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RINGKASAN 

 Es krim merupakan produk olahan susu yang sangat 

disukai oleh berbagai tingkat usia dari anak-anak hingga 

dewasa. Tekstur es krim yang lembut banyak dijumpai di 

pasaran, sedangkan es krim yang memiliki tekstur dengan 

konsistensi padat (es krim yang dapat dipotong) 

keberadaannya masih sedikit. Oleh karena itulah, penelitian ini 

mencoba untuk membuat es krim kefir yang dapat dipotong. 

Es krim kefir pada penelitian ini terbuat dari kefir plain, gula, 

stabilizer quick, sari wortel dan tepung hunkwee. 

 Penelitian dilaksankan mulai Desember 2014 sampai 

dengan Januari 2015. Lokasi penelitian di Laboratorium 

Pengolahan Keju Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan dan Laoratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

kombinasi penambahan sari wortel dan tepung hunkwee 

terhadap aktivitas antioksidan, viskositas, total padatan, dan 

mutu organoleptik (tekstur, rasa dan aroma) pada es krim kefir 

dan mengetahui penambahan konsentrasi sari wortel dan 
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tepung hunkwee yang tepat untuk menghasilkan es krim kefir 

berkualitas baik.  

 Materi penelitian adalah es krim kefir yang terbuat 

dari bahan-bahan seperti kefir, gula, air, bahan pengemulsi dan 

bahan penstabil. Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang 

dicobakan dalam penelitian adalah perlakuan kombinasi tanpa 

penambahan sari wortel dan penambahan tepung hunkwee 5% 

(P0), kombinasi  sari wortel 1,5% dan tepung hunkwee 3,5% 

(P1), kombinasi sari wortel 3% dan tepung hunkwee 2% (P2), 

kombinasi sari wortel 4,5% dan tepung hunkwee 0,5%  (P3). 

Variabel yang diamati meliputi aktivitas antioksidan, 

viskositas, total padatan, tekstur, rasa dan aroma. Data yang 

diperoleh dari keempat pengujian tersebut diolah dengan 

bantuan program Microsof Excel, setelah data rata-rata 

diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan 

ANOVA. Hasil yang bebrbeda atau signifikan akan 

dilanjutkan menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

kombinasi penambahan sari wortel dan tepung hunkwee 

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

aktivitas antioksidan, proporsi sari wortel yang semakin 

banyak dalam penelitian ini diduga mengakibatkan 

peningkatan aktivitas antioksidan es krim kefir. Hal ini 

dikarenakan pada sari wortel mengandung betakaroten yang 

sangat tinggi, sedangkan pada tepung hunkwee juga terdapat 

antioksidan alami berupa betakaroten dan polifenol yang 

berasal dari bahan bakunya yaitu kacang hijau. Hasil rataan 

aktivitas antioksidan berkisar antara 7,52-0,93 mg/mL. 

Penggunaan kombinasi penambahan sari wortel dan tepung 
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hunkwee memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap viskositas, hal ini diduga karena peningkatan 

penambahan sari wortel menyebabkan jumlah pelarut yang 

berasal dari air pada sari wortel meningkat, menyebabkan 

kurangnya bobot molekul pada es krim sehingga viskositasnya 

menurun. Hasil rataan viskositas berkisar antara 136,28 P 

sampai 83,73 P.  

Penggunaan kombinasi penambahan sari wortel dan 

tepung hunkwee memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap total padatan, hasil tersebut dapat diduga 

penambahan konsentrasi sari wortel yang semakin banyak 

diduga menurunkan total padatan es krim kefir pada penelitian 

ini, karena konsentrasi tepung hunkwee yang tinggi total 

padatan juga tinggi. Hasil rataan total padatan berkisar antara 

34,36% sampai 40,18%. Penggunaan kombinasi penambahan 

sari wortel dan tepung hunkwee memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur es krim kefir. Hasil 

tersebut diduga karena proporsi tepung hunkwee yang lebih 

banyak dan memiliki sifat yang mampu menyerap air, 

sehingga mampu meminimalisir kristal es. Penambahan 

kombinasi sari wortel dan tepung hunkwee tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap aroma es krim kefir, 

hal tersebut dikarenakan tepung hunkwee yang digunakan 

tidak beraroma, selain itu aroma dari sari wortel juga tidak 

dapat terlalu dideteksi.  

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah semakin 

banyak penambahan sari wortel akan menurunkan nilai 

viskositas, total padatan, tekstur, akan tetapi semakin banyak 

proporsi tepung hunkwee akan meningkatkan nilai viskositas, 

total padatan, serta tekstur es krim kefir. Konsentrasi 

kombinasi penambahan sari wortel 1,5% dan tepung hunkwee 
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3,5% (P1) akan menghasilkan es krim kefir yang memiliki 

tekstur dengan konsistensi padat tetapi tetap lembut. 

 

 


