

3. Pengujian daya ikat air mengikuti prosedur Imm et al. (2000) 

4. Prosedur pengujian total padatan mengikuti prosedur Achmad, Nurwantoro dan 

Mulyani (2012)  
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3.5 Analisis Data 

   Data yang diperoleh dari pengujian viskositas, overrun, daya ikat air dan 

total padatan diolah menggunakan Analisis Ragam dengan bantuan software 

Microsoft Excel. Apabila hasil yang diperoleh berbeda nyata atau signifikan, 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJDB) (Yitnosumarto, 1993). 

3.6 Batasan Istilah 

Es krim yoghurt: Produk olahan beku yang dibuat melalui proses pembekuan 

dengan menggunakan bahan-bahan seperti plain yoghurt, 

penstabil, pengemulsi dan pemanis. 

Cincau hitam: Tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai penstabil karena 

mengandung polisakarida di dalamnya dan bersifat hidrokoloid 

Ice Cream Mix: Campuran bahan-bahan penyusun es krim sebelum diolah 

menjadi es krim 
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3.7 Prosedur Pembuatan yoghurt 

Skema pembuatan plain yoghurt disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema pembuatan plain yoghurt mengikuti prosedur Koswara, (2009). 
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3.8 Prosedur Penelitian 

Skema penelitian pembuatan es krim yoghurt menggunakan ekstrak cincau hitam 

disajikan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema penelitian pembuatan es krim yoghurt dengan berbagai perlakuan 

menggunakan ekstrak cincau hitam. 

 

Perlakuan Ekstrak 

cincau hitam : 

 0% 

 0,25% 

 0,5% 

 0,75% 

 1% 

 1,25% 

 

Plain yoghurt : 60% 

Gula  : 20% 

Krimer Nabati : 8% 

Quick  : 2% 

Air  : 10% 

Dicampur hingga merata 

Ice Cream 

Mix (ICM) 

Sampel 200 g ICM untuk analisis overrun 

Dibekukan(Freezing) ICM dengan menggunakan Ice Cream 

Maker 10 menit 

Es krim 

Yoghurt 

Sampel 200 g es krim untuk analisis overrun 

Analisis : 

Viskositas, daya ikat 

air, total padatan 

 

Dikeraskan (hardening) dalam 

freezer 24 jam 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penggunaan Ekstrak Cincau Hitam yang Berbeda pada Pembuatan 

Es Krim Yoghurt Terhadap Viskositas, Overrun, Daya Ikat Air dan Total 

Padatan  

 Data, analisis ragam, dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJDB) viskositas, overrun, 

daya ikat air dan total padatan es krim yoghurt selengkapnya terdapat pada Lampiran 7, 8, 

9 dan 10. Rata-rata viskositas, overrun, daya ikat air dan total padatan es krim yoghurt 

menggunakan ekstrak daun cincau hitam dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Rata-rata viskositas, overrun, daya ikat air dan total padatan 

Perlakuan Viskositas (P) Overrun (%) Daya Ikat Air (%) Total Padatan (%) 

  Rata-rata ± SD* Rata-rata ± SD* Rata-rata ± SD* Rata-rata ± SD** 

P0 1002,87 ± 28,71a 5,76 ± 0,79a 37,75 ± 0,36a 37,49 ± 1,87a 

P1 1141,03 ± 148,72ab 20,13 ± 0,46b 38,14 ± 0,18ab 41,85 ± 4,11ab 

P2 1213,50 ± 34,88b 21,27 ±1,36b 38,16 ± 0,11ab 45,35 ± 4,23b 

P3 1181,83 ± 54,70ab 21,59 ± 1,42b 37,79 ± 0,50a 36,88 ± 1,62a 

P4 1255,68 ± 26,48b 22,22 ± 1,22bc 39,24 ± 0,88b 37,59 ± 3,73a 

P5 1320,60 ± 54,01b 24,02 ± 0,48c 39,42 ± 0,49b 47,16 ± 4,42b 

Keterangan : *  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan    

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

**Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan    

pengaruh yang nyata (P<0,05) 

 

4.1.1 Pengaruh Penggunaan Ekstrak Cincau Hitam yang Berbeda pada viskositas 

(cP) Es Krim Yoghurt 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penggunaan ekstrak 

cincau hitam pada pengolahan es krim yoghurt memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai viskositas. Perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

pada penelitian ini diduga karena adanya perbedaan konsentrasi ekstrak cincau hitam yang 

digunakan, sehingga menghasilkan nilai viskositas yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan. Nilai viskositas yang berbeda terjadi karena ekstrak cincau hitam mengandung 

komponen hidrokoloid yaitu polisakarida yang mampu mengental dan membentuk gel. 

Prosentase penggunaan ekstrak cincau hitam yang semakin tinggi sebagai penstabil 

menyebabkan nilai viskositas semakin tinggi, karena ekstrak cincau hitam yang 

ditambahkan semakin banyak sehingga semakin besar pula jumlah air bebas yang diserap 

dan diikat sehingga keadaan gel menjadi lebih kuat dan viskositasnya meningkat. Hasil 

penelitian sesuai dengan pernyataan Syahrul (2005) yang menjelaskan bahwa, bahan 
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penstabil dapat meningkatkan viskositas es krim karena mampu membentuk sistem 

dispersi koloid yang mengikat air dan akan menangkap partikel yang tersuspensi dan tidak 

mengendap.  

Hasil UJDB menunjukkan bahwa perlakuan P0 memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata terhadap P2, P4 dan P5 tetapi tidak berbeda nyata terhadap perlakuan P1, dan P3. 

Perlakuan P2 memberikan perbedaan pengaruh terhadap P0, tetapi tidak memberikan 

perbedaan pengaruh pada P1, P3, P4, dan P5. Penggunaan ekstrak cincau hitam pada es krim 

yoghurt yang semakin tinggi, menyebabkan viskositas es krim semakin meningkat. 

Viskositas es krim yang tinggi menunjukkan bahwa, perbedaan  nilai viskositas antara 

masing-masing perlakuan dipengaruhi oleh kemampuan hidrokoloid dalam mengentalkan 

larutan. Hidrokoloid atau hidrofilik koloid merupakan polimer-polimer rantai panjang yang 

mempunyai sifat larut dalam air dan mampu mengentalkan larutan (Ningtyas, 2012). 

Komponen pembentuk gel sebagai komponen penyusun jaringan tanaman cincau hitam 

merupakan suatu polisakarida alami yang dikategorikan sebagai suatu hidrokoloid yaitu 

gum yang mampu meningkatkan viskositas (Senditya dkk., 2014). Handayani, Karjono dan 

Wijayanti (2007) menyatakan, penstabil dapat menurunkan konsentrasi air bebas dengan 

cara menyerap air sehingga akan mengurangi kristalisasi es, memperkecil ukuran kristal es, 

meningkatkan kehalusan tekstur dan meningkatkan viskositas..  

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan rata-rata viskositas es krim yoghurt 

dengan penggunaan ekstrak cincau hitam sebagai penstabil adalah 1002,87 cP hingga 

1320,60 cP. Standart viskositas es krim yoghurt sendiri belum ada, akan tetapi rata-rata 

viskositas pada penelitian ini secara umum lebih rendah bila dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Moeenfard and Tehrani (2008) tentang es krim yoghurt 

dengan penambahan berbagai penstabil memiliki rata-rata viskositas 1066 hingga 6479 cP.  

4.1.2 Pengaruh Penggunaan Ekstrak Cincau Hitam yang Berbeda pada Overrun 

(%) Es Krim Yoghurt 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penggunaan ekstrak 

cincau hitam pada pengolahan es krim yoghurt memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai overrun es krim yoghurt. Perbedan nilai overrun yang 

sangat nyata tersebut diduga karena adanya perbedaan konsentrasi ekstrak cincau hitam 

yang digunakan, sehingga menghasilkan nilai overrun yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan. Perbedaan overrun yang terjadi pada es krim yoghurt karena masing-masing 

perlakuan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap udara saat proses 
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pembekuan di dalam ice cream maker. Marshall and Arbuckle (2000) menjelaskan bahwa, 

overrun terjadi melalui proses terperangkapnya gelembung udara pada adonan campuran 

es krim pada saat pemutaran baling-baling ice cream maker yang menyebabkan udara 

dapat masuk pada adonan sehingga volume es krim dapat bertambah. Prinsip proses 

pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada campuran bahan pembuat es 

krim, sehingga dapat diperoleh pengembangan volume es krim.  

 Hasil UJDB menunjukkan bahwa perlakuan P0 memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap P1, P2, P3, P4 dan P5. Perlakuan P1 memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata tehadap P0, dan P5, tetapi tidak pada P2, P3 dan P4. Perlakuan P5 

memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap P0, P1, P2, dan P3. Perbedaan yang sangat 

nyata tersebut diduga disebabkan oleh kandungan saponin yang dimiliki oleh cincau hitam. 

Saponin memiliki karakteristik berupa buih, sehingga ketika direaksikan dengan air dan 

dikocok maka akan terbentuk buih yang dapat bertahan lama. Menurut Senditya,dkk 

(2014), daun cincau hitam mengandung karbohidrat, polifenol, saponin, flavonoida dan 

lemak. Penggunaan ekstrak cincau hitam yang semakin tinggi menyebabkan kandungan 

saponin yang terkandung dalam ekstrak cincau hitam juga semakin meningkat sehingga 

dapat meningkatkan overrun es krim yoghurt. Hasil overrun es krim yoghurt pada Tabel 5 

dapat dilihat bahwa rata-rata overrun es krim yoghurt tertinggi terletak pada perlakuan P5 

yaitu sebesar 24,02%.  

Rata-rata overrun terendah pada perlakuan P0 sebesar 5,76%. Nilai overrun 

yoghurt pada penelitian ini berkisar antara 5 – 24 %. Hal ini menunjukkan bahwa nilai es 

krim tersebut memiliki kualitas yang cenderung rendah bila dibandingkan dengan standar 

overrun es krim yaitu berkisar antara 70 – 80 %, sedangkan untuk industri rumah tangga 

berkisar  antara 35 – 50 %. Nilai overrun es krim yoghurt pada penelitian ini masih lebih 

baik jika dibandingkan dengan penelitian Goff (2002) yang menjelaskan bahwa, es krim 

merupakan produk hasil pembekuan yang menghasilkan buih dan penangkapan udara. 

Pengembangan volume pada fase pembekuan sebesar 50 % dan bahkan bisa lebih, 

sedangkan pengembangan volume paling rendah berkisar antara 10 – 15%. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai viskositas yang tinggi terbukti menghambat kemantapan pembuihan 

ICM. Rendahnya overrun juga diduga karena penggunaan yoghurt sebagai bahan utama es 

krim yang memiliki kekentalan yang lebih besar bila dibandingkan susu segar yang biasa 

dijadikan bahan utama. Kekentalan pada yoghurt terjadi karena penurunan pH susu ketika 

terjadi perubahan keasaman pada susu dan menyebabkan kasein yang merupakan 

komponen protein terbesar pada susu tidak stabil dan terkoagulasi. Kekentalan ICM 
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mengakibatkan sulitnya udara menembus permukaan adonan  sehingga produk sulit untuk 

mengembang. 

4.1.3 Pengaruh Penggunaan Ekstrak Cincau Hitam (Messona palustris B.) yang 

Berbeda pada Daya Ikat Air (%) Es Krim Yoghurt 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penggunaan ekstrak 

cincau hitam pada pengolahan es krim yoghurt memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai daya ikat air es krim yoghurt. Perlakuan P0 pada 

penelitian ini menghasilkan daya ikat air terkecil yaitu sebesar 37,75 ± 0,36 % dengan 

konsentrasi perlakuan sebesar 0% dan berbeda sangat nyata dengan perlakuan P4 dan P5 

dengan masing-masing nilai daya ikat air sebesar 39,42 ± 0,49 % dan 39,24 ± 0,88 %. 

Perbedaan yang sangat nyata pada penelitian ini diduga karena adanya perbedaan 

konsentrasi ekstrak cincau hitam yang digunakan, sehingga menghasilkan nilai daya ikat 

air yang berbeda pada masing-masing perlakuan Hasil tersebut diduga dapat dipengaruhi 

oleh kandungan gum yang terdapat dalam ekstrak cincau hitam, semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak cincau hitam sebagai bahan penstabil dimungkinkan meningkatkan kandungan 

gum yang terkandung di dalam ekstrak cincau hitam. Daya ikat air dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan suatu bahan untuk menahan kandungan air yang berasal dari dalam 

makanan atau kandungan air yang ditambahkan selama proses pengolahan pangan itu 

sendiri. 

 Hasil UJDB menunjukkan bahwa perlakuan P0 memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap P4 dan P5 tetapi tidak memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap P1, P2 dan P3. Perbedaan yang sangat nyata tersebut diduga disebabkan perbedaan 

konsentrasi penggunaan ekstrak cincau hitam yang digunakan. Daya ikat air es krim yang 

meningkat diduga dipengaruhi oleh polisakarida yang terkandung di dalam ekstrak cincau 

hitam. Senditya dkk (2014) menambahkan, komponen pembentuk gel cincau hitam 

merupakan hidrokoloid yang diperoleh dari ekstraksi dan isolasi daun cincau hitam. 

Hidrokoloid merupakan komponen larut air, yang mempunyai kemampuan mengentalkan 

atau membentuk sistem gel encer, sehingga air yang semula dalam keadaan bebas dapat 

terikat dan tidak mengkristal. Hal ini didukung oleh pendapat Kumalaningsih dan Sutrisno 

(2012) yang menyatakan bahwa, penstabil yang termasuk dalam hidrokoloid merupakan 

bahan polimer rantai panjang yang bobot molekulnya besar, sehingga dapat terdispersi 

dalam air dan mengikat air dan membuat larutan menjadi lebih konstan.  
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Rata-rata nilai daya ikat air es krim yoghurt pada penelitian ini yaitu berkisar antara 

37,75 ± 0,36a – 39,42 ± 0,49b %, peningkatan nilai daya ikat air tersebut dapat dipengaruhi 

oleh pH yang dapat menyebabkan kasein yang terdapat dalam es krim menjadi stabil. 

Peningkatan daya ikat air juga berbanding lurus dengan viskositas dan total padatan, 

viskositas pada penelitian ini memiliki nilai yang semakin tinggi sehingga menyebabkan 

daya ikat air juga meningkat. 

4.1.4 Pengaruh Penggunaan Ekstrak Cincau Hitam yang Berbeda pada Total 

Padatan (%) Es Krim Yoghurt 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penggunaan ekstrak 

cincau hitam pada pengolahan es krim yoghurt memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) terhadap nilai total padatan es krim yoghurt. Perbedaan yang nyata pada 

penelitian ini diduga karena adanya perbedaan konsentrasi ekstrak cincau hitam yang 

digunakan, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim yoghurt sehingga 

menghasilkan nilai total padatan yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Total 

padatan adalah semua komponen penyusun es krim dikurangi dengan kadar air. Hasil 

penelitian menunjukkan semakin banyak penggunaan ekstrak cincau hitam akan semakin 

meningkatkan nilai total padatan. Ekstrak cincau hitam mengandung polisakarida alami 

yaitu gum. Cincau hitam yang berfungsi sebagai penstabil memiliki sifat mengikat air 

sehingga dapat mengentalkan adonan dan meningkatkan nilai padatan, selain penggunaan 

ekstrak cincau hitam peningkatan nilai total padatan juga dapat dipengaruhi oleh bahan 

yang digunakan dalam pembuatan es krim, bahan yang dapat mempengaruhi total padatan 

adalah krimer nabati, krimer nabati memiliki kadar bahan kering yang tinggi hingga 95% 

sehingga dapat meningkatkan padatan es krim yoghurt. Krimer nabati merupakan produk 

emulsi lemak dalam air yang  dibuat dari lemak nabati yang dihidrogenisasi dengan 

penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan (Safitri, Yunianta, dan 

Purwatiningrum, 2013). Peningkatan nilai total padatan juga diikuti dengan tingginya 

viskositas es krim yoghurt. 

 Hasil UJDB menunjukkan bahwa perlakuan P0 memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata terhadap P2 dan P5 tetapi tidak memberikan perbedaan terhadap P1, P3, dan P4. 

Penggunaan ekstrak cincau hitam yang semakin banyak pada setiap perlakuan mulai P0 

hingga P5 menyebabkan semakin meningkatnya nilai total padatan yang dihasilkan. Hal ini 

disebabkan karena ekstrak cincau hitam mengandung karbohidrat dimana karbohidrat 

merupakan salah satu penyusun padatan. Achmad, Nurwantoro dan Mulyani (2012) 
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menyatakan bahwa, bahan padatan bisa terdiri dari karbohidrat. Total padatan dalam es 

krim mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan tekstur es krim dan 

memperlambat pelelehan pada es krim. Lama pelelehan es krim berkaitan dengan body dan 

tekstur serta intensitas kemanisan. Pemanis yang terdapat dalam es krim berfungsi dalam 

pembentukan tekstur es krim, meningkatkan flavour dan merupakan sumber padatan.  

Handayani, Karjono dan Wijayanti (2007) menjelaskan bahwa, total padatan akan 

menyebabkan kandungan air dalam adonan menjadi lebih sedikit sehingga kristal es juga 

menjadi lebih sedikit. Marshall and Arbuckle (2000) menjelaskan hal yang sama bahwa, 

total padatan yang terlalu rendah akan menyebabkan tekstur es krim menjadi kasar, 

sedangkan total padatan yang terlalu tinggi akan menyebabkan es krim menjadi lembek 

dan lengket. Total padatan dalam es krim menggantikan jumlah air yang ada dalam 

adonan, semakin tinggi total padatan maka semakin kecil jumlah air yang ditambahkan 

sehingga dapat mengurangi kristal es yang terbentuk. 

 Rata-rata nilai total padatan pada penelitian ini berkisar antara 36, 88 ± 1,62a – 

47,16 ± 4,42b. Total padatan tertinggi dari es krim yoghurt dengan penggunaan ekstrak 

cincau hitam sebeasar 47,16% pada perlakuan P5 1,25%, nilai total padatan terendah 

sebesar 36,88% pada perlakuan P3 0,75%, sedangkan menurut SNI 01-3713-1995, total 

padatan minimum pada es krim adalah 34% dan total padatan es krim sebaiknya tidak lebih 

dari 40-42% (Marshall and Arbuckle, 2000). Perbandingan angka tersebut menunjukkan 

nilai total padatan pada perlakuan P0, P1, P3 dan P4 memiliki nilai yang sama dengan 

standart total padatan pada es krim, sedangkan untuk perlakuan P2 dan P5 melebihi batas 

standart total padatan es krim. 

4.2 Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik penggunaan ekstrak cincau hitam pada es krim yoghurt 

ditentukan melalui kualitas fisik es krim yoghurt yang dihasilkan seperti viskositas, 

overrun, daya ikat air dan total padatan. Daya kembang es krim yang rendah, viskositas 

yang terlalu tinggi sering timbul dalam proses pembuatan es krim sehingga perlu upaya 

untuk mencapai kondisi optimal overrun yang sesuai dengan menambahkan bahan 

penstabil berupa ekstrak cincau hitam sehingga didapatkan kualitas es krim yang baik. 

 Nilai hasil (Nh) perlakuan terbaik tertera pada Tabel 6, sedangkan untuk hasil 

perhitungan perlakuan terbaik selengkapnya tertera pada Lampiran 13. 
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Tabel 6. Nilai perlakuan terbaik  

Perlakuan Nh 

P0 0,0095 

P1 0,5331 

P2 0,6810 

P3 0,4854 

P4 0,7349 

P5 0,9810* 

Keterangan : * nilai perlakuan terbaik 

 Perlakuan terbaik pada penelitian ini terletak pada perlakuan P5 yaitu es krim 

yoghurt dengan penggunaan ekstrak cincau hitam sebesar 1,25% dari bobot ICM. 

Penggunaan ekstrak cincau hitam sebesar 1,25% dari bobot ICM memberikan hasil 

viskositas sebesar 1320,60 cP. Nilai overrun pada perlakuan P5 sebesar 24,02% dan nilai 

ini sudah sesuai dengan pendapat Goff (2002) yang menyatakan bahwa pengembangan 

volume pada fase pembekuan es krim sebesar 50% dan bahkan bisa lebih, sedangkan 

pengembangan volume paling rendah berkisar antara 10-15%. Hasil overrun pada 

penelitian ini masih dibawah standar  Padaga dan Sawitri (2005) yang menjelaskan, es 

krim yang berkualitas memiliki overrun berkisar antara 70-80%, sedangkan untuk industri 

rumah tangga berkisar antara 35-50%. Perlakuan P5 dalam penelitian ini mampu 

menghasilkan daya ikat air sebesar 39,24%. Cincau hitam memiliki kemampuan untuk 

larut dalam air dan mampu mengentalkan larutan. Senditya dkk., (2014) menyatakan 

bahwa komponen pembentuk gel cincau hitam merupakan hidrokoloid yang diperoleh dari 

ekstraksi dan isolasi daun cincau hitam. Hidrokoloid merupakan komponen larut air, yang 

mempunyai kemampuan mengentalkan atau membentuk sistem gel encer, sehingga air 

yang semula dalam keadaan bebas dapat terikat dan tidak mengkristal. Hasil uji total 

padatan pada perlakuan P5 sebesar 47,16% dan nilai ini melebihi standar Marshall and 

Arbuckle (2000) yang menyatakan, total padatan pada es krim sebaiknya tidak lebih dari 

40-42%. Hasil uji total padatan yang melebihi standart diduga karena tingginya konsentrasi 

ekstrak cincau hitam yang digunakan. Konsentrasi ekstrak cincau hitam yang tinggi 

menyebabkan berkurangnya kandungan air dalam adonan, hal ini sesuai dengan pendapat 

Handayani, Karjono dan Wijayanti (2007) yang menjelaskan, total padatan akan 

menyebabkan kandungan air dalam adonan menjadi lebih sedikit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Kesimpulan penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan ekstrak cincau hitam dapat meningkatkan viskositas dan daya 

ikat air, tetapi tidak memberikan kualitas yang baik terhadap overrun dan 

total padatan es krim yoghurt. 

2. Konsentrasi penggunaan ekstrak cincau hitam yang paling tepat pada 

pembuatan es krim yoghurt adalah sebesar 1,25 % dengan menghasilkan 

viskositas sebesar 1320,60 cP, overrun 24,02%, daya ikat air sebesar 39,24 

% dan total padatan sebesar 47,16%. 

5.2 Saran 

   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk 

menggunakan ekstrak cincau hitam dengan konsentrasi 1,25 % dari bobot ICM 

untuk menghasilkan es krim yoghurt yang terbaik dan perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pemanfaatan ekstrak cincau hitam guna pengoptimalan 

ekstrak cincau hitam sebagai penstabil alami. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Viskositas (cP) 

 Pengujian viskositas (cP) mengikuti AOAC (2012), yaitu sebagai berikut : 

1. Spindle dipasang pada lengan spindle 

2. Spindle dimasukkan ke dalam sampel yang diuji 

3. Spindle dihidupkan sehingga spindle berputar dan jika jarum dial menunjukkan 

angka stabil motor dimatikan 

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

kemudian diambil rata-rata 

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

nomor spindle yang dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
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Lampiran 2. Prosedur pengujian overrun 

 Prosedur pengujian overrun pada penelitian ini mengikuti prosedur Susilorini dan 

Sawitri (2006), yaitu sebagai berikut : 

1. Sampel Ice Cream Mix ditimbang seberat 200 g 

2. Sampel Ice Cream Mix dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian dicatat 

volumenya (x) 

3. Ice Cream Mix dimasukkan ke dalam Ice Cream Maker 

4. Sampel es krim ditimbang seberat 200 g 

5. Sampel es krim dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian dicatat volumenya (y) 

6. Dihitung overrun es krim yoghurt dengan rumus 

% Overrun =
(volume es krim (y)− volume ICM (x))

volume ICM (x)
 x 100% 
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Lampiran 3. Prosedur pengujian daya ikat air (Imm et al., 2000) 

1. Sampel sebanyak 10 g dimasukkan ke dalam sentrifuge. 

2. Disentrifuge pada kecepatan 3000 rpm selama 15  menit, suhu sampel 5ºC 

3. Cairanya (supernatan) dialirkan (di drain) secara perlahan 

4. Penimbangan bobot pellet (g) 

5. Daya ikat air (%)=
Bobot pellet

Bobot sampel
x 100% 
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Lampiran 4. Prosedur pengujian total padatan (%) 

 Prosedur pengujian total padatan mengikuti prosedur Achmad, Nurwantoro dan 

Mulyani (2012) dengan menggunakan metode oven, yaitu sebagai berikut : 

1. Cawan porselin dioven pada suhu 105ºC selama 1 jam 

2. Cawan porselin dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam eksikator selama 15 menit 

lalu ditimbang (x) 

3. Sampel ditimbang sebanyak 2 g, kemudian diletakkan pada cawan porselin 

kemudian dioven pada suhu 105ºC selama 1 jam  

4. Sampel dan cawan porselin dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam eksikator selama 

15 menit lalu ditimbang (z) 

5. Proses pengeringan dilakukan sampai didapat berat yang konstan. 

6. Dihitung kadar airnya, dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar air = 
x+y_z

y
x 100%  

Keterangan : x = Berat cawan porselin (g) 

  Y = Berat Sampel (g) 

 Z = Berat sampel dan cawan porselin yang sudah dikeringkan (g) 

 

Total Padatan = 100% - %Kadar air 
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Lampiran 5. Penentuan perlakuan terbaik dengan  metode indeks efektifitas (De 

Garmo et al., 1984) 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat kepentingan variabel yang 

diuji dengan es krim yoghurt dengan perlakuan penggunaan ekstrak cincau hitam 

menggunakan lembar penilaian sebagai berikut : 

Identitas Responden 

 

Produk   : Es Krim Yoghurt 

Nama Responden :................................................ 

Tanggal  :................................................ 

 

Lembar Responden 

Mohon anda memberikan penilaian pada masing-masing variabel di bawah 

ini berdasarkan tingkat kepentingan variabel tersebut, mulai dari yang paling 

penting sampai yang kurang penting dengan nilai 1-4. Atas partisipasinya terima 

kasih. 

Variabel Peringkat 

Viskositas  

Overrun  

Daya Ikat Air  

Total Padatan  

 

2. Diurutkan variabel menurut prioritas dan konstribusi terhadap hasil. Diberikan 

bobot nilai pada masing-masing variabel (BV) sesuai kontribusinya dengan angka 

relatif 1-4. 

3. Diperoleh bobot yang berbeda tergantung dari kepentingan masing-masing variabel 

yang hasilnya sebagai akibat perlakuan. 

4. Ditentukan bobot normal (BN) dari masing-masing variabel dengan membagi 

bobot variabel (BV) dengan jumlah semua bobot variabel (BV) dengan jumlah 

semua bobot variabel. 

Rumus :  

Ne (Nilai Efektifitas) = 
Nilai Perlakuan−Nilai terjelek

Nilai terbaik−Nilai terjelek
 

Nh = Ne x Bobot Normal 
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Lampiran 6. Data perhitungan komposisi bahan campuran es krim yoghurt 

 

1. Plain Yoghurt  : 60/100 x 1000 = 600 g 

2. Gula   : 20/100 x 1000 = 200 g 

3. Krimer Nabati  : 8/100 x 1000   = 80 g 

4. Quick   : 2/100 x 1000   = 20 g 

5. Air   : 10/100 x 1000 = 100 g 

6. Ekstrak cincau hitam : 

P0 : Ekstrak cincau hitam 0%  

P1 : Ekstrak cincau hitam 0,25%  x 1000 = 2,5 g 

P2 : Ekstrak cincau hitam 0,5% x 1000 = 5 g 

P3 : Ekstrak cincau hitam 0,75% x 1000 = 7,5 g 

P4 : Ekstrak cincau hitam 1% x 1000 = 10 g 

P5 : Ekstrak cincau hitam 1,25% x 1000 = 12,5 g 

Formula ICM es krim yoghurt 

        Komposisi     

Bahan Es Krim % P0 P1 P2 P3 P4 P5 

Plain Yoghurt 60 600 600 600 600 600 600 

Gula 20 200 200 200 200 200 200 

Krimer Nabati 8 80 80 80 80 80 80 

Quick 2 20 20 20 20 20 20 

Cincau Hitam sesuai perlakuan 0 2,5 5 7,5 1 1,25 

Air 10 100 100 100 100 100 100 
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Lampiran 7. Data dan analisis ragam uji Viskositas (cP) es krim yoghurt 

    Ulangan       

Perlakuan 

   

Jumlah Rata-rata 

  U1 U2 U3     

P0 991,65 1035,50 981,45 3008,60 1002,87 ± 28,71 

P1 1136,75 1291,85 994,50 3423,10 1141,03 ± 148,72 

P2 1250,00 1180,50 1210,00 3640,50 1213,50 ± 34,88 

P3 1150,50 1245,00 1150,00 3545,50 1181,83 ± 54,70 

P4 1280,50 1227,80 1258,75 3767,05 1255,68 ± 26,48 

P5 1380,45 1305,85 1275,50 3961,80 1320,60 ± 54,01 

Total 7189,85 7286,50 6870,20 21346,55 7115,52 ± 347,51 

 

Analisis Ragam Viskositas 

Faktor Koreksi (FK) 

 𝐹𝐾 =
(∑ 𝑎 ∑ 𝑏 ∑ 𝑐 ∑ 𝑑𝑒𝑓)²

𝑝 𝑥 𝑢
 

= 213462/18 = 25315288,71 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 Jktotal = ∑ 𝑎 ∑ 𝑏 ∑ mnop − FK 

= (991,652 + 1035,502 + ... + 1275,502) – 25315288,71 

= 239459,42 

 Jkp  = 
∑ Y𝑖.𝑗²

𝑢
−  FK 

= 
3008,60² + 3423,10² + 3640,50² + 3545,50² + 3767,05²  + 3961,80²

3
− 25315288,71  

= 177918,95 

Jkgalat  = JK total – JK Perlakuan 

 = 239459,42 – 177918,95 

  = 61540,47 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 177918,95 35583,79 6,93 3,11 5,06 

Galat 12 61540,47 5128,37 

   Total 17 239459,42         

Keterangan : Penggunaan ekstrak daun cincau hitam pada pembuatan es krim yoghurt 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada viskositas es krim 

yoghurt 
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Uji Jarak Berganda Duncan: 

 UJBD 1%  = R x √𝑲𝑻 𝑮𝒂𝒍𝒂𝒕/𝒓 

   = R x √5128,37/3 

= R x 41,34 

TABEL NILAI KRITIS 1% 

P 2 3 4 5 6 

R(5, 12, 0,01) 4,32 4,55 4,68 4,76 4,84 

NILAI UJBD 1% 178,61 188,12 193,49 196,80 200,11 

Keterangan : R(5; 12; 0,01) 

  5  = Jumlah perlakuan -1 

  12 = db error 

  0,01 = Taraf beda sangat nyata 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 1002,87 a 

P1 1141,03 ab 

P3 1181,83 ab 

P2 1213,50 b 

P4 1255,68 b 

P5 1320,60 b 
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Lampiran 8. Data dan analisis ragam uji Overrun (%) es krim yoghurt 

    Uangan       

Perlakuan 

  

Jumlah Rata-rata 

  U1 U2 U3     

P0 5,68 5,00 6,59 17,27 5,76 ± 0,79 

P1 19,75 20,65 20,00 60,39 20,13 ± 0,46 

P2 22,37 21,71 19,75 63,82 21,27 ±1,36 

P3 22,22 19,62 21,94 63,78 21,59 ± 1,42 

P4 23,61 21,33 21,71 66,65 22,22 ± 1,22 

P5 23,54 24,50 24,03 72,07 24,02 ± 0,48 

Total 117,17 112,81 114,01 343,99 115,00 ± 5,75 

 

Analisis Ragam Overrun 

Faktor Koreksi (FK) 

 𝐹𝐾 =
(∑ a ∑ b ∑ c ∑ def)²

𝑝 𝑥 𝑢
 

 = 344,992/18 = 6611,92 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 Jktotal = ∑ 𝑎 ∑ 𝑏 ∑ mnop − FK 

= (5,682 + 5,002 + ... + 24,032) – 6611,92 

= 682,14 

 Jkp  = 
∑ Yi.j²

u
−  FK 

= 
17,27² +  + 60,39² + 63,82² + 64,78²  + 66,65²+72,07²

3
−  6611,92 

= 671,80 

Jkgalat  = JK total – JK Perlakuan 

 = 682,14 -671,80 

  = 10,34 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 671,80 134,36 155,95 3,11 5,06 

Galat 12 10,34 0,86 

   Total 17 682,14         

Keterangan : Penggunaan ekstrak daun cincau hitam pada pembuatan es krim yoghurt 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada overrun es krim 

yoghurt 
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Uji Jarak Berganda Duncan: 

UJBD 1% = R x √𝑲𝑻 𝑮𝒂𝒍𝒂𝒕/𝒓 

= R x √0,86/3 

= R x 0,54 

TABEL NILAI KRITIS 1% 

P 2 3 4 5 6 

R(5, 12, 0,01) 4,32 4,55 4,68 4,76 4,84 

NILAI UJBD 1% 2,31 2,43 2,51 2,55 2,59 

Keterangan : R(5; 12; 0,01) 

  5  = Jumlah perlakuan -1 

  12 = db error 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 5,75 a 

P1 20,13  b 

P2 21,27  b 

P3 21,59  b 

P4 22,21  bc 

P5 24,02 c 
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Lampiran 9. Data dan analisis ragam uji Daya Ikat Air (%) es krim yoghurt 

    Ulangan       

Perlakuan 

   

Jumlah Rata-rata 

  U1 U2 U3     

P0 37,85 37,34 38,05 113,24 37,75 ± 0,36 

P1 38,11 37,97 38,34 114,42 38,14 ± 0,18 

P2 38,04 38,26 38,19 114,49 38,16 ± 0,11 

P3 37,98 37,21 38,17 113,36 37,79 ± 0,50 

P4 39,94 38,96 39,36 118,26 39,42 ± 0,49 

P5 39,04 38,48 40,21 117,73 39,24 ± 0,88 

Total 230,96 228,22 232,32 691,50 230,50 ± 2,54 

 

Analisis Ragam Daya Ikat Air 

Faktor Koreksi (FK) 

 𝐹𝐾 =
(∑ a ∑ b ∑ c ∑ def)²

𝑝 𝑥 𝑢
 

 = 691,502/18 = 26565,12 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 Jktotal = ∑ 𝑎 ∑ 𝑏 ∑ mnop − FK 

= (37,852 + 37,342 + ... + 40,212) – 26565,12 

= 10,95 

 Jkp  = 
∑ Yi.j²

u
−  FK 

= 
113,24² +  + 114,42² + 114,49² + 113,36²  + 118,26²+117,73²

3
−  26565,12 

= 8,03 

Jkgalat  = JK total – JK Perlakuan 

 = 10,95 – 8,03 

  = 2,92 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 8,03 1,61 6,59 3,11 5,06 

Galat 12 2,92 0,24 

   Total 17 10,95         

Keterangan : Penggunaan ekstrak daun cincau hitam pada pembuatan es krim yoghurt 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada daya ikat air es krim 

yoghurt 
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Uji Jarak Berganda Duncan: 

UJBD 1%  = R x √𝑲𝑻 𝑮𝒂𝒍𝒂𝒕/𝒓 

= R x  √0,24/3 

= R x 0,28 

TABEL NILAI KRITIS 1% 

P 2 3 4 5 6 

R(5, 12, 0,01) 4,32 4,55 4,68 4,76 4,84 

NILAI UJBD 1% 1,23 1,29 1,33 1,35 1,38 

Keterangan : R(5; 12; 0,01) 

  5  = Jumlah perlakuan -1 

  12 = db error 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 37,75 a 

P3 37,79 a 

P1 38,14 ab 

P2 38,16 ab 

P5 39,24 b 

P4 39,42 b 
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Lampiran 10. Data dan analisis ragam uji Total Padatan (%) es krim yoghurt 

    Ulangan       

Perlakuan 

  

Jumlah Rata-rata 

  U1 U2 U3     

P0 39,36 37,49 35,62 112,47 37,49 ± 1,87 

P1 46,44 40,62 38,49 125,54 41,85 ± 4,11 

P2 41,49 44,68 49,87 136,04 45,35 ± 4,23 

P3 37,23 38,30 35,11 110,64 36,88 ± 1,62 

P4 41,49 34,04 37,23 112,77 37,59 ± 3,73 

P5 52,13 43,62 45,74 141,49 47,16 ± 4,43 

Total 258,14 238,74 242,06 738,94 246,31 ± 20.00 

 

Analisis Ragam Total Padatan 

Faktor Koreksi (FK) 

 𝐹𝐾 =
(∑ a ∑ b ∑ c ∑ def)²

𝑝 𝑥 𝑢
 

 = 738,942/18 = 30335,13 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 Jktotal = ∑ 𝑎 ∑ 𝑏 ∑ mnop − FK 

= (39,362 + 37,492 + ... + 45,742) – 30335,13 

= 444,66 

 Jkp  = 
∑ Yi.j²

u
−  FK 

= 
112,47² +  + 125,54² + 136,04² + 110,64²  + 112,77²+141,49²

3
−  30335,13 

= 295,57 

Jkgalat  = JK total – JK Perlakuan 

 = 444,66 – 295,57 

  = 149,09 

Tabel Analisis Ragan 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 5 295,57 59,11 4,76 3,11 5,06 

Galat 12 149,09 12,42 

   
Total 17 444,66         

Keterangan : Penggunaan ekstrak daun cincau hitam pada pembuatan es krim yoghurt 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) pada total padatan es krim 

yoghurt 
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Uji Jarak Berganda Duncan: 

UJBD 5%  = R x √𝑲𝑻 𝑮𝒂𝒍𝒂𝒕/𝒓 

= R x √12,42/3 

= R x 2,03 

TABEL NILAI KRITIS 5% 

P 2 3 4 5 6 

R(5, 12, 0,05) 3,08 3,22 3,31 3,37 3,41 

NILAI UJBD 5% 6,27 6,56 6,74 6,85 6,93 

Keterangan : R(5; 12; 0,05) 

  5  = Jumlah perlakuan -1 

  12 = db error 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P3 36,88 a 

P0 37,49 a 

P4 37,59 a 

P1 41,85 ab 

P2 45,35 b 

P5 47,16 b 
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Lampiran 11. Data dan analisis Perlakuan Terbaik 

Tabel Hasil Rangking 

Responden Viskositas Overrun Daya Ikat Air Total Padatan  

1 4 3 1 2 

2 3 4 1 2 

3 1 4 3 2 

4 3 4 2 1 

5 4 3 2 1 

Jumlah 15 18 9 8 

Rata-rata 3 3,6 1,8 1,6 

Rangking II I III IV 

 

 

Variabel 

Perlakuan   

 

    

  Viskositas Overrun Daya Ikat Air Total Padatan 

P0  1002,87* 5,76*  37,75* 37,49 

P1 1141,03 20,13 38,14 41,85 

P2 1213,50 21,27 38,16 45,35 

P3 1181,83 21,59 37,79  36,88* 

P4 1255,68 22,22    39,42** 37,59 

P5    1320,60**   24,02**  39,24    47,16** 

Keterangan :  *   = Nilai Terjelek 

  ** = Nilai Terbaik 

 

      

  

P0 

  

P1 

  

P2 

  

P3 

  

P4 

  

P5 

Variabel BV BN Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Viskositas 0,833 0,30 0,000 0,000 0,43 0,130 0,663 0,199 0,5632 0,169 0,7957 0,239 1,000 0,300 

Overrun 1,000 0,36 0,000 0,000 0,79 0,283 0,849 0,306 0,8669 0,312 0,9014 0,325 1,000 0,360 

Daya Ikat 

Air 0,500 0,18 0,000 0,000 0,23 0,042 0,246 0,044 0,024 0,004 1,0000 0,180 0,892 0,161 

Total 

Padatan 0,444 0,16 0,059 0,009 0,48 0,077 0,824 0,132 0,000 0,000 0,0691 0,011 1,000 0,160 

Total  2,778     0,009   0,533   0,681   0,485   0,754   0,981 

 

Keterangan : 

BV : Bobot Variabel = 
Rata−rata rangking variabel

Rata−rata rangking tertinggi
 

BN : Bobot Normal = BV : Total BV 

Ne : Nilai Efektifitas = 
Nilai perlakuan−Nilai terjelek

Nilai terbaik−Nilai terjelek
 

Nh : Nilai Hasil = Ne x BN 
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