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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to find out the best 

concentration of adding sago flour in yoghurt based on 

viscosity, overrun, melting rate and total solid of yoghurt ice 

cream. The experiment was designed by Completely 

Randomized Design (CRD) using four treatments were P0 

(without adding of sago flour), P1 (adding of sago flour as 

much as 2 % from weight of fresh milk), P2 (adding of sago 

flour as much as 4 % from weight of fresh milk), P3 (adding 

of sago flour as much as 6 % from weight of fresh milk) and 

four replication. The data were analyzed by using Analysis of 

Variance (ANOVA) and continued by Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT). Result of this research showed that 

concentration of adding sago flour in yoghurt gave 

significantly difference effect (P<0,01) on viscosity, overrun, 

melting rate and total solid yoghurt ice cream. It can be 

concluded that the adding of sago flour 2% in yoghurt gave the 

best result with score of viscosity 1750.75 cP, overrun was 

25.14%, melting rate was 39.13 minutes/50 g and total solid 

was 36.20% and gave the best quality of yoghurt ice cream.  

           

Key words : yoghurt, ice cream, sagu flour 
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RINGKASAN 

Es krim yoghurt merupakan makanan beku dibuat dari 

produk susu yang telah difermentasi dengan bakteri asam 

laktat sebagai bahan utama dengan penambahan komposisi Ice 

Cream Mix (ICM) yaitu krim, skim, penstabil, pengemulsi dan 

pemanis sehingga dihasilkan produk dengan tekstur lembut, 

aroma dan cita rasa yang unik. Penambahan stabilizer alami 

berupa tepung sagu yang mengandung amilopektin sebesar 

71,16 % dan amilosa 28,84 % merupakan upaya untuk 

mempertahankan kualitas es krim yoghurt ditinjau dari 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh dan total padatan. 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2015 

sampai dengan Januari 2016. Lokasi penelitian di Rumah 

Yoghurt Jalan Raya Junrejo No. 1-A Kecamatan Junrejo Kota 

Batu (pembuatan es krim yoghurt, uji overrun dan uji 

kecepatan meleleh), Laboratorium Fisiko dan Kimia Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk uji total 

padatan dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang untuk analisis viskositas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_susu
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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsentrasi 

penambahan tepung sagu yang tepat dalam yoghurt terhadap 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh dan total padatan es 

krim yoghurt. Materi penelitian adalah es krim yoghurt yang 

terbuat dari bahan-bahan seperti yoghurt yang telah 

ditambahkan tepung sagu dengan konsentrasi 2 %, 4 %, 6 % 

dan tanpa perlakuan, creamer nabati (non dairy), garam, gula, 

bahan pengemulsi. Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 

perlakuan dan 4 ulangan.  Perlakuan yang dicobakan dalam 

penelitian adalah perlakuan es krim yoghurt tanpa 

penambahan tepung sagu (P0), perlakuan penambahan tepung 

sagu sebanyak 2 % dari volume susu segar (P1), perlakuan 

penambahan tepung sagu sebanyak 4 % dari volume susu 

segar (P2) dan perlakuan penambahan tepung sagu sebanyak 6 

% dari volume susu segar (P3). Variabel yang diamati meliputi 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh dan total padatan. Data  

yang  diperoleh  dari  keempat pengujian tersebut diolah 

dengan bantuan program Microsoft Excel, setelah data rata-

rata  diperoleh,  dilanjutkan  dengan  analisis  statistik  

menggunakan ANOVA. Hasil  yang  berbeda  atau signifikan 

akan dilanjutkan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung sagu pada yoghurt terhadap es krim yoghurt dapat 

meningkatkan viskositas sampai dengan 3348,00 cP. 

Peningkatan viskositas dipengaruhi oleh total padatan sebesar 

41,35 %, overrun mengalami penurunan sebesar 20,14 % 

dibanding konsentrasi yang lebih rendah serta kecepatan 

meleleh yang meningkat sampai dengan 48,28 menit/50 g. 

Kesimpulan hasil penelitian adalah penambahan tepung sagu 
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pada es krim yoghurt memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap viskositas, overrun, kecepatan meleleh dan 

total padatan es krim yoghurt. Penambahan tepung sagu 

dengan konsentrasi 2 % merupakan perlakuan terbaik dengan 

hasil rata-rata viskositas sebesar 1750,75 cP, overrun sebesar 

25,14 %, kecepatan meleleh sebesar 39,13 menit/50 g dan total 

padatan 36,20 %. Berdasarkan hal tersebut disarankan 

menggunakan tepung sagu dengan konsentrasi 2% untuk 

mendapatkan kualitas es krim yoghurt yang terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR ISI 

 

Isi              Halaman 

RIWAYAT HIDUP ..........................................................   i 

KATA PENGANTAR ......................................................   iii 

ABSTRACT .......................................................................  v 

RINGKASAN ...................................................................   vii 

DAFTAR ISI .....................................................................   xi 

DAFTAR TABEL .............................................................   xv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................   xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................   xix 

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH .......................   xx 

 

BAB I PENDAHULUAN .................................................  1 

1.1  Latar Belakang............................................................   1 

1.2  Rumusan Masalah ......................................................   4 

1.3  Tujuan Penelitian ........................................................   4 

1.4  Kegunaan Penelitian ...................................................   4 

1.5  Kerangka Pikir ............................................................   5 

1.6  Hipotesis .....................................................................   8 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................  9 

2.1  Es Krim .......................................................................    9 

2.2   Es Krim Yoghurt ........................................................   12 

2.2.1  Yoghurt ............................................................   12 

2.2.1.1  Susu Sapi Segar ...................................   14 

2.2.1.1  Bakteri Asam Laktat ............................   15 

2.2.2  Creamer Nabati (Non Dairy) ...........................   16 

2.2.3  Bahan Pengemulsi ............................................   17 

2.2.4  Bahan Pemanis .................................................   18 

2.2.5  Garam ...............................................................   19 



xii 

 

2.2.6  Tepung Sagu ....................................................   20 

2.3   Pembuatan Es Krim Yoghurt .....................................   22 

2.3.1  Pembuatan Starter Yoghurt .............................   22 

2.3.2  Pembuatan Yoghurt .........................................   23 

2.3.3  Perhitungan Komposisi Bahan Baku ...............   24 

2.3.4  Pencampuran Bahan ........................................   24 

2.3.5  Pembekuan dan Pengerasan.............................   25 

2.4   Kualitas Es Krim Yoghurt .........................................   25 

2.4.1  Viskositas ........................................................   25 

2.4.2  Overrun ...........................................................   27 

2.4.3  Kecepatan Meleleh ..........................................   28 

2.4.4  Total Padatan ...................................................   29 

 

BAB III MATERI DAN METODE ...............................  31 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian .....................................   31 

3.2  Materi Penelitian ........................................................   31 

3.3  Metode Penelitian ......................................................   33 

3.4  Variabel Pengamatan .................................................   35 

3.5  Analisa Data ...............................................................   35 

3.6  Prosedur Penelitian ....................................................   36 

3.7  Batasan Istilah ............................................................   37 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .........................  39 

4.1  Pengaruh Penambahan Tepung Sagu pada 

Yoghurt terhadap Viskositas, Overrun, 

Kecepatan meleleh dan Total Padatan Es Krim 

Yoghurt ......................................................................   39 

4.1.1  Pengaruh Penambahan Tepung Sagu 

pada Yoghurt terhadap Viskositas Es 

Krim Yoghurt ..................................................  40 



xiii 

 

4.1.2  Pengaruh Penambahan Tepung Sagu 

pada Yoghurt terhadap Overrun Es Krim 

Yoghurt ............................................................  43 

4.1.3  Pengaruh Penambahan Tepung Sagu 

pada Yoghurt terhadap Kecepatan 

Meleleh Es Krim Yoghurt ................................  45 

4.1.4  Pengaruh Penambahan Tepung Sagu 

pada Yoghurt terhadap Total Padatan Es 

Krim Yoghurt ...................................................  47 

4.2  Perlakuan Terbaik .......................................................   50 

 

BAB V PENUTUP ............................................................  53 

5.1  Kesimpulan .................................................................   53 

5.2  Saran ...........................................................................   53 

 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................   55 

LAMPIRAN ......................................................................   65 

  



xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel          Halaman 

1. Syarat Mutu Es krim .....................................................  11 

2. Syarat MutuYoghurt .....................................................  13 

3. Syarat Mutu Susu Sapi Segar ........................................   14 

4. Sifat Fisiko-Kimia Pati Sagu .........................................  21 

5. Komposisi Kimia Pati Sagu (per 100g) ........................   22 

6. Tipe Overrun pada Froozen Dissert .............................   28 

7. Model Tabulasi Data Penelitian ....................................   34 

8. Formula Es Krim Yoghurt ............................................   34 

9. Rata-rata Hasil Uji Viskositas, Overrun, 

kecepatan Meleleh dan Total Padatan Es Krim 

Yoghurt .........................................................................   40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar           Halaman 

1. Kerangka Pikir Penelitian .............................................   8 

2. Prosedur Pembuatan Es Krim Yoghurt Tepung 

Sagu ...............................................................................   36 

  



xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

  

Lampiran           Halaman 

1. Prosedur Pengujian Viskositas (AOAC, 2012) .............   65 

2. Prosedur Pengujian Overrun (Susrini, 2003) ................   66 

3. Prosedur Pengujian Kecepatan Meleleh (Muse 

and Hurtel, 2004) ..........................................................   67 

4. Prosedur Pengujian Total Padatan (Achmad, 

dkk., 2012) ....................................................................   68 

5. Data dan Analisis Statistika Viskositas Es Krim 

Yoghurt .........................................................................   69 

6. Data dan Analisis Statistika Overrun Es Krim 

Yoghurt .........................................................................   73 

7. Data dan Analisis Statistika Kecepatan Meleleh 

Es Krim Yoghurt ...........................................................   77 

8. Data dan Analisis Statistika Total Padatan Es 

Krim Yoghurt ................................................................   81 

  



xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 

 

cP    :CentiPoise 

db   : derajat bebas 

FK   : Faktor Koreksi 

HTST   : High Temperature Short Time 

ICM   : Ice Cream Mix 

JKT   : Jumlah Kuadrat Total 

JKP   : Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKG   : Jumlah Kuadrat Galat 

KT   : Kuadrat Total 

kkal   : kilokalori 

r   : replacement (ulangan) 

RAL   : Rancangan Acak Lengkap 

SK   : Sumber Keragaman 

t   : treatment (perlakuan) 

UJBD   : Uji Jarak Berganda Duncan’s 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan sumber protein hewani yang 

dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh 

serta dalam menjaga kesehatan. Susu sapi merupakan 

bahan pangan hasil ternak yang mempunyai nilai gizi 

yang tinggi seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral 

dan vitamin yang bermanfaat bagi manusia serta mudah 

mengalami kerusakan (perishable food) (Standar 

Nasional Indonesia, 2011). Kerusakan pada susu 

disebabkan oleh perubahan aktivitas enzim serta 

kontaminasi mikroba patogen. Perubahan aktivitas enzim 

mengakibatkan kandungan protein terpecah menjadi 

senyawa yang lebih sederhana (asam amino). Hasil 

penguraian protein menyebabkan mikroba dapat tumbuh 

lebih cepat karena asam amino dapat digunakan sebagai 

sumber nitrogen dan karbon bagi pertumbuhan bakteri. 

Kontaminasi bakteri pada susu dapat menyebabkan 

perubahan warna dan bau sehingga tidak dapat lagi 

dikonsumsi manusia.  

Sifat susu yang mudah rusak memungkinkan 

bahan tersebut untuk diolah menjadi yoghurt agar dapat 

dikomsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa 

mengurangi kandungan nutrisi didalamnya. Chotimah 

(2009), yoghurt memiliki beberapa kelebihan dibanding 

susu segar sebagai bahan pangan, yaitu (1) karena selama 
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fermentasi kandungan gula susu turun, maka yoghurt 

lebih mudah dicerna oleh mereka yang alergi gula susu 

dan bakteri hidup dalam yogurt juga menyumbang enzim 

laktasenya yang berfungsi untuk mencerna gula susu, (2) 

yoghurt lebih awet dibanding susu segar. Yoghurt dapat 

disimpan lama karena asam laktat pada yogurt berfungsi 

seperti pengawet alami.  

Konsumsi susu di seluruh dunia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat seirama dengan 

pertambahan populasi, pertumbuhan ekonomi, perbaikan 

tingkat pendidikan, kesadaran gizi maupun perubahan 

gaya hidup. Hal ini menjadikan adanya persaingan antar 

produsen yang ingin membuat produk terbaik untuk para 

konsumennya agar konsumen merasa puas dan akhirnya 

loyal terhadap produknya. Salah satu upaya yang 

dilakukan yaitu pengolahan yoghurt menjadi es krim 

yoghurt yang cukup potensial di Indonesia. Es krim 

yoghurt merupakan makanan beku yang dibuat dari 

produk susu yang telah difermentasi dengan bakteri asam 

laktat sebagai bahan utama dengan penambahan 

komposisi Ice Cream Mix (ICM) yaitu krim, penstabil, 

pengemulsi dan pemanis sehingga dihasilkan produk 

dengan tekstur lembut, aroma dan cita rasa yang unik.  

Kendala yang menjadi prioritas dalam produk es 

krim yoghurt selain bahan baku, proses pengolahan 

maupun penyimpanan adalah penggunaan stabilizer yang 

efisien dan efektif yang berguna untuk mempertahankan 

es krim yoghurt agar tidak mudah meleleh dan tetap 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_susu
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stabil. Es krim yang menggunakan stabilizer memiliki 

kristal es yang lebih kecil daripada es krim yang tidak 

menggunakan stabilizer baik sebelum maupun sesudah 

penyimpanan. Stabilizer dapat mengikat air dalam 

keadaan tidak membeku, sehingga stabilizer dapat 

mengurangi terbentuknya kristal es. Stabilizer dengan 

penggunaan yang tepat dapat menjadikan es krim yoghurt 

memiliki kekentalan, overrun, kecepatan meleleh dan 

total padatan yang bagus sesuai dengan kesukaan 

konsumen. Tingkat viskositas yang tepat adalah 

bertekstur lembut dan tidak terlalu keras, apabila terlalu 

keras mengindikasikan adanya total padatan yang terlalu 

banyak sehingga menyebabkan es krim terlalu lama 

meleleh dan menurunkan minat konsumen. 

Penambahan stabilizer alami berupa tepung sagu 

merupakan upaya untuk mempertahankan kualitas dari es 

krim yoghurt. Sagu merupakan komoditi tanaman pangan 

yang mengandung karbohidrat tinggi. Indonesia memiliki 

areal tanaman sagu terbesar di dunia yang tersebar di 

beberapa wilayah yaitu Papua, Maluku, Riau, Sulawesi 

Tengah dan kalimantan, sekitar 1.128 juta hektar atau 

51,3 % dari 2.291 juta hektar areal sagu dunia.  

Penggunaan tepung sagu sebagai bahan penstabil karena 

pati yang terkandung pada sagu memiliki kandungan 

amilopektin yang tinggi yaitu 71,16% dan amilosa 

28,84% (Jading, Tethool, Payung dan Gulton, 2011). 

Tepung sagu akan mengalami gelatinisasi pada suhu 72-

76
o
C. Menurut penelitian Andarwulan, Kusnandar dan 
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Herawati (2011), kandungan amilopektin yang tinggi 

pada sagu dapat berfungsi sebagai pengental dan 

penstabil yang mampu menghomogenkan bahan. 

Amilopektin apabila dipanaskan akan membentuk 

substansi yang transparan dengan viskositas tinggi dan 

berbentuk lapisan-lapisan seperti untaian tali, sedangkan 

amilosa memberikan kontribusi rasa yang dihasilkan. 

Penambahan tepung sagu yang tepat sebagai bahan 

penstabil diharapkan mampu mempertahankan kualitas es 

krim yoghurt ditinjau dari viskositas, overrun, kecepatan 

meleleh dan total padatan es krim yoghurt. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat 

dirumuskan masalah, yaitu berapa konsentrasi 

penambahan tepung sagu yang tepat untuk menghasilkan 

es krim yoghurt kualitas terbaik. 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian adalah mengetahui 

konsentrasi penambahan tepung sagu yang tepat untuk 

menghasilkan es krim yoghurt kualitas terbaik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi 

berbagai pihak diantaranya adalah : 
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1. Sebagai media pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penelitian semua pihak yang terkait 

dalam penelitian ini. 

2. Sebagai informasi, inovasi, masukan dan 

pertimbangan bagi produsen bahwa penambahan 

tepung sagu terhadap es krim yoghurt dapat 

meningkatkan kualitas dari es krim yoghurt tersebut. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kualitas es krim yoghurt selain dipengaruhi oleh 

proses pembuatannya juga dipengaruhi oleh komposisi 

bahan-bahan penyusun es krim itu sendiri. Penambahan 

salah satu bahan stabilizer alami berupa tepung sagu 

merupakan upaya untuk mempertahankan kualitas dari es 

krim yoghurt. Penggunaan tepung sagu sebagai bahan 

penstabil karena sagu memiliki kandungan amilopektin 

yang tinggi yaitu 71,16% dan amilosa 28,84% ( Jading 

dkk., 2011). Berdasarkan penelitian Jannah, Thohari dan 

Purwadi (2013) diketahui bahwa semakin tinggi 

konsentrasi penstabil yang digunakan, total padatan akan 

semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

konsentrasi penstabil, maka daya ikat penstabil tersebut 

terhadap air juga akan meningkat sehingga air yang 

terikat akan semakin banyak. Menurut Standar Nasional 

Indonesia 01-0317-1995, es krim memiliki nilai minimal 

total padatan sebesar 34 %. 

Kandungan amilopektin yang tinggi pada sagu 

dapat berfungsi sebagai pengental dan penstabil yang 



6 

 

mampu menghomogenkan bahan. Amilopektin yang 

apabila dipanaskan akan membentuk substansi yang 

transparan dengan viskositas tinggi dan berbentuk 

lapisan-lapisan seperti untaian tali (Andarwulan, 2011). 

Kandungan tepung yang paling tinggi terletak pada 

bagian batang pohon sagu yang ditebang pada saat 

menjelang berbunga. Jaringan tanaman sagu mempunyai 

bentuk granula (butir) yang berbeda-beda, dengan 

mikroskop jenis sagu dapat dibedakan karena 

mempunyai bentuk, ukuran dan letak hilum yang unik. 

Sagu mulai mengalami gelatinisasi pada suhu 72
o
C dan 

berakhir pada suhu 76
o
C (Jading dkk., 2011). Menurut 

Winarno (2002), bahwa gelatinisasi terjadi karena tepung 

berbentuk butiran yang mampu menyerap air sehingga 

butiran tepung akan membengkak dan bersifat tidak 

kembali lagi pada posisi semula, sehingga dalam proses 

penambahannya dilakukan saat pasteurisasi susu sebelum 

pembuatan yoghurt. 

Es krim yoghurt dengan penstabil yang tinggi 

dapat meningkatkan viskositasnya. Penelitian Wahyunny 

(2014) dengan penambahan pati ubi jalar cilembu sebagai 

penstabil mengalami peningkatan viskositas seiring 

dengan penambahan pati ubi cilembu yang semakin 

tinggi, yaitu P0 sebesar 803,08 cP, P1 sebesar 882,88 cP, 

P2 sebesar 1071,75 cP dan P3 sebesar 1154,78 cP. 

Menurut Putri, Susilo dan Hendrawan (2014),viskositas 

dipengaruhi oleh konsentrasi dan berat molekul penstabil, 

semakin tinggi nilai berat molekul dan konsentrasi 
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penstabil maka viskositas produk akan semakin 

meningkat.   

Viskositas es krim yoghurt yang meningkat 

dapat menurunkan overrun. Peningkatan viskositas yang 

tinggi pada es krim yoghurt akan mengurangi udara yang 

masuk pada waktu selama proses pembekuan, sehingga 

overrun yang dihasilkan rendah (Marshall, 2003). 

Menurut penelitian Windhianingrum, Thohari dan 

Purwadi (2015), bahwa penggunaan pati jagung manis 

yang semakin banyak akan menurunkan overrun es krim 

yoghurt dengan nilai overrun berturut-turut adalaha 17,86 

%, 15,31 %, 14,43 % dan 13,34 %. 

Penambahan konsentrasi stabilizer yang tinggi 

dapat mengakibatkan pelelehan es krim yang lambat. 

Selain konsentrasi stabilizer, emulsifier, komposisi 

bahan, serta kondisi pemrosesan, kondisi penyimpanan 

juga dapat mempengaruhi waktu leleh (Champbell, 

2000). Menurut penelitian Wahyunny (2014), dengan 

penambahan pati ubi jalar cilembu sebagai penstabil 

mengalami peningkatan kecepatan meleleh seiring 

dengan penambahan pati ubi cilembu yang semakin 

tinggi, sekitar 26-37 menit/50 g. Peningkatan viskositas, 

kecepatan meleleh, total padatan dan penurunan overrun 

saling berkaitan seiring dengan penambahan tepung sagu 

dengan konsentrasi yang berbeda. Skema kerangka pikir 

penelitian pengaruh penambahan tepung sagu pada 

yoghurt terhadap viskositas, overrun, kecepatan meleleh 

dan total padatan disajikan dalam Gambar 1. 
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Es krim yoghurt Mudah meleleh Tekstur keras 

dan timbul 

kristal es 
Perlu penstabil 

Penambahan 
tepung sagu 

mengandung amilopektin 71,16 % 

dan amilosa 28,84 yang dapat 

menstabilkan es krim yoghurt 

(Jading, dkk., 2011). 

Tepung sagu dapat mengentalkan bahan karena mengalami 

gelatinisasi pada suhu 72oC-76oC dan tidak dapat kembali pada 

kondisi semula (Andarwulan, 2011). 

Tepung sagu menambah padatan dalam es krim yang dapat 

mengurangi udara yang masuk dan overrun menjadi menurun 

Tidak cepat meleleh 

Kualitas es krim yoghurt meningkat 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian pengaruh penambahan tepung 

sagu pada yoghurt terhadap viskositas, overrun, 

kecepatan meleh dan total padatan es krim yoghurt. 

 1.1 Hipotesis 

Penambahan tepung sagu pada yoghurt dapat 

meningkatkan viskositas, kecepatan meleleh dan total 

padatan es krim yoghurt, tetapi terjadi penurunan 

overrun es krim yoghurt. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Es Krim 

Es krim merupakan olahan susu dengan 

penambahan komposisi Ice Cream Mix (ICM) yaitu krim, 

skim, penstabil, pengemulsi, pemanis dan penambah cita 

rasa sehingga dihasilkan produk dengan tekstur lembut, 

aroma dan cita rasa yang unik. Selain memiliki rasa yang 

unik dan lezat es krim juga mempunyai kandungan gizi 

yang baik karena terbuat dari susu segar yang kandungan 

protein dan lemaknya tinggi (Lukman, Purwadi dan 

Padaga, 2012). Es krim berupa busa (gas yang terdispersi 

dalam cairan) yang diawetkan dengan pendinginan. 

Komponen penyusun es krim yaitu padatan globula 

lemak susu, udara yang ukurannya tidak lebih besar dari 

0,1 mm, kristal-kristal kecil dan air yang melarutkan 

gula, garam dan protein susu (Anjarsari, 2010). 

Makanan beku (es krim) dibuat dari susu yang 

melewati tahap pasteurisasi, homogenisasi, pematangan 

es krim dengan penyimpanan dalam lemari es serta 

pembekuan dan pengadukan. Menurut Usmiati dan 

Abubakar (2009), susu merupakan bahan makanan yang 

bernilai gizi tinggi yang diperoleh dari hasil pemerahan 

hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing dan unta. 

Komponen penting dalam air susu adalah protein, lemak, 

vitamin, mineral, laktosa serta enzim-enzim dan beberapa 

jenis mikroba yang bermanfaat bagi kesehatan sebagai 
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probiotik. Menurut Fitrahdini (2010), nilai gizi es krim 

sangat tergantung pada nilai gizi bahan baku yang 

digunakan. Sumbangan terbesar nilai gizi es krim yang 

digunakan sebagai bahan utama pembuatan es krim 

adalah susu yang hampir sempurna dengan kandungan 

gizi yang lengkap  

Es krim memiliki banyak kandungan vitamin A, 

D, K dan B12.Vitamin A baik untuk kesehatan mata, 

vitamin D menyerap kalsium dan nutrisi dari makanan 

dan menyimpannya di ginjal.Vitamin K meningkatkan 

aliran darah dalam tubuh dan membuka sel darah yang 

tersumbat. Formula es krim berpengaruh nyata terhadap 

es krim karena nilai es krim ditentukan oleh bahan baku 

pada saat pembuatan. Lemak merupakan bahan baku es 

krim yang memberikan tekstur dari pengadukan 

(Hartatie, 2011). Hal ini ditambahkan oleh pendapat 

(Lukman, Purwadi dan Padaga, 2012) bahwa 

pembentukan rongga udara pada campuran bahan es krim 

hingga diperoleh pengembangan volume yang membuat 

es krim lebih ringan, tidak terlalu padat, dan mempunyai 

tekstur yang lembut merupakan prinsip pembuatan es 

krim. 
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Tabel 1. Syarat Mutu Es krim (Anonimous, 1995) 

No.  Kriteria Uji  Unit  Standart  

1. Keadaan:  

Penampakan  

Rasa  

Bau  

-   

Normal  

Normal  

Normal  

2. Lemak  % (b/b)  Minimum 5.0  

3. Gula dihitung 

sebagai sakarosa  

% (b/b)  Minimum 8.0  

4. Protein  % (b/b)  Minimum 2.7  

5. Jumlah padatan  % (b/b)  Minimum 3.4  

6. Bahan Tambahan Makanan:  

Pemanis Buatan  

Pewarna Tambahan  

Pemantap dan Pengemulsi  

 

Negatif  

sesuai SNI 01-

0222-1987  

7. Cemaran logam  

Timbal (Pb)  

Tembaga (Cu)  

 

mg/kg  

 

Maksimum 1.0  

Maksimum 20.0  

8. Cemaran Arsen 

(As)  

mg/kg  Maksimum 0.5  

9. Cemaran Mikroba:  

Angka Lempeng 

Total  

Coliform  

Salmonella 

Listeria SPP 

Koloni/g  

APM/g  

 

Koloni/25 g  

Koloni/25 g  

Maksimum 105  

< 3  

 

Negatif  

Sumber : SNI 01-3713-1995 
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2.2. Es Krim Yoghurt 

2.2.1 Yoghurt 

Yoghurt adalah produk olahan susu yang berasal 

dari hasil fermentasi dua bakteri asam laktat yaitu 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

yang hidup bersimbiosis. Proses pembuatan yoghurt, 

Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 

delbrucckii bulgaricus akan mengubah laktosa menjadi 

asam laktat. Proses fermentasi kedua bakteri tersebut 

akan menghasilkan enzim β-D-galak-tosidase yang akan 

menghidrolisis laktosa menjadi unit-unit 

monosakaridanya dan dilanjutkan dengan proses 

glikolisis hingga terbentuk asam laktat, asam asetat serta 

sejumlah kecil asam organik volatil lainnya, alkohol dan 

ester dari alkohol tersebut (Chotimah, 2009). Kedua 

starter tersebut juga dapat dikombinasikan dengan 

Lactobacillus acidophilus. Ketiga jenis bakteri ini 

merombak laktosa atau gula susu menjadi asam laktat 

(Tamime, 2002). 

Penggunaan strain S. Thermophillus maupun L. 

bulgaricus yang menghasilkan exopolysaccharide (EPS) 

dapat mencegah terjadinya sineresis pada yoghurt. 

Sineresis merupakan kerusakan penting yang terjadi 

dalam proses produksi yoghurt. Penggunaan strain kultur 

penghasil EPS dapat mengurangi sineresis pada yoghurt 

(Antara, 2010). 



1
3
 

 

Tabel 2. Syarat mutu yoghurt (Anonimous, 1992) 

No. Kriteria Uji Satuan 
Yoghurt tanpa perlakuan panas setelah 

fermentasi 

Yoghurt dengan perlakuan panas setelah 

fermmentasi 

   
Yoghurt 

Yoghurt 

rendah 

lemak 

Yoghurt 

tanpa lemak 
Yoghurt 

Yoghurt 

rendah 

lemak 

Yoghurt 

tanpa lemak 

1 Keadaan 
      

 1.1 Penampakan 
 

cairan kental-padat  cairan kental-padat  

1.2 Bau 
 

normal/khas  normal/khas  

1.3 Rasa 
 

asam/khas  asam/khas  

1.4 Konsistensi 
 

Homogen  Homogen  

2 Kadar lemak (b/b) 
% 

minimum 3,0 0,6-2,9 maks. 0,5 minimum. 3,0 0,6-

2,9 

maks. 0,5 

3 Total padatan susu 

bukan lemak (b/b) 
% 

minimum 8,2  minimum 8,2  

4 Protein (Nx6,38) (b/b) % minimum 2,7  minimum 2,7  

5 Kadar abu (b/b) % maksimum 1,0  maksimum 1,0  

6 Keasaman (dihitung 

sebagai asam laktat) 

(b/b) 

% 0,5-2,0 
 

0,5-2,0 

 

7 Cemaran mikroba 
 

      

7.1 Bakteri Coliform APM/g atau 

koloni/g 

maksimum 10  maksimum. 10  

7.2 Salmonella 
 

negatif/25 g  negatif/25 g  

7.3 Listeria monocytogenesis negatif/25 g  negatif/25 g  

8 Jumlah bakteri starter 
koloni/g 

 

minimum 10
7
 

    

Sumber : SNI 2981-1992 
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2.2.1.1 Susu Sapi Segar 

Susu segar merupakan cairan dari ambing sapi 

sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan 

yang benar dengan kandungan alaminya tidak dikurangi 

atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat 

perlakuan apapun kecuali pendinginan (Anonimous, 

2011). 

 

Tabel 3.Syarat Mutu Susu Sapi Segar (Anonimous, 2011) 

No Karakteristik Satuan Syarat 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

 
f. 
g. 
h. 
i. 
 
 
 
j. 

k. 
 
l. 
m. 
n. 
o. 
. 

Berat jenis (pada suhu 27,5oC) minimum 
Kadar lemak minimum 
Kadar bahan kering tanpa lemak minimum 
Kadar protein minimum 
Warna, bau, rasa, kekentalan 

 
Derajat asam 
pH 
Uji alkohol (70%) v/v 
Cemaran mikroba maksimum : 
1. Total Plate Count 
2. Staphylococcus aureus 
3. Enterobacteriaceae 
Jumlah sel somatis maksimum 

Residu antibiotika (Golongan penisilin, 
tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida) 
Uji pemalsuan 
Titik beku 
Uji peroksida 
Cemaran logam berat, maksimum : 

1. Timbal (Pb) 
2. Merkuri (Hg) 

3. Arsen (As) 

g/ml 
% 
% 
% 
- 

 
oSH 
- 
- 
 
CFU/ml 
CFU/ml 
CFU/ml 
Sel/ml 

- 
 
- 
oC 
- 
 

 µg/ml 
 µg/ml 

 µg/ml 

1,0270 
3,0 
7,8 
2,8 
Tidak ada 

perubahan 
6,0-7,5 
 
 

Sumber : SNI 3141.1-2011 
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Susu segar disimpan dan didistribusikan dengan 

pendinginan pada suhu dibawah 5
o
C. Pendinginan susu 

hingga mencapai titik beku air (0
o
C) atau titik beku susu 

(0,522
o
C) tidak diperlukan karena tidak dapat mematikan 

mikroba kecuali hanya merusak dinding sel mikroba 

secara perlahan-lahan. Suhu ideal untuk pendinginan 

susu segar adalah 3-4
o
C (Legowo, 2002). 

 

2.2.1.2 Bakteri Asam Laktat 

Streptococcus thermophillus, Lactobacillus 

bulgaricus dan Lactobacillus acidopillus adalah tiga 

spesies dari empat genus yang tergolong dalam bakteri 

asam laktat, yaitu : Lactobacillus, Leuconostoc, 

Pediococcus dan Streptococcus. Ketiga bakteri asam 

laktat tersebut digunakan dalam proses pembuatan 

yoghurt (Chotimah, 2009). 

Yoghurt dibuat dengan bantuan dua jenis bakteri 

menguntungkan, satu dari keluarga lactobacillus yang 

berbentuk batang (Lactobacillus bulgaricus) dan lainnya 

dari keluarga streptococcus yang berbentuk bulat 

(Streptococcus thermophilus). Lactobacilus bulgaricus 

berperan dalam pembentukan aroma sedangkan 

Streptococcus thermophilus berperan dalam 

pembentukan citarasa. Bakteri yoghurt membutuhkan 

kondisi pertumbuhan yang cocok terutama suhu yang 

tepat. Bakteri tumbuh baik pada keadaan hangat. Bakteri 

yoghurt S. Thermophillus dan L. bulgaricus paling cepat 

tumbuh baik pada keadaan hangat sekitar suhu 40-44
o
C 
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(bergantung galurnya). Suhu yang terlau rendah 

menyebabkan bakteri “kedinginan” dan berkembang biak 

lambat atau tidak sama sekali. Suhu yang terlalu panas 

menyebabkan bakteri rusak dan mati (Widodo, 2002). 

Kedua starter tersebut juga dapat dikombinasikan dengan 

Lactobacillus acidophilus. Ketiga jenis bakteri ini 

merombak laktosa atau gula susu menjadi asam laktat 

(Tamime, 2002). 

 

2.2.2 Creamer Nabati (Non Dairy) 

Non dairy creamer adalah produk pengganti 

susu atau krim yang merupakan produk emulsi lemak 

dalam air, dibuat dari minyak nabati yang dihidrogenesi 

dengan penambahan bahan tambahan pangan yang 

diizinkan. Bahan baku utama pembuatan non dairy 

creamer adalah kelapa (hydrogenated coconut oil). Non 

dairy creamer memiliki banyak kelebihan dibandingkan 

dairy creamer antara lain menggunakan minyak nabati 

sebagai sumber lemaknya yang aman bagi penderita 

lactose intoleranse (Safitri, Yunianta dan 

Purwantiningrum, 2013) 

Non dairy creamer dapat dikatakan sebagai 

bahan pembantu es krim yang berfungsi untuk 

memberikan tekstur halus, mempertahankan mutu dalam 

penyimpanan karena menahan pengkristalan adonan es 

krim dan berkontribusi memberi rasa serta efek sinergis 

pada tambahan flavour yang digunakan. Penggunaan non 

dairy creamer akan memperindah penampakan. 
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Kandungan non dairy cream yang  terlalu rendah akan 

membuat kristal es lebih besar dan teksturnya lebih kasar 

serta terasa lebih dingin (Darma, 2013). 

 

2.2.3 Bahan Pengemulsi 

Emulsifier merupakan molekul yang 

mengabsorbsi pada permukaan droplet yang baru 

terbentuk selama homogenisasi dan membentuk 

membran protektif yang menjaga droplet agar tidak 

terjadi agregasi (Sidik, Fatimah, dan Sangi, 2013). 

Molekul emulsifier akan menggantikan membrane 

protein, satu ujung molekulnya akan melarut di air, 

sedangkan ujung satunya akan melarut di lemak 

(Hartatie, 2011). Emulsifier digunakan untuk 

memperbaiki tekstur es krim. Emulsi merupakan sistem 

dua fase yang berupa campuran dari dua cairan yang 

tidak larut sedangkan pengemulsi adalah substansi yang 

menghasilkan peningkatan kualitas whipping dari 

adonan, menghasilkan tekstur yang lembut dan memberi 

kekuatan pada produk ketika akan dipindahkan ke dalam 

freezer (Marshall and Arbuckle, 2000). Emulsifier yang 

digunakan dalam bahan pangan adalah sorbitol. Sorbitol 

masuk dalam kelas senyawa yang disebut poliol. Poliol 

adalah alkohol yang memiliki beberapa ikatan hidroksil 

(-OH) dalam strukturnya. Molekul sorbitol terdiri dari 

enam rantai atom karbon dengan satu hidroksil melekat 

pada setiap atom karbon. Sorbitol berasal dari Sorbus, 

nama ilmiah untuk sejenis genus dari tumbuh-tumbuhan. 
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Tumbuhan-tumbuhan bergenus sorbus inilah yang 

menghasilkan sorbitol. Tumbuhan yang menghasilkan 

sorbitol adalah rumput laut (Marshall dkk., 2003). 

 

2.2.4 Bahan Pemanis 

Bahan pemanis yang ditambahkan dalam es 

krim berfungsi dalam pembentukan tekstur es krim, 

meningkatkan flavor dan merupakan sumber total 

padatan yang paling murah. Bahan pemanis yang 

biasanya digunakan yaitu sukrosa atau dicampur dengan 

gula. Bahan pemanis yang ditambahkan ke dalam es krim 

biasanya sebanyak 12-17% dari berat campuran adonan 

es krim (Marshall dkk., 2003) 

Penambahan gula dalam pembuatan makanan 

berfungsi untuk memberi rasa manis dan sebagai 

pengawet, karena dalam konsentrasi yang tinggi 

pertumbuhan mikroorganisme akan terhambat dan dapat 

menurunkan aktivitas air dalam bahan pangan. Tekstur es 

krim yang halus dapat diperoleh dengan menggunakan 

gula pasir sebanyak 14-16 %. Penggunaan gula dalam 

konsentrasi yang terlalu tinggi akan menurunkan 

kemampuan pengembangan. Bahan pemanis yang umum 

digunakan dalam pembuatan es krim adalah gula pasir 

(sukrosa) dan gula bit. Bahan pemanis selain berfungsi 

memberikan rasa manis juga dapat meningkatkan cita 

rasa, menurunkan titik beku yang dapat membentuk 

kristal-kristal es krim yang halus sehingga meningkatkan 

penerimaan dan kesukaan konsumen (Anjarsari, 2010). 
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Konsentrasi sukrosa umumnya digunakan dalam 

pembuatan es krim sekitar 14-16%, apabila terlalu tinggi 

dapat menutupi cita rasa yang diinginkan dan jika terlalu 

sedikit akan membuat produk terasa hambar. 

Penambahan gula dapat meningkatkan kekentalan dan 

memperbaiki tekstur dengan syarat total padatan tidak 

lebih dari 42% dan konsentrasi gula tidak lebih dari 16%. 

Gula juga dapat menurunkan titik beku, kecepatan 

pembekuan (whipping rate) serta membentuk produk es 

krim dengan tekstur yang lebih halus (Masykuri, 

Pramono dan Ardilia, 2012). 

 

2.2.5 Garam 

Garam yang digunakan dalam pembuatan es 

krim berpengaruh terhadap warna es krim dan memegang 

peranan penting dalam menimbulkan warna kerak pada 

es krim. Bahan makanan yang dinilai bergizi, enak dan 

teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila 

memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau 

memberi kesan telah menyimpang dari warna yang 

seharusnya. Penambahan garam dalam pengolahan es 

krim sekitar 0,1-0,2 % sudah dapat berpengaruh terutama 

pada rasa es krim yang dihasilkan (Anjarsari, 2010). 

Garam pada pembuatan es krim berfungsi untuk 

menurunkan titik beku air sehingga air tidak membeku 

pada suhu dibawah suhu beku air dan ini memberi 

sentuhan merata pada wadah untuk mengaduk campuran 

bahan es krim (Suharyanto, 2009) 
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2.2.6 Tepung Sagu 

Sagu (Metroxylon sagu Rottb.) merupakan salah 

satu sumber pangan dan energi yang sangat potensial. 

Luas areal tanaman sagu di dunia kurang lebih 2 juta 

hektar dan sekitar 60% areal sagu se-dunia ada di 

Indonesia, 90% diantaranya tersebar di Papua dan Papua 

Barat. Direktorat Jenderal Perkebunan melaporkan 

bahwa luas areal sagu di Indonesia tahun 2011 

diperkirakan mencapai 100.616 Ha yaitu sagu budidaya 

atau semibudidaya (Novarianto, 2012). Sagu adalah 

tanaman palma yang banyak dijumpai diwilayah tropika 

basah di Asia Tenggara dan Oseania. Pati sagu juga dapat 

digunakan untuk keperluan industri antara lain sebagai 

bahan pembuatan roti, mie, kue, sirup berfruktosa tinggi, 

bahan perekat dan plastik biodegredable. Pati sagu juga 

digunakan dalam industri obat-obatan, kosmetik, kertas, 

bioetanol dan tekstil. Limbah dari proses pengolahan 

sagu dapat digunakan sebagai pakan ternak (Sumaryono, 

2012). 

Sagu tumbuh dalam bentuk rumpun, terdiri atas 

1-8 batang sagu yang pada pangkal tanaman tumbuh 5-7 

bantang anakan. Tajuk pohon terbentuk dan pelepah yang 

berdaun sirip dengan ketinggian pohon dapat mencapai 

8-17m tergantung jenis dan tempat tumbuh. Tanaman 

sagu (Metroxylon spp.) secara taksonomi masuk ke 

dalam ordo spadiciflora, famili palmae, genus 

Metroxylon, spesies Metroxylon spp. Kata metroxylon 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu Metro berarti batang 
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dan xylon yang berarti xylem (Syakir dan Karmawati, 

2013). 

 

Tabel 4. Sifat Fisiko-Kimia Beberapa Pati Alami 

Pati          Rata-rata 

ukuran 

granula 

        Kadar     

amilosa 

(%) 

 

        Swelling 

power pada 

95oC 

       Gelatinisasi 

(oC) 

 Sagu           25            27       97         60-74 

  Beras            5            17       19        61-80 

      Gandum          15            25        21        53-72 

    Jagung          15            26       24        62-80 

     Tapioka          20            17        71        52-64 

Sumber: Polnaya (2006). 

Taringan dan Ariningsih (2007) menjelaskan 

bahwa pembuatan tepung sagu berasal dari pati sagu 

yang masih basah. Proses pembuatannya yaitu 50-60 kg 

diaduk dengan air bersih dan disaring untuk 

mengeluarkan kotoran. Pati sagu diendapkan selama 3 

hari untuk mengeluarkan getah lendir dan sisa ampas 

sagu lalu direndam dengan air selama 1 jam. Air yang 

dipakai merendam dibuang dan pati sagu dijemur selama 

6 jam. Pati yang sudah kering digiling dengan mesin 

penggiling lalu diayak. Tepung sagu yang dihasilkan bisa 

mencapai 25 kg yang kemudian dikemas dengan plastik 

ukuran 1 kg. Tepung sagu yang sudah dikemas bisa 

disimpan hingga satu tahun. 
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Tabel 5. Komposisi Kimia Pati Sagu (Per 100g) 

Komponen         Pati 

Sagu 

Basah 

         Pati Sagu 

Kering Dengan 

Alat Pengering 

CFFB Surya-

Biomassa 

         Pati Sagu 

Kering Secara 

Konvensional 

         Kadar air (% b.b) 42,51 13,42 13,69 

         Kadar abu (% b.k) 0,20 0,24 0,20 

         Kadar lemak (% b.k) 0,63 0,52 0,76 

         Kadar Protein (% b.k) 0,45 0,48 0,46 

         Kadar karbohidrat  

         (% b.k) 

56,22 85,35 84,89 

         Energi (kkal/100g) 232,31 347,96 348,25 

Sumber: Jading dkk (2011) 

Tepung sagu umumnya berwarna putih namun 

ada pula yang secara genetik berwarna kemerahan seperti 

Yepha, Fikhela dan Runura karena mengandung senyawa 

fenol (Limbongan, 2007).Tepung sagu berfungsi sebagai 

stabilizer es krim yoghurt. Menurut Tamime (2006), 

penambahan stabilizer pada es krim bertujuan untuk 

meningkatkan viskositas dan mengurangi pertumbuhan 

kristal es. 

 

2.3 Pembuatan Es Krim Yoghurt 

2.3.1 Pembuatan Starter Yoghurt 

Culture adalah sejumlah awal bakteri serbuk 

atau yoghurt yang ditambahkan ke dalam susu agar 

berkembang biak dan mengubah susu menjadi yoghurt. 

Yoghurt starter adalah sejumlah bakteri yoghurt yang 
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telah diliofilisasi agar dapat awet disimpan tanpa 

didinginkan (Widodo, 2002). 

Menurut Hidayat I.R, Kusrahayu dan S. Mulyani 

(2013), starter yoghurt dibuat dengan menimbang 

sebanyak 3,5 g bibit serbuk yoghurt (campuran bakteri 

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus 

dengan perbandingan masing-masing 1:1), kemudian 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan 

aquades sebanyak 25 ml. Larutan tersebut dihomogenkan 

dengan hati-hati, kemudian dimasukkan ke dalam 

inkubator selama 12 jam pada suhu 43
o
C. Susu UHT 

skim sebanyak 500 ml ditambahkan ke dalam bibit cair 

yoghurt dan diinkubasi kembali selama 6 jam pada suhu 

43
o
C (starter ini dinamakan mother culture). Mother 

culture dibiakkan kembali setelah inkubasi selesai 

dengan cara dimasukkan ke dalam susu UHT skim 500 

ml dan diinkubasi selama 6 jam pada suhu 43
o
C (starter 

ini dinamakan bulk starter). Bulk starter dibiakkan lagi 

menjadi starter kerja yoghurt dengan cara 25ml bulk 

starter dimasukkan ke dalam susu UHT skim 500 ml dan 

diinkubasi selama 6 jam pada suhu 43
o
C. 

 

2.3.2 Pembuatan Yoghurt 

Yoghurt yang baik mempunyai total asam laktat 

sekitar 0,85-0,95%, sedangkan derajat keasaman (pH) 

sekitar 4,5. Pembuatan Yoghurt relatif mudah, susu segar 

harus dipasteuriasi dahulu yang kemudian diberi bakteri 

yoghurt(Widodo, 2002). Metode pasteurisasi yang umum 
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dilakukan pada susu yaitu metode high temperature short 

time (HTST), yakni pemanasan pada suhu tinggi 71,7 
o
C 

selama 15 detik(Triyantini, 2000).  

 

2.3.3 Perhitungan Komposisi Bahan Baku  

Es krim merupakan produk olahan susu dari 

perpaduan komposisi bahan-bahan pembentuk es krim 

yang biasa disebut campuran bahan es krim (Ice Cream 

Mix/ ICM) seperti krim, skim, penstabil, pengemulsi, 

pemanis dan penambah citarasa (flavour). Kunci sukses 

membuat es krim yang baik adalah ketepatan komposisi 

bahan-bahan yang digunakan dan proses pengolahan 

yang benar (Hakim dkk., 2012). Perhitungan berat atau 

volume dari tiap bahan penyusun es krim harus 

ditentukan secara teliti sebelum proses pencampuran 

untuk mendapatkan campuran yang baik dan seimbang 

(Chandan, Kilara and Shah, 2008). 

 

2.3.4 Pencampuran Bahan (Mixing) 

Mixing merupakan proses mencampurkan semua 

bahan pembuatan es krim, baik bahan cair maupun bahan 

padat yang disertai dengan pengadukan dan pengocokan 

terhadap adonan agar merata keseluruh bagian. 

Pengocokan terhadap adonan tersebut dapat 

meningkatkan overrun es krim karena banyak udara yang 

terperangkap dalam es krim (Muse and Hartel, 2004). 
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2.3.5 Pembekuan dan Pengerasan 

Laju pembekuan sangat menentukan sifat dan 

mutu produk beku yang dihasilkan. Sifat produk yang 

diakibatkan oleh pembekuan yang cepat berbeda dari 

produk yang dihasilkan dari pembekuan lambat. 

Pembekuan yang cepat menghasilkan kristal es kecil 

yang tersusun secara merata pada jaringan, sedangkan 

pembekuan lambat menyebabkan terbentuknya kristal es 

besar yang tersusun pada ruang antar sel dengan ukuran 

pori yang besar. Proses pembekuan es krim dalam freezer 

berlangsung selama 30 detik atau sekitar 10-15 menit, 

dalam pembekuan ini perubahan penting yang terjadi 

yaitu terbentuknya kristal es, masuknya udara (overrun) 

dan stabilisasi emulsi lemak (Anjarsari, 2010). 

Suhu pembekuan berkisar antara -3 sampai -6 
o
C. Pembekuan memiliki dua fungsi, yaitu untuk 

mengocok total udara terkontrol ke dalam ICM dan 

membekukan air dalam IM menjadi kristal es kecil. 

Pengerasan (hardening) es krim dikemas dan disimpan 

dalam freezer pada suhu -28
 o

C (20
 o

F) sebelum 

distribusi. Lama pengerasan dipengaruhi oleh ukuran dan 

suhu udara (Clarke, 2004). 

 

2.4 Kualitas Es Krim Yoghurt 

2.4.1 Viskositas 

Viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu 

cairan atau fluida. Kekentalan es krim mempengaruhi 

mobilitas molekul air dalam ruang antar partikel di es 
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krim menjadi semakin sempit atau lebar. Kandungan 

total padatan es krim berfungsi untuk meningkatkan 

kekentalan adonan es krim sehingga mempertahankan 

kestabilan gelembung udara (Widiantoko dan Yunianta, 

2014). Viskositas dipengaruhi oleh konsentrasi dan berat 

molekul penstabil, semakin tinggi nilai berat molekul dan 

konsentrasi penstabil maka viskositas produk akan 

semakin meningkat (Putri dkk., 2014). 

Viskositas dapat menentukan kemudahan suatu 

molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan 

material dan viskositas menunjukkan tingkat ketahanan 

suatu cairan untuk mengalir. Besarnya viskositas maka 

aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas 

dipengaruhi oleh beberapa vaktor seperti temperatur, 

gaya tarik antar molekul dan jumlah molekul terlarut. 

Suhu mempengaruhi pergerakan internal dalam sistem, 

semakin tinggi suhu larutan semakin rendah 

viskositasnya karena pergerakan partikelnya lebih besar 

(Fatimah, 2012). Viskositas adalah faktor terpenting 

untuk mengontrol pembentukan dan stabilitas busa. 

Viskositas dapat ditingkatkan dengan homogenisasi. 

Viskositas adonan yang terlalu tinggi kurang baik karena 

akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk 

pengadukan sehingga berpengaruh terhadap proses 

pemerangkapan udara yang selanjutnya akan 

mempengaruhi overrun es krim yang diharapkan. 

Viskositas yang tinggi menyebabkan hasil es krim 

mengental (Apriani dan Darvina, 2013). 
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2.4.2 Overrun 

Overrun es krim merupakan pengembangan 

volume dan terbentuknya karena adanya proses agitasi 

(pengadukan) saat pembekuan. Es krim yang tidak 

memiliki overrun akan berbentuk seperti gumpalan 

massa yang keras. Overrun yang rendah (<30%) akan 

membuat es krim beku menjadi keras, sedangkan overrun 

yang tinggi (>140%) menyebabkan es krim menjadi 

terlalu lunak (Hakim, 2012). Overrun adalah jumlah 

peningkatan volume yang disebabkan karena masuknya 

udara ke dalam campuran es krim. Gelembung-

gelembung udara yang terbentuk keberadaannya dapat 

dipertahankan karena diselubungi oleh lapisan-lapisan 

globula lemak dalam sistem emulsi. Overrunyang rendah 

akan menjadikan es krim berbentuk gumpalan massa 

yang berat dan tidak menarik untuk dimakan. Overrun 

dapat dihasilkan karena pengocokan yang dilakukan 

ketika proses pembekuan berlangsung karena pegocokan 

udara dapat masuk dalam campuran es krim sehingga 

meningkatkan volume adonan es krim. Overrun yang 

baik berkisar antara 60-100%. Es krim yang baik 

mempunyai overrun 80% dengan kadar lemak 12-14% 

(Widiantoko dkk., 2014). 
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Tabel 6. Tipe Overrun pada Froozen Dissert 

Produk Overrun (%) 

Es krim super premium 20-40 

Es krim premium 60-75 

Es krim dalam kemasan 75-90 

Es krim dalam tangki 90-100 

Sherbet 30-40 

Es susu 25-30 

Es krim lembut 30-50 

Milk shake 10-15 

Sumber : Marshall and Arbuckle (2000) 

 

2.4.3 Kecepatan Meleleh 

Kecepatan meleleh adalah waktu yang 

diperlukan untuk mencairnya es krim yang mempunyai 

volume tertentu. Lama pelelehan es krim berkaitan 

dengan body dan tekstur serta intensitas kemanisan 

(Violisa, Amat dan Nunung, 2012). Es krim diharapkan 

tidak cepat meleleh pada suhu ruang, namun cepat 

meleleh pada suhu tubuh. Es krim dengan resistensi 

pelelehan tinggi lebih diharapkan. Es krim yang baik 

memiliki rata-rata waktu meleleh sekitar 15-20 menit saat 

dihidangkan dalam suhu ruang (Hakim, 2012). 

Penambahan konsentrasi stabilizer yang tinggi 

dapat mengakibatkan pelelehan es krim yang lambat. 

Selain konsentrasi stabilizer, emulsifier, komposisi 

bahan, serta kondisi pemrosesan, kondisi penyimpanan 
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juga dapat mempengaruhi waktu leleh (Champbell, 

2000). 

 

2.4.4 Total Padatan 

Total padatan adalah semua komponen penyusun es krim 

dikurangi dengan kadar air. Menurut Standar Nasional 

Indonesia 01-0317-1995, es krim memiliki nilai minimal 

total padatan sebesar 34 %. Anggrahini, Radiati, dan 

Thohari (2013) menyatakan total padatan dalam eskrim 

adalah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan es 

krim yang berbentuk padat. Total padatan yang tinggi 

akan menyebabkan jumlah air dalam adonan semakin 

sedikit dan mengurangi jumlah kristalisasi es. Total 

padatan es krim sangat berhubungan dengan konsentrasi 

penstabil yang digunakan. Berdasarkan penelitian 

Jannah, Thohari, dan Purwadi (2013) diketahui bahwa 

semakin tinggi konsentrasi penstabil yang digunakan, 

total padatan akan semakin meningkat. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi konsentrasi penstabil, maka 

daya ikat penstabil tersebut terhadap air juga akan 

meningkat sehingga air yang terikat akan semakin 

banyak. Menurut Achmad, Nurwantoro, dan Mulyani 

(2012), bahwa aktivitas mikroba akan berpengaruh 

terhadap total padatan es krim.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi pelaksanaan penelitian adalah:  

a. Rumah Yoghurt Jalan Raya Junrejo No. 1-A 

Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk pembuatan 

es krim yoghurt, uji overrun dan uji kecepatan 

meleleh. 

b. Laboratorium Fisiko dan Kimia Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk 

uji total padatan. 

c. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya untuk uji viskositas. 

2. Waktu penelitian: 3 Desember 2015- 4 Januari 2016. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Materi penelitian yang digunakan adalah es krim 

yoghurt yang terbuat dari susu segar sebanyak 24 

liter, starter, tepung sagu dengan perlakuan yang 

berbeda sebagai stabilizer dan bahan ICM (Ice 

Cream Mix). Menurut Hartayanie dan Adiseno 

(2006), stabilizer berfungsi untuk menghasilkan 

tekstur dan body yang lembut, memperlambat atau 

mengurangi pertumbuhan kristal es selama 

penyimpanan, mempertahankan es krim agar tidak 



32 

 

mudah meleleh, meningkatkan viskositas campuran 

serta menstabilkan campuran es krim. 

 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Bahan yang digunakan untuk pembuatan yoghurt 

antara lain : susu segar dan starter yang diperoleh 

dari Rumah Yoghurt Junrejo, tepung sagu 

diperoleh dari swalayan Malang. 

b. Bahan dalam pembuatan es krim yoghurt antara 

lain: yoghurt, gula, non dairy creamer, garam dan 

bahan pengemulsi merk Cortina. 

c. Bahan yang digunakan untuk analisis uji 

viskositas, overrun, kecepatan meleleh dan total 

padatan adalah es krim yoghurt. 

 

3. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah:  

a. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan es 

krim yoghurt meliputi : panci, kompor, 

termometer, toples kedap udara, handmixer, Ice 

Cream Maker, panci besar, timbangan, sendok, 

serbet, freezer dan cup es krim. 

 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis meliputi:  

 Uji Viskositas: viscometer merk Elcometer 

2300 RV 

 Uji Overrun: timbangan digital merk Carry, 

gelas ukur dan wadah es krim 
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 Uji kecepatan meleleh: termometer, cawan 

petri dan stopwatch 

 Uji Total Padatan: oven 105
o
C, cawan petri, 

eksikator, penjepit, timbangan analitik. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Pra-penelitian 

pembuatan es krim yoghurt dengan penambahan tepung 

sagu dalam yoghurt digunakan sebagai dasar untuk 

penentuan konsentrasi perlakuan. Berdasarkan pra-

penelitian yang telah dilakukan, penggunaan stabilizer 

tepung sagu dalam yoghurt sebanyak 6% sudah 

menunjukkan tekstur yang sangat kental dan tidak perlu 

menambah konsentrasi stabilizer yang digunakan. Jika 

terlalu banyak akan menjadikan viskositas dari es krim 

yoghurt menjadi sangat tinggi. Hal ini menjadi 

pertimbangan untuk penambahan tepung sagu dalam es 

krim yoghurt. Perlakuan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

P0 : Es krim yoghurt tanpa penambahan tepung sagu 

P1 : Penambahan tepung sagu sebanyak 2% dari volume 

susu segar 

P2 : Penambahan tepung sagu sebanyak 4% dari volume 

susu segar 

P3 : Penambahan tepung sagu sebanyak 6% dari volume 

susu segar 
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Tabel 7. Model Tabulasi Data Penelitian 

Perlakuan Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 

P1 

P2 

P3 

P0U1 

P1U1 

P2U1 

P3U1 

P0U2 

P1U2 

P2U2 

P3U2 

P0U3 

P1U3 

P2U3 

P3U3 

P0U4 

P1U4 

P2U4 

P3U4 

 

Tabel 8. Formula Es Krim Yoghurt 

Bahan Es 

Krim Yoghurt 

% Komposisi 

P0 P1 P2 P3 

Plain Yoghurt 

(ml) 

Non dairy 

creamer (g) 

Gula (g) 

Pengemulsi 

(g) 

Garam (g) 

Tepung sagu 

(g) 

Total bahan 

70,70 

 

10,00 

 

18,00 

   1,25 

 

   0,05 

Sesuai 

perlakuan 

100,00 

1500,00 

 

 212,16 

 

 381,90 

    26,52 

 

     1,06 

     0,00 

 

2121,64 

1500,00 

 

  212,16 

 

  381,90 

    26,52 

 

    1,06 

   30,00 

 

2151,64 

1500,00 

 

   212,16 

 

   381,90 

     26,52 

 

      1,06 

    60,00 

 

2181,64 

1500,00 

 

   212,16 

 

    381,90 

      26,52 

 

       1,06 

      90,00 

 

2211,64 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati, variabel bebas yaitu 

perbedaan konsentrasi tepung sagu, sedangkan variabel 

terikat dari penelitian adalah viskositas, overrun, 

kecepatan meleleh dan total padatan. Analisis es krim 

yoghurt meliputi: 

1.  Pengujian Viskositas, prosedur pengujian mengikuti 

AOAC (2012) tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengujian Overrun, prosedur pengujian mengikuti 

Susrini (2003) tertera pada Lampiran 2. 

3. Pengujian Kecepatan Meleleh, prosedur pengujian 

mengikuti Muse and Hurtel (2004) tertera pada 

Lampiran 3. 

4. Pengujian Total Padatan, prosedur pengujian 

mengikuti Achmad, Nurwantoro dan Mulyani (2012) 

tertera pada Lampiran 4. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan 

menggunakan program  Microsoft Excel, kemudian 

dianalisis statistik menggunakan analisis  ragam 

(ANOVA). Hasil  yang berbeda atau signifikan  maka  

dilanjutkan  dengan  Uji  Jarak  Berganda  Duncan  

(UJBD).  
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3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur pembuatan es krim yoghurt sinbiotik dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susu segar Penambahan tepung sagu dengan perlakuan : 

P0 : tanpa penambahan tepung sagu 

P1 : 2% dari volume susu segar 

P2 : 4% dari volume susu segar 

P3 : 6% dari Volume susu segar 

 

Pasteurisasi 

72oC selama 15 

menit 

Pendinginan suhu 42oC 

Inokulasi starter yoghurt 

Fermentasi 48 jam 

Bahan I : Yoghurt 

Bahan II :  

Gula, Non dairy creamer, pengemulsi dan 

garam 

Pencampuran hingga merata 

Pembekuan dengan Ice 

Cream Maker 

Es krim yoghurt 

Uji overrun : 

Ditimbang untuk mengetahui berat awal 

(X) 

Uji overrun : 

Ditimbang untuk mengetahui berat akhir 

(Y) 

Dilakukan pengujian : 

Viskositas, overrun dan kecepatan meleleh 

 
Gambar 2. Prosedur pembuatan es krim yoghurt dengan perlakuan 

penambahan tepung sagu 
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3.7 Batasan Istilah 

1. Es krim yoghurt  : Es krim yoghurt merupakan 

makanan beku dibuat dari produk 

susu yang telah difermentasi 

dengan bakteri asam laktat 

sebagai bahan utama dengan 

penambahan komposisi Ice 

Cream Mix (ICM) yaitu krim, 

penstabil, pengemulsi dan 

pemanis sehingga dihasilkan 

produk dengan tekstur lembut, 

aroma dan cita rasa yang unik. 

2. Tepung sagu : Tepung yang dibuat dari olahan 

batang sagu dengan kandungan 

karbohidrat yang tinggi dengan 

cara pengeringan sagu yang telah 

dipisahkan dari sabut atau serat 

yang terdapat pada batang sagu. 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_susu
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_susu
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Sagu pada 

Yoghurt terhadap Viskositas, Overrun, 

Kecepatan Meleleh dan Total Padatan Es Krim 

Yoghurt  

Es krim yoghurt dibuat dengan cara 

menambahkan tepung sagu pada yoghurt dengan 

konsentrasi yang berbeda. Tepung sagu mengandung 

sumber karbohidrat dengan komponen amilosa dan 

amilopektin yang mengalami proses gelatinisasi sebagai 

stabilizer es krim yoghurt. Berdasarkan data hasil analisis 

ragam pada Tabel 8 menunjukkan bahwa penambahan 

tepung sagu pada yoghurt memberikan perbedaan yang 

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

kecepatan meleleh dan total padatan es krim yoghurt. 

Rata-rata viskositas, overrun, kecepatan meleleh dan 

total padatan es krim yoghurt pada masing-masing 

perlakuan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

1% tertera pada tabel 8. Rata-rata hasil uji viskositas, 

overrun, kecepatan meleleh dan total padatan es krim 

yoghurt yang selengkapnya terdapat pada Lampiran 5, 6, 

7 dan 8. 
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Tabel 8. Rata-rata Hasil Uji Viskositas, Overrun, Kecepatan 

Meleleh dan Total Padatan Es Krim Yoghurt 

Perlakuan Viskositas 

(cP) 

Overrun 

(%) 

Kecepatan 

Meleleh 

(menit/50 g) 

Total 

Padatan 

(%) 

P0 

P1 

P2 

P3 

1176,00±10,10a 

1750,75±15,88b 

2251,50±19,74c 

3348,00±14,31d 

25,67±0,91c 

25,14±0,73c 

23,09±0,78b 

20,14±0,49a 

37,45±0,98a 

39,13±1,00a 

42,84±0,68b 

48,28±1,27c 

35,84±0,06a 

36,20±0,07b 

39,67±0,05c 

41,36±0,06d 

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan  perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

4.1.1 Pengaruh Penambahan Tepung Sagu pada 

Yoghurt terhadap Viskositas Es Krim Yoghurt  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

tingkat penambahan tepung sagu pada yoghurt sebagai 

komponen pembuatan es krim yoghurt memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

viskositas es krim yoghurt. Tepung sagu yang berfungsi 

sebagai bahan pengental menyebabkan viskositas es krim 

yoghurt semakin meningkat karena bertambahnya bobot 

molekul yang dihasilkan dari konsentrasi yang berbeda. 

Semakin banyak tepung sagu yang ditambahkan, maka 

gaya gesekan antar molekul dalam es krim yoghurt 

semakin sulit. Hal ini sesuai dengan peryataan Widianto 

dan Yunianta (2014) bahwa Kekentalan es krim 

mempengaruhi mobilitas molekul air dan ruang antar 

partikel di es krim menjadi semakin sempit atau lebar. 

Kecukupan kandungan total padatan es krim berfungsi 
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untuk meningkatkan kekentalan adonan es krim sehingga 

mempertahankan kestabilan gelembung udara. 

Viskositas es krim yoghurt mengalami 

peningkatan berbanding lurus dengan penambahan 

konsentrasi tepung sagu karena semakin tingginya total 

padatan yang dihasilkan, es krim akan semakin 

mengental. Viskositas es krim yang terlalu tinggi kurang 

baik karena akan membutuhkan energi yang lebih besar 

untuk pengadukan sehingga berpengaruh terhadap proses 

pemerangkapan udara yang selanjutnya akan 

mempengaruhi overrun es krim yang diharapkan. 

Menurut Fatimah (2012), Besarnya viskositas 

dipengaruhi oleh beberapa vaktor seperti temperatur, 

gaya tarik antar molekul dan jumlah molekul terlarut. 

Suhu mempengaruhi pergerakan internal dalam sistem, 

semakin tinggi suhu larutan semakin rendah 

viskositasnya karena pergerakan partikelnya lebih besar. 

Pada penelitian ini, tepung sagu dengan 

komponen utama amilosa dan amilopektin yang 

ditambahkan pada yoghurt dengan konsentrasi yang 

berbeda mengakibatkan peningkatan viskositas es krim 

karena disebabkan proses gelatinisasi oleh tepung sagu 

saat ditambahkan pada susu saat proses pembuatan 

yoghurt yang menjadikan tekstur es krim menjadi padat. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil rata-rata P3 memberikan 

nilai viskositas paling tinggi yaitu 3348,00 cP dibanding 

P2 (2251,50 cP), P1 (1750,75 cP) dan P0 (tanpa 

perlakuan: 1176,00 cP). Tepung sagu akan mengalami 
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gelatinisasi pada suhu 72-76
o
C. Menurut penelitian 

Andarwulan, Kusnandar dan Herawati (2011), 

kandungan amilopektin yang tinggi pada sagu dapat 

berfungsi sebagai pengental dan penstabil yang mampu 

menghomogenkan bahan. Ketika dipanaskan dalam air, 

amilopektin akan membentuk lapisan yang transparan 

yaitu larutan dengan viskositas tinggi dan berbentuk 

lapisan-lapisan seperti untaian tali, sedangkan amilosa 

memberikan kontribusi rasa yang dihasilkan. Winarno 

(2002), gelatinisasi terjadi karena pati berbentuk butiran 

yang mampu menyerap air sehingga butiran pati akan 

membengkak dan bersifat tidak kembali lagi pada posisi 

semula. Pembengkakan pada butiran pati terjadi bila 

energi kinetik molekul-molekul air menjadi lebih kuat 

dari pada daya tarik-menarik antar molekul pati di dalam 

air, sehingga air masuk ke dalam butiran pati dan terjadi 

peningkatan viskositas. 

Hasil UJBD 1% pada Tabel 8 menunjukkan 

bahwa viskositas es krim yoghurt yang dihasilkan pada 

perlakuan P3 memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) dengan P2, P1 dan P0. Perlakuan pemberian 

tepung sagu sebanyak 6% dari volume susu segar 

memberikan pengaruh viskositas paling tinggi terhadap 

es krim yoghurt dibanding pemberian 2%, 4% dan tanpa 

pemberian perlakuan (0%). Hasil penelitian ini lebih 

bagus daripada hasil viskositas dari penelitian Wahyunny 

(2014) karena hasil rata-rata viskositas pada P0 sebesar 

803,08 cP, P1 sebesar 882,88 cP, P2 sebesar 1071,75 cP 
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dan P3 sebesar 1154,78 cP dengan penambahan pati ubi 

jalar cilembu sebagai penstabilnya. 

 

4.1.2 Pengaruh Penambahan Tepung Sagu pada 

Yoghurt terhadap Overrun Es Krim Yoghurt  

Hasil analisis ragam Tabel. 8 menunjukkan 

bahwa tingkat penambahan tepung sagu pada yoghurt 

sebagai komponen pembuatan es krim yoghurt 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap overrun es krim yoghurt. Tepung sagu yang 

ditambahkan ke dalam yoghurt dengan konsentrasi yang 

berbeda akan memberikan hasil peningkatan volume es 

krim yoghurt yang berbeda. Hal ini terbukti dari hasil 

rata-rata overrun dan UJBD 1% pada tabel 8.  

Overrun es krim yoghurt dapat diketahui 

melalui pengukuran volume es krim setelah dimixer (X) 

dan setelah dimasukkan ke dalam ice cream maker (Y). 

Formula bahan yang telah dicampurkan dimixer selama 

15 menit untuk menghasilkan tingkat pembuihan yang 

baik.Hasil rata-rata overrun es krim yoghurt pada Tabel 8 

menunjukkan bahwa rata-rata overrun es krim yoghurt 

tertinggi terletak pada Perlakuan P0 yaitu sebesar 25,67% 

dengan tanpa penambahan tepung sagu, sedangkan rata-

rata overrun terendah pada perlakuan P3 sebesar 20,14% 

dengan penambahan tepung sagu sebanyak 6% pada 

yoghurt yang ditambahkan ke dalam es krim yoghurt. 

Perlakuan P1 dan P2 berada diantara rata-rata P0 dan P3 

yang masing-masing sebesar 25,14% dan 23,09%. Nilai 
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overrun es krim yoghurt pada penelitian ini berkisar 

antara 20-25%. Overrun es krim yoghurt mengalami 

penurunan dari P0 ke P3. Nilai overrun yang rendah 

diduga karena viskositas es krim yoghurt yang semakin 

tinggi yang dapat mengurangi udara yang masuk seiring 

dengan penambahan konsentrasi tepung sagu dalam 

yoghurt yang mengandung sumber bahan padatan berupa 

amilosa dan amilopektin yang digunakan sebagai 

campuran adonan es krim yoghurt sehingga 

mengakibatkan pengembangan volume es krim yoghurt 

menjadi terbatas. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Puspitasari dan Rahayu (2012) bahwa adonan yang 

semakin kental menyebabkan tegangan permukaan 

menjadi lebih besar sehingga udara sulit menembus 

permukaan dan pengembangan es krim menjadi lebih 

rendah. 

Hasil UJBD 1 % menunjukkan bahwa perlakuan 

pemberian tepung sagu sebanyak 2% dari volume susu 

segar dan tanpa pemberian perlakuan (0%) memberikan 

pengaruh overrun paling tinggi terhadap es krim yoghurt 

tepung sagu dibanding pemberian 4% dan 6%. Perlakuan 

P2 dan P3 memiliki perbedaan yang sangat nyata 

terhadap perlakuan P0 dan P1. Perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata yang ditandai dengan penurunan nilai 

overrun pada P1, P2 dan P3 diakibatkan karena 

viskositas es krim yoghurt semakin meningkat sehingga 

kerapatan semakin tinggi dan ruang antar partikel 

semakin sempit yang menyebabkan udara susah masuk 
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dalam adonan dan adonan tidak dapat mengembang 

secara optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Oksilia 

(2012) bahwa peningkatan viskositas ICM dapat 

membatasi mobilitasi molekul air karena ruang antar 

partikel di dalam ICM makin sempit yang menyebabkan 

nilai overrun semakin rendah. 

Nilai overrun berbanding terbalik dengan nilai 

viskositas yaitu peningkatan viskositas es krim yoghurt 

akan menurunkan overrun seiring dengan bertambahnya 

pemberian tepung sagu dalam yoghurt. Hal ini dibuktikan 

dengan rata-rata overrun yang rendah pada P3 

(penambahan tepung sagu sebanyak 6%) sebesar 20,14%. 

Hasil rata-rata overrun pada penelitian ini berada diantara 

20-40% yang sesuai dengan pendapat Marshall dan 

Arbuckle (2000) bahwa overrun berada pada rata-rata 20-

40%. Hasil uji overrun pada P1 sebesar 25,14% yang 

melebihi ketentuan overrun minimal sebesar 10-15% dari 

pernyataan Goff (2002). 

 

4.1.3 Pengaruh Penambahan Tepung Sagu pada 

Yoghurt terhadap Kecepatan Meleleh Es Krim 

Yoghurt  

Hasil analisis ragam Tabel 8 menunjukkan 

bahwa tingkat penambahan tepung sagu pada yoghurt 

sebagai komponen pembuatan es krim yoghurt 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kecepatan meleleh es krim yoghurt. Tingkat 

penambahan konsentrasi tepung sagu menyebabkan es 
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krim yoghurt memiliki kekentalan yang tinggi yang dapat 

menghasilkan kecepatan meleleh yang semakin lama 

pula. Pelelehan yang lambat tidak dikehendaki karena 

mencerminkan adanya penstabil yang berlebihan atau 

pengolahan adonan yang kurang memadai.  Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Marshal (2003) bahwa bahan 

penstabil mempunyai kemampuan menyerap air sehingga 

meningkatkan ICM menjadi lebih kental dan produk es 

krim tidak mudah leleh. 

Rata-rata kecepatan meleleh es krim yoghurt 

yang terdapat pada Tabel 8 menunjukkan penambahan 

tepung sagu dengan konsentrasi yang berbeda 

memberikan pengaruh waktu pelelehan es krim yoghurt 

yang lebih lama dengan penambahan tepung sagu yang 

semakin tinggi. Rata-rata perlakuan P0 menghasilkan 

kecepatan meleleh sebesar 37,45 menit/50 g dan semakin 

meningkat pada perlakuan P1 sebesar 39,13 menit/50 g, 

P2 sebesar 42,84 menit/50 g dan P3 yaitu mencapai 48,28 

menit/50 g. Waktu pelelehan es krim yoghurt yang lama 

dapat menjadikan konsumen kurang menyukai es krim 

yoghurt yang lambat meleleh. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Hartayanie dan Adiseno (2006) bahwa 

stabilizer berfungsi untuk mempertahankan es krim agar 

tidak mudah meleleh karena adanya zat penstabil dalam 

adonan yang akan mengikat molekul air bebas sehingga 

menghambat mobilitas molekul air dan juga membentuk 

struktur rapat gel karena sifatnya sebagai hidrokoloid. 
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Hasil UJBD 1% menunjukkan bahwa perlakuan 

pemberian tepung sagu sebanyak 6% dari volume susu 

segar memberikan perbedaan kecepatan meleleh paling 

tinggi terhadap es krim yoghurt tepung sagu dibanding 

pemberian 2% dan 4% yang memiliki perbedaan yang 

sama serta tanpa pemberian perlakuan (0%). Perlakuan 

P3 memiliki perbedaan yang sangat nyata dibanding P2, 

P1 dan P0. Perbedaan yang sangat nyata ini ditandai 

dengan semakin lamanya kecepatan meleleh dari P0 ke 

P3 seiring dengan pemberian konsentrasi tepung sagu 

yang semakin meningkat. Nilai rata-rata kecepatan 

meleleh pada P1 sebesar 39,13 menit/50 g melebihi 

penelitian Wahyunny (2014) , bahwa kisaran pelelehan 

es krim 26-37 menit/50 g. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Champbell (2000) bahwa penambahan 

konsentrasi stabilizer yang tinggi dapat mengakibatkan 

pelelehan es krim yang lambat. Kondisi penyimpanan 

juga dapat mempengaruhi waktu leleh selain konsentrasi 

stabilizer, emulsifier, komposisi bahanserta kondisi 

pemrosesan. 

 

4.1.4 Pengaruh Penambahan Tepung Sagu pada 

Yoghurt terhadap Total Padatan Es Krim 

Yoghurt  

Hasil analisis ragam Tabel 8 menunjukkan 

bahwa tingkat penambahan tepung sagu pada yoghurt 

sebagai komponen pembuatan es krim yoghurt 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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terhadap total padatan es krim yoghurt. Berdasarkan hasil 

penelitian, semakin banyak total padatan dalam es krim 

yoghurt maka jumlah air dalam adonan es krim semakin 

sedikit dan mengurangi jumlah kristalisasi es karena 

sebagian besar total padatan dipengaruhi oleh bahan 

penstabil yang digunakan. Konsentrasi tepung sagu yang 

digunakan semakin tinggi maka total padatan akan 

semakin meningkat pula. Menurut penelitian Jannah, 

Thohari dan Purwadi (2013) diketahui bahwa semakin 

tinggi konsentrasi penstabil yang digunakan, total 

padatan akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan 

semakin tinggi konsentrasi penstabil, maka daya ikat 

penstabil tersebut terhadap air juga akan meningkat 

sehingga air yang terikat akan semakin banyak. 

Hasil rata-rata total padatan pada penelitian 

menunjukkan bahwa persentase P0 sebesar 35,84% 

(tanpa penambahan tepung sagu), P1 sebesar 36,20% 

(penambahan tepung sagu sebanyak 2%), P2 sebesar 

39,67% dengan penambahan tepung sagu sebanyak 4% 

dan P3sebesar 41,36% dengan penambahan tepung sagu 

sebanyak 6%. Total padatan merupakan bahan organik 

setelah dikurangi kandungan airnya. Penambahan 

konsentrasi tepung sagu dalam yoghurt memberikan 

perbedaan terhadap hasil rata-rata total padatan es krim 

yoghurt karena tepung sagu merupakan karbohidrat yang 

menjadi salah satu penyusun padatan dengan kadar 

karbohidrat sebesar 84,89%, selain itu molekulnya yang 

sangat rapat menyebabkan udara tidak dapat masuk 
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sehingga es krim yoghurt yang dihasilkan memiliki 

tingkat kepadatan yang tinggi.  

Hasil UJBD 1% pada Tabel 8 menunjukkan 

bahwa total padatan es krim yoghurt yang dihasilkan 

pada perlakuan P3 memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) dengan P2, P1 dan P0. Pemberian tepung 

sagu sebanyak 6% dari volume susu segar memberikan 

perbedaan total padatan paling tinggi terhadap es krim 

yoghurt tepung sagu dibanding pemberian 4%, 2% dan 

tanpa pemberian perlakuan. Semakin meningkatnya total 

padatan pada es krim yoghurt akan berbanding lurus 

dengan nilai viskositasnya serta kecepatan melelehnya 

semakin meningkat (lama). Es krim yoghurt selain 

dipengaruhi oleh penggunaan tepung sagu juga 

dipengaruhi oleh komponen lain penyusun es krim 

yoghurt seperti plain yoghurt, creamer nabati, gula, 

bahan pengemulsi dan garam. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Prawira (2011) bahwa penambahan yoghurt 

dan bahan tambahan lain diantaranya pemanis, juga 

pengemulsi dan penstabil ke dalam adonan es krim 

tentunya akan meningkatkan total padatan. Menurut 

Standar Nasional Indonesia 01-0317-1995, es krim 

memiliki nilai minimal total padatan sebesar 34 %. 

Sedangkan menurut Marshall (2000) bahwa total padatan 

pada es krim sebainya tidak lebih dari 40-42%. Hasil 

rata-rata total padatan penelitian ini, P0 dengan total 

padatan sebesar 35,84% dan P1 dengan total padatan 

sebesar 36,20% sudah bagus karena melebihi standart 
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minimum SNI sebesar 34% dan kurang dari total 

maksimum total padatan sebesar 40-42% dari Marshall 

(2000). 

4.2 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik penambahan tepung sagu pada 

yoghurt sebagai komponen pembuatan es krim yoghurt 

ditentukan melalui metode deskriptif, yaitu kualitas fisik 

es krim yoghurt dari nilai rata-rata viskositas, overrun, 

kecepatan meleleh dan total padatan yang dibandingkan 

dengan standart yang telah ditentukan serta jurnal-jurnal 

yang terkait dengan variabel. Efisiensi penggunaan 

stabilizer berupa tepung sagu merupakan solusi untuk 

mengatasi adanya kristal es selama penyimpanan, 

mempertahankan es krim agar tidak mudah meleleh, 

meningkatkan viskositas campuran, serta menstabilkan 

campuran es krim dengan tekstur yang lembut sehingga 

kualitas es krim yoghurt tetap terjaga dengan baik. 

Perlakuan terbaik pada perlakuan ini berada pada 

perlakuan P1 dengan penambahan tepung sagu sebesar 

2% dari volume susu segar pada yoghurt sebagai salah 

satu komponen es krim yoghurt. Penambahan tepung 

sagu dengan konsentrasi 2% memberikan hasil rata-rata 

viskositas sebesar 1750,75 cP, overrun sebesar 25,14%, 

kecepatan meleleh sebesar 39,13 menit/50 g dan total 

padatan 36,20%. Hasil uji viskositas, total padatan, 

overrun dan total padatan merupakan hasil yang saling 

mempengaruhi dan berkaitan erat. Viskositas yang terlalu 

kental, overrun yang sangat rendah, total padatan yang 
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tinggi dan kecepatan meleleh yang lama, kurang diminati 

konsumen sehingga nilai kesukaannya rendah. Viskositas 

pada P1 memiliki tingkat kekentalan yang bagus karena 

tidak terlalu kental dengan total padatan 36,20% karena 

melebihi standart minimum SNI sebesar 34% dan kurang 

dari total maksimum total padatan sebesar 40-42% dari 

Marshall (2000). Hasil uji overrun pada P1 sebesar 

25,14% yang melebihi ketentuan overrun minimal 

sebesar 10-15% dari pernyataan Goff (2002). Nilai rata-

rata kecepatan meleleh pada P1 sebesar 39,13 menit/50 g 

yang melebih penelitian Wahyunny (2014), bahwa 

kisaran pelelehan es krim 26-37 menit/50 g.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa tingkat penambahan tepung sagu pada yoghurt 

sebanyak 2% dari volume susu segar memberikan 

perlakuan terbaik terhadap es krim yoghurt dengan nilai 

viskositas sebesar 1750,75 cP, overrun sebesar 25,14%, 

kecepatan meleleh sebesar 39,13 menit/50 g dan total 

padatan 36,20%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan 

menggunakan tepung sagu dengan konsentrasi 2% untuk 

mendapatkan kualitas es krim yoghurt yang terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Achmad, F., Nurwantoro dan Mulyani, S. 2012. Daya 

Kembang, Total Padatan, Waktu Pelelehan dan 

Kesukaan Es Krim Fermentasi Menggunakan 

Starter Saccharomyces cereviceae. Animal 

Agriculture Journal. 1 (2) : 65-76. 

Andarwulan, N., F. Kusnandar dan D. Herawati. 2011. 

Analisis Pangan. Dian Rakyat. Jakarta 

Anggrahini, D., L. E. Radiati dan I. Thohari. 2013. 

Pengaruh Penambahan Sari Wortel (Daucus 

Carota, L) pada Es Krim Yoghurt Terhadap 

Kadar Air, Total Padatan, dan Organoleptik 

(Warna, Aroma, Tekstur, Dan Rasa). Repository 

Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. 

Anjarsari, B. 2010. Pangan Hewani (Fisiologi Pasca 

Mortem dan Teknologi) Graha Ilmu. 

Yogyakarta. 

Anonimous. 1995. Es Krim. SNI 01-2981-1995. Badan 

Standarisasi Nasional : Jakarta. 

_________. 2009. Yoghurt. SNI 01-3713-2009. Badan 

Standarisasi Nasional : Jakarta. 

_________.2011. Susu Segar. SNI 3141.1-2011. Badan 

Standarisasi Nasional : Jakarta. 



56 

 

AOAC. 2012. Guidelines for Standard Method 

Performance Requirements. Appendix. 

Washington. 

Apriani, D. G dan Y. Darvina. 2013. Studi tentang Nilai 

Viskositas Madu Hutan dari Beberapa Daerah di 

Sumatra Barat untuk Mengetahui Kualitas 

Madu. Jurnal Pillar of Phycs. 5(2):91-98. 

Ardyastuti, F. 2001. Kualitas Es krim Yoghurt dengan 

Penambahan Probiotik Lactobacillus 

achidophilus dan Bifitobacterium longum. 

Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Champbell, H. 2000. Ice Cream. Dairy Sciens and 

Technology on The Internet. www. 

foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/icecream.html. 

Diakses pada tanggal 19 Oktober 2015. 

Chandan, R. C., A. Kilara and N. P. Shah. 2008. Dairy 

Processing and Quality Assurance. Wiley-

Blackwell, Lowa. USA. 

Chotimah, S. 2009. Peranan Streptococcus 

Thermophillusdan Lactobacillus 

Bulgaricusdalam Proses Pembuatan Yoghurt : 

Suatu Review.Jurnal Ilmu Peternakan. 4 (2): 47- 

52. 

Clarke, C. 2004. The Science of Ice Cream. The Royal 

Society of Chemistry. Cambridge. 



57 

 

Fatimah, F., J. Rorong dan S. Gugule, S. 2012. Stabilitas 

dan Viskositas Produk Emulsi Virgin Coconut 

Oil-Madu. Jurnal teknologi dan Industri Pangan. 

22(1):75-80 

Fitrahdini, U. Sumarwan dan R. Nurmalina. 2010. 

Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Ekuitas 

Merk Produk Es Krim. Jurnal Ilmu Keluarga 

dan konsumen. Institut Pertanian Bogor. 

Ginting, N dan E. Pasaribu. 2005. Pengaruh Temperatur 

dalam Pembuatan Yoghurt dari Berbagai Jenis 

Susu dengan Menggunakan Lactobacillus 

Bulgaricus dan Streptococcus Thermophilus. 

Jurnal Agribisnis Peternakan. 1 (2): 73-77. 

Goff, H. D. 2002. Ice Cream. Dairy Sciens and 

Teknology on the Internet. 

www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/icecream.ht

ml. Diakses pada tanggal 8 Januari 2016. 

Hakim, I., Purwadi dan M. C. Pandaga. 2012. 

Penambahan Gum Guar pada Pembuatan Es 

Krim Instan ditinjau dari Viskositas, Overrun 

dan Kecepatan Meleleh. Repository Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

Hartatie, E. 2011. Kajian Formulasi (Bahan Baku, Bahan 

Pemantap) dan Metode Pembuatan Terhadap 

Kualitas Es Krim. Gamma. 7 (1) : 20-26. 

 

http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/icecream.html
http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/icecream.html


58 

 

Hartayanie, L dan B. Adiseno. 2006. Karakteristik Fisik 

dan Evaluasi Sensoris Es Krim Nabati dengan 

Penggunaan Xanthan Gum, Sodium Alginat dan 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) sebagai Zat 

Penstabil. Seminar Nasional PATPI – 

Yogyakarta. 

Hidayat, I. R., Kusrahayu dan S. Mulyani. 2013. Total 

Bakteri Asam Laktat, Nilai pH dan Sifat 

Organoleptik Drink Yoghurt dari Susu Sapi yang 

Diperkaya dengan Ekstrak Buah Mangga. 

Animal Agriculture Journal. 2(1). 160-167. 

Intan, D. S., L. E. Radiati dan I. Thohari. 2015. Pengaruh 

Penambahan Sari Buah Naga Super Merah 

(Hylocereus costaricensis) terhadap Total BAL 

(Bakteri Asam Laktat), Nilai pH, Kadar Air dan 

Warna pada Es Krim Yoghurt. Repository 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Malang. 

Jading, A., E. Tethool, P. Payung dan S. Gulton. 2011. 

Karakteristik Fisikokimia Pati Sagu Hasil 

Pengeringan Secara Fluidasi Menggunakan Alat 

Pengering Cross Flow Fluidized Bed Bertenaga 

Surya dan Biomassa. Reaktor. 13(3):155-164. 

Jannah, Y., I. Thohari dan Purwadi. 2013. Penambahan 

Tepung Porang (Amorphophallus Oncophillus) 

Pada Es Krim Yoghurt Terhadap Total Plate 

Count, Tekstur, Rasa, Aroma, Total Padatan, 

Dan pH. Repository Fakultas Peternakan. 

Universitas Brawijaya. 



59 

 

Legowo. 2002. Sifat Kimiawi, Fisik dan Mikrobiologis 

Susu. Fakultas Peternakan Universitas 

Diponegoro Semarang. Semarang. 

Limbongan, J. 2007. Morfologi Beberapa Jenis Sagu 

Potensial di Papua. Jurnal Litbang. 26(1):16-24 

Lukman, H., Purwadi dan M. Padaga. 2012. Penambahan 

Gum Guar pada Pembuatan Es Krim Instan 

Ditinjau dari Viskositas, Overrun dan Kecepatan 

Meleleh. Repository Fakultas Peternakan. 

Universitas Brawijaya. 

Marshall, R. T dan W.S Arbuckle. 2000. Ice Cream. 5th 

Edition. Aspen Publisher. New York. 

Marshall, R.T., H.D Goffand R.W. Hartel. 2003. Ice 

Cream. 6th Edition. Plenum Publisher. New 

York. 

Masykuri., Y., B. Pramono dan D. Ardilia. 2012. 

Resistensi Pelelehan, Overrun dan Tingkat 

Kesukaan Es Krim Vanilla yang Terbuat dari 

Bahan Utama Kombinasi Krim Susu dan Santan 

Kelapa. 1(3):78-82. 

Muse, M. R and W. Hartel. 2004. Ice Cream Structure 

Elements that Affect Melting Rate and 

Hardness. Journal Dairy Sc. 5(87):1-10 

Novarianto, H. 2012. Sumber Daya Genetik Sagu 

Mendukung Pengembangan Sagu di Indonesia. 

Balai Penelitian Tanaman Palma Manado. 



60 

 

Oksilia, M. A. Syafutri dan E. Lidiasari. 2012. 

Karakteristik Es Krim Hasil Modifikasi dengan 

Formulasi Bubur Timun Suri (Cucumis melo L.) 

dan Sari Kedelai. Jurnal Teknologi dan Industri 

Pangan. 1 (1). 23. 

Polnaya, F. J. 2006. Kegunaan Pati Sagu Alami dan 

Termodifikasi serta Karakteristiknya. Jurnal 

Agroforestri. 1(3): 50-56 

Prawira, I. G. Y. N. 2011. Pengaruh Penambahan 

Natasimin Terhadap Karakteristik Es Krim 

Yoghurt Sinbiotik. Departemen Ilmu Produksi 

dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan 

Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Puspitasari, R dan A. Rahayuni. 2012. Kandungan Serat, 

Lemak, Sifat Fisik dan Tingkat Penerimaan Es 

Krim dengan Penambahan berbagai Jenis 

Bekatul Beras dan Ketan. Journal of Nutrition 

Collage. 1(1):301-311. 

Putri, V. N., B. Susilo dan Y. Hendrawan. 2014. 

Pengaruh Penambahan Tepung Porang 

(Amorphophallus onchophyllus) pada 

Pembuatan Es Krim Instan ditinjau dari Kualitas 

Fisik dan Organoleptik. Jurnal Keteknikan 

Pertanian Tropis dan Biosistem. 2(3):188-197 

Saleh, E. 2004. Teknologi Pengolahan Susu dan Hasil 

Ikutan Ternak. Repository Program Study 

Produksi Ternak Fakultas Pertanian Universitas 

Sumatera Utara. 



61 

 

Safitri, F., Yunianta dan I. Purwantiningsih. 

2013.Pengaruh Penambahan Pati Termodifikasi 

pada Non Dairy Creamer terhadap Stabilitas 

Emulsififikasi dan Efisiensi Sodium Caseinate. 

Jurnal Pangan dan Agroindustri. 1(1):1-14. 

Siaroto, W., A. Wibowo, Prahahesta dan I. Rhareza. 

2010. Pabrik Susu Bubuk dari Susu Domba 

dengan Proses Spray Drying. 

http://digilib.its.ac.id/pabrik-susu-bubuk-dari-

susu-domba-dengan-proses-spray-drying-

10560.html. Diakses pada tanggal 19 Oktober 

2015. 

Sidik, S. L., F. Fatimah dan M. S.Sangi. 2013.Pengaruh 

Penambahan Emulsifier dan Stabilizer Terhadap 

Kualitas Santan Kelapa. Jurnal Mipa Unsrat 

Online .2 (2): 79-83. 

Sinurat, E. R., S. Peranginangin dan Wibowo. 2007. 

Pengaruh Konsentrasi Kappa-Karagenan pada 

Es Krim terhadap Tingkat Kesukaan Panelis. 

http://jurnal.pdii.lipi.go.id. Diakses pada tanggal 

19 Oktober 2015. 

Suharyanto. 2009. Pengolahan Bahan Pangan Hasil 

Ternak. Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian 

Universitas Bengkulu. 

Sumaryono. 2012. Perbanyakan Massal Tanaman Sagu 

(Metroxylon sagu rotbb.) Melalui Embriogenesis 

Somatik. Balai Penelitian Bioteknologi 

Perkebunan 

http://digilib.its.ac.id/pabrik-susu-bubuk-dari-susu-domba-dengan-proses-spray-drying-10560.html
http://digilib.its.ac.id/pabrik-susu-bubuk-dari-susu-domba-dengan-proses-spray-drying-10560.html
http://digilib.its.ac.id/pabrik-susu-bubuk-dari-susu-domba-dengan-proses-spray-drying-10560.html
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/


62 

 

Sundari, T dan E. A. Saati. 2010. Pembuatan Es Krim 

Lidah Buaya (Aloe chinensis) dengan 

Penambahan Gelling Agents. Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Susrini. 2003. Pengantar Teknologi Pengolahan Susu. 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang.  

Syakir, M dan E. Karmawati. 2013.Potensi Tanaman 

Sagu (Metroxylen spp.) sebagai Bahan Baku 

Bioenergi. Perspektif. 12 (2):57-64. 

Tamime, A. 2006. Fermented Milks. Iowa : Blackwell 

Publising Company. Scotland. 

Taringan, H dan Ariningsih, E. 2007. Peluang dan 

Kendala Pengembangan Agroindustri sagu di 

Kabupaten Jayapura. Pusat Analisis Sosial 

Ekonoomi dan Kebijakan Pertanian Bogor. 

Triyantini., R. Sunarlimdan Nurjannah. 2000. Pengaruh 

Suhu dan Waktu Pasteurisasi terhadap Mutu 

Susu Selama penyimpanan. Balai Penelitian 

Ternak. 

Usmiati, S dan Abubakar. 2009. Teknologi Pengolahan 

Susu. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Pascapanen Pertanian Bogor. 

Violisa, A., A. Nyoto dan N. Nurjanah. 2012. 

Penggunaan Rumput Laut sebagai Stabilizer Es 



63 

 

Krim Susu Sari Kedelai. Jurnal Teknologi dan 

Kejuruan. 35(1):103-114 

Wahyunny, H. I., I. Thohari dan L. E. Radiati. 2014. 

Pengaruh Tingkat Penggunaan Pati Ubi Jalar 

Cilembu terhadap Kualitas Es Krim Yoghurt 

Sinbiotik ditinjau dari Viskositas, Overrun, 

Kecepatan meleleh dan Total Plate Count 

(TPC). Repository Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Malang. 

Widiantoko, R dan Yunianta.2014. Pembuatan Es Krim 

Tempe-Jahe (Kajian Proporsi Bahan Dan 

Penstabil Terhadap Sifat Fisik, Kimia Dan 

Organoleptik). Jurnal Pangan Dan Agroindustri. 

2 (1) : 54-66. 

Widodo, W. 2002. Bioteknologi Fermentasi Susu.Pusat 

Pengembangan Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Winarno, F.G.2002.Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia 

Pustaka Utama. Jakarta 

Windhianingrum, N., I. Thohari dan Purwadi. 2015. 

Effect of Sweet Corn Starch (Zea mays L. 

Saccharata) on Synbiotic Yoghurt Ice Cream 

Quality in Terms of Viscosity, Overrun, Total 

Solid and Total Plate Count (TPC). Repository 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Malang. 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

LAMPIRAN 

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 5kali 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 Susrini (2003), 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 100% 

   volume ICM 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Kecepatan Leleh 

(Muse and Hurtel, 2004) 

Pengukuran kecepatan leleh es krim bertujuan 

untuk mengetahui berapa lama es krim mengalami 

pelelehan. Prinsipnya adalah semakin lama es krim 

meleleh maka mutu es krim semakin baik. Pengukuran 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Suhu ruangan diukur terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk pengujian 

2. Sejumlah es krim diambil dengan menggunakan 

sendok sehingga diperoleh sampel dengan berat yang 

seragam kurang lebih 50 g dan dimasukkan ke dalam 

wadah kemudian dibekukan ke dalam freezer selama 

24 jam 

3. Sampel diambil dari freezer untuk diletakkan ke 

cawan petri pada suhu kamar dan dibiarkan sampai 

meleleh 

4. Waktu yang dibutuhkan untuk pelelehan sempurna 

es krim dicatat dan dianalisis dengan statistik 
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Lampiran 3. Prinsip pengujian total padatan 

(Achmad dkk., 2012) 

1. Cawan porselin dioven pada suhu 105
0
C selama 1 

jam. 

2. Keluarkan dan masukkan dalam eksikator 15  

menit  lalu ditimbang beratnya. 

3. Sampel di timbang sebanyak 2 gr diletakkan pada 

cawan porselen. 

4. Oven  pada  suhu  105
0
C  selama  1  jam. 

5. Keluarkan dan masukkan dalam eksikator 15  

menit  lalu ditimbang beratnya. 

6. Proses pengeringan  dilakukan  sampai  didapat  

berat  yang  konstan. 

7. Setelah  didapat  berat yang konstan kadar air 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

      Kadar air = x + y –z   x 100 % 

              y 

          Keterangan: x   =   Berat cawan porselin (gr) 

y   =   Berat sampel (gr) 

z = Berat sampel dan cawan       

porselin  setelah dikeringkan   

(gr) 

8. Analisis  total  padatan  dilakukan  dengan  cara  

menghitung  kadar  air  sampel terlebih  dulu,  

kemudian  menghitung  total  padatan  

menggunakan  rumus: 

Padatan = 100 % - kadar air  
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Lampiran 5. Data dan analisis statistika viskositas es krim yoghurt  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata SD 
U1 U2 U3 U4 

P0 1165,00 1183,00 1170,00 1186,00 4704,00 1176,00 10,10 

P1 1757,00 1732,00 1745,00 1769,00 7003,00 1750,75 15,88 

P2 2230,00 2261,00 2274,00 2241,00 9006,00 2251,50 19,74 

P3 3366,00 3333,00 3352,00 3341,00 13392,00 3348,00 14,31 

Total 8518,00 8509,00 8541,00 8537,00 34105,00 

  

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   
     
     

     
 

     
= 
         

     
  = 72696939,063 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =     
     

 Yij
2 
– FK= (1165,00

2
 +….+ 3341,00

2
) – 72696939, 063 

      = 82908677,000 – 110801939,063    

      = 10211737,938 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  =   
     
       

     
 

 
     = 

                          

 
 – 72696939, 063 

= 82905831,250 – 110801939,063    

 = 10208892,188 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 

JKG = JKT – JKP = 10211737,938– 10208892,188=  2845,750 
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Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 3 10208892,188 3402964,063 14349,668** 3,490 5,950 

Galat 12         2845,750         237,146 

 

    

Total 15 10211737,938         

Keterangan : (**) F hitung > F tabel 1 % , maka penambahan tepung sagu dalam yoghurt  

memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap viskositas es krim yoghurt 

tepung sagu (P<0,01).  

Uji Jarak Berganda Duncan: 

 UJBD 1% 2 = R.           

   = 4,320.           

    = 38,409 

 

Keterangan:  R(3; 12; 0,01) 

   3 = jumlah perlakuan – 1 
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12 = db galat 

   0,0 = taraf beda nyata 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 

R(3, 12, 0.01) 4,320 4,550 4,680 

NILAI UJBD 1% 38,409 40,454 41,610 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 1176,00 a 

P1 1750,75      b 

P2 2251,50          c 

P3 3348,00              d 

Keterangan : Perlakuan pemberian tepung sagu sebanyak 6% dari volume susu segar 

memberikan perbedaan viskositas paling tinggi terhadap es krim yoghurt 

tepung sagu dibanding pemberian 2% dan 4% dan tanpa pemberian perlakuan 

(0%). 
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Lampiran 6. Data dan analisis statistika overrun es krim yoghurt  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata SD 
U1 U2 U3 U4 

P0 25,27 26,35 24,57 26,48 102,67 25,67 0,91 

P1 24,41 24,72 25,41 26,03 100,57 25,14 0,73 

P2 22,36 24,03 23,42 22,55 92,37 23,09 0,78 

P3 19,43 20,49 20,19 20,47 80,58 20,14 0,49 

Total 91,47 95,59 93,59 95,53 376,19 

  

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   
     
     

     
 

     
= 
       

     
  = 8844,969 

 



7
4
 

 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =     
     

 Yij
2 
– FK= (25,27

2
 +….+ 20,47

2
) – 8844,969 

      = 8926,895 – 8844,969 

      = 81,926 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =   
     
       

     
 

 
     = 

                      

 
 – 8844,969 

= 8920,259 – 8844,969 

= 75,290 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 

JKG = JKT – JKP = 81,926 – 75,290 =  6,636 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 3 75,290 25,097 45,385** 3,490 5,950 

Galat 12 6,636 0,553 

 

    

Total 15 81,926         

Keterangan : (**) F hitung > F tabel 1 % , maka penambahan tepung sagu dalam yoghurt  

memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap overrun es krim yoghurt 

tepung sagu (P<0,01).  

Uji Jarak Berganda Duncan: 

 UJBD 1% 2 = R.           

  = 4,320.         

   = 1,855 

 

Keterangan:  R(3; 12; 0,01) 

    3  = jumlah perlakuan – 1 
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  12 = db galat 

0,01= taraf beda nyata 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 

R(3, 12, 0.01) 4,320 4,550 4,680 

NILAI UJBD 1% 1,855 1,953 2,009 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P3 20,14 a 

P2 23,09      b 

P1 25,14          c 

P0 25,67              c 

Keterangan : Perlakuan pemberian tepung sagu sebanyak 2% dari volume susu segar dan 

tanpa pemberian perlakuan (0%) memberikan perbedaan overrun paling tinggi 

terhadap es krim yoghurt tepung sagu dibanding pemberian 4% dan 6%. 
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Lampiran 7. Data dan analisis statistika kecepatan meleleh es krim yoghurt  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata SD 
U1 U2 U3 U4 

P0 36,15 37,22 38,18 38,25 149,80 37,45 0,98 

P1 38,24 38,40 39,51 40,38 156,53 39,13 1,01 

P2 42,27 41,33 44,15 43,55 171,30 42,84 0,68 

P3 48,18 47,42 59,05 48,48 193,13 48,28 1,27 

Total 164,84 164,37 170,89 170,66 670,76 

  

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   
     
     

     
 

     
= 
       

     
  = 28119,936 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =     
     

 Yij
2 
– FK= (36,15

2
 +….+ 48,48

2
) – 28119,936 

      = 28408,296 – 28867,709 

      = 288,360 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =   
     
       

     
 

 
     = 

                       

 
 – 28119,936 

= 28396,142 – 28119,936 

= 276,206 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 

JKG = JKT – JKP = 288,360 – 276,206 = 12,154 
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Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 3 276,206 92,069 90,899** 3,490 5,950 

Galat 12 12,154     1,013 

 

    

Total 15 288,360         

Keterangan : (**) F hitung > F tabel 1 % , maka penambahan tepung sagu dalam yoghurt  

memberikan perbedaanyang sangat nyata terhadap kecepatan meleleh es krim 

yoghurt tepung sagu (P<0,01).  

Uji Jarak Berganda Duncan: 

 UJBD 1% 2 = R.           

  = 4,320.         

   = 2,510 

 

Keterangan:  R(3; 12; 0,01) 

3 = jumlah perlakuan – 1 
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12 = db galat 

0,01 = taraf beda nyata 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 

R(3, 12, 0.01) 4,320 4,550 4,680 

NILAI UJBD 1% 2,510 2,644 2,719 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 37,45 a 

P1 39,13      a 

P2 42,83          b 

P3 48,28              c 

Keterangan : Perlakuan pemberian tepung sagu sebanyak 6% dari volume susu segar 

memberikan perbedaan kecepatan meleleh paling tinggi terhadap es krim 

yoghurt tepung sagu dibanding pemberian 4%, sedangkan 2 % dan tanpa 

pemberian perlakuan memberikan pengaruh yang sama. 
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Lampiran 8. Data dan analisis statistika total padatan es krim yoghurt  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata SD 
U1 U2 U3 U4 

P0 35,90 35,78 35,87 35,81 143,35 35,84 0,06 

P1 36,11 36,19 36,22 36,28 144,80 36,20 0,07 

P2 39,64 39,63 39,74 39,68 158,69 39,67 0,05 

P3 41,32 41,41 41,38 41,29 165,39 41,36 0,06 

Total 152,97 153,01 153,21 153,06 612,23 

  

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   
     
     

     
 

     
= 
       

     
  = 23427,364 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT =     
     

 Yij
2 
– FK= (35,90

2
 +….+ 41,29

2
) – 23427,364  

      = 23513,983 – 23427,364  

      = 86,620 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =   
     
       

     
 

 
     = 

                       

 
 – 23427,364 

= 23513,942 – 23427,364 

= 86,579 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 

JKG = JKT – JKP = 86,620 – 86,579=  0,041 
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Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F hit F 5 % F 1 % 

Perlakuan 3 86,579 28,860 8514,292** 3,490 5,950 

Galat 12    0,041 0,003 

 

  

Total 15 86,620         

Keterangan : (**) F hitung > F tabel 1 % , maka penambahan tepung sagu dalam yoghurt  

memberikan perbedaanyang sangat nyata terhadap total padatan es krim yoghurt 

tepung sagu (P<0,01).  

Uji Jarak Berganda Duncan: 

 UJBD 1% 2 = R.           

  = 4,320.         

   = 0,145 

 

Keterangan:  R(3; 12; 0,01) 

   3 = jumlah perlakuan – 1 
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12 = db galat 

0,01 = taraf beda nyata 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 

R(3, 12, 0.01) 4,320 4,550 4,680 

NILAI UJBD 1% 0,145 0,153 0,716 

  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 35,84 a 

P1 36,20      b 

P2 39,67          c 

P3 41,36              d 

Keterangan : Perlakuan pemberian tepung sagu sebanyak 6% dari volume susu segar 

memberikan perbedaan total padatan paling tinggi terhadap es krim yoghurt 

tepung sagu dibanding pemberian 4%, 2% dan tanpa pemberian perlakuan. 
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