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RINGKASAN 

 

Es krim merupakan salah satu makanan yang bernilai 

gizi tinggi namun rendah serat (0%). Es krim yoghurt dibuat 

dengan cara mengkombinasikan antara creamer dengan bahan 

yang berperan sebagai probiotik yang tidak memberikan efek 

negatif bila dikonsumsi. Buah naga memiliki kadar air tinggi 

dan mudah rusak oleh sebab itu perlu dilakukan pengolahan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh pada pengolahan es krim yoghurt buah naga super 

merah ditinjau dari organoleptik, kadar air dan daya leleh 

dengan dilakukan penambahan creamer Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan faktorial 

dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 4 

ulangan yaitu P0 tanpa penambahan creamer, P1 penambahan 

5% cramer, P2 penambahan 7,5%  creamer, dan P3 

penambahan 10% creamer dari ICM. Variabel yang diteliti 

adalah kadar air, daya leleh dan organoleptik. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan Analysis of Variance 

(ANOVA) apabila terdapat perbedaan antar perlakuan maka 

dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan. Hipotesis 

penambahan creamer pada perlakuan (0%, 1%, 2%, dan 3%) 

adalah memberikan perbedaan pengaruh.  
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh 

penambahan creamer pada es krim yoghurt buah naga super 

merah berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air dan 

daya leleh es krim yoghurt sedangkan pada organoleptik tidak 

memberikan perbedaan yang nyata. Rata-rata hasil analisis 

dari P0, P1, P2 dan P3 pada pengujian aroma 4.4; 4.1; 4.2; dan 

4.3, tekstur 3.6; 3.8; 4.2; dan 3.5, rasa 4.7; 4.4; 4.4 dan 5.5, 

kadar air yaitu 46.0 %; 46.5 %; 48.0 %; dan 48.0%, serta daya 

leleh 46.0%; 46.5%; 49.7% dan 60.0%. Perlunya penelitian 

lanjut mengenai kadar nutrisi dan lama simpan es krim dengan 

penambahan creamer.  
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ABSTRACT 

 

Ice cream was one of the foods with high nutrition 

value but low in fiber (0%). Yoghurt ice cream was made by 

combining probiotics with ingredients that act as probiotics 

that do not have a negative effect when consumed. Dragon 

fruit had high water content and easily damaged therefore it is 

necessary to do processing. The purpose of this research was 

to determine the best treatment and effect of super red dragon 

fruit yoghurt ice cream which added with creamer in term of 

organoleptic, moisture content and melting rate. The method 

of this research was experiment with completely randomized 

design (CRD) by using 4 treatments and 4 replications. The 

treatments were P0=  Super red dragon fruit yoghurt with no 

treatment, P1= Super red dragon fruit yoghurt with 5% 

treatment, P2=  Super red dragon fruit yoghurt with 7,\.5% 

treatment and P3= Super red dragon fruit yoghurt with 10% 

treatment from ICM Data was analyzed by Analysis of 

Variance (ANOVA) and continued by Duncan’s Multiple 

Range Test. The result showed that the effect of the addition 

of creamer gave a highly significant different  effect (P <0.01) 
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on muisture content and melting rate of super red dragon fruit  

red of  ice cream but gave no significantly different effect (P > 

0.05)  on organoleptic. The best treatment was P1 with the 

addition of 5% creamer with good result of organoleptic, 

water content (46.5%) and melting rate was (46.5%), in 

according to SNI standrad where the good addition of creamer 

was 5%. It was suggested for further research on the 

nutritional content and the storage period super red dragon 

fruit of ice cream with the addition of creamer. 

 

Keywords: Creamer, ice cream, melting rate, organoleptic, 

water content 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan produk bernilai gizi tinggi berperan 
dalam peningkatan gizi masyarakat, selain efisiensi dalam 
pemanfaatannya produk asal hewan ini juga mudah diolah 
menjadi produk olahan susu dan dikombinasikan dengan 
produk pangan lain untuk kebutuhan kosumsi. Pemanfaatan 
teknologi dalam pengolahannya sangat beragam. Oleh karena 
itu, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi maka tercipta banyak inovasi dalam pengolahan 
misalnya mentega, es krim, yoghurt, dan produk olahan 
makanan lainnya. 

Susu mengandung air 87,6 %, protein 3,3%, lemak 3,8 
%, laktosa 4,7 %, abu 0,7 % dan vitamin(Wardana, 2012). 
Kandungan protein yang tinggi pada susu, menyebabkan 
mikroorganisme mudah hidup di dalam susu dan 
mengakibatkan susu menjadi rusak, sehingga diperlukan 
pencegahan, salah satunya adalah dengan mengolah susu 
menjadi susu fementasi. Salah satu bentuk olahan susu 
fermentasi adalah yoghurt. 

Yoghurt merupakan salah satu bentuk produk minimum 
hasil pengolahan susu yang memanfaatkan mikroba dalam 
prosses fermentasi susu segar menjadi suatu bentuk produk 
dengan rasa yang lebih asam. Produk ini dapat memberi nilai 
tambahan pada susu terutama untuk meningkatkan daya cerna 
susu dan membentuk ekologi dalam sistem digesti untuk 
menunjang setabilitas sistem pencernaan. Hidrolisis gula susu 



2
 

(laktosa) menjadi asam laktat oleh aktivitas mikroba 
meningkatkan keasaman susu (pH menurun). 

Krim adalah bagian susu yang banyak mengandung 
lemak yang timbul ke bagian atas dari susu pada waktu 
didiamkan atau dipisahkan dengan alat pemisah. Ada pula 

kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak 
(Saleh, 2004). Menurut Fitriani (2011), lemak susu berfungsi 
menjadikan tekstur lebih baik, memberikan rasa lembutpada es 
krim, dan menjadikan es krim tahan proses pencairan. Sumber 
lemak pada es krim berasal dari susu krim (sweat cream) krim 
beku mentega yang tidak mengandung garam atau minyak 
metega. 

Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui 
kombinasi, proses pembekuan dan agitasi pada bahan  bahan 
yang terdiri dari susu dan produk susu, bahan pemanis, bahan 
pensetabil, bahan pengelmusi dan penambahan cita rasa. 
Menurut Ismunandar (2004). Es krim mempunyai struktur 
berupa busa yaitu gas yang terdispersi dalam cairan, yang 
diawetkan dengan pendinginan sampai suhu beku es krim 
tampak sebagai wujud yang padu, tetapi bila dilihat dengan 
menggunakan mikroskop akan tampak empat komponen 
penyusun yaitu padatan globula lemak susu. Jenis pangan 
seperti es krim telah mendapat pengemardari anak - anak 
hingga orang dewasa, khususnya sebagai makanan penutup 
atau dessert, walaupun tidak sedikit dari konsumen 
menghindari mengkonsumsi es krim dengan alasan kesehatan. 

Inovasi yang mulai berkembang saat ini untuk 
meningkatkan manfaat es krim bagi kesehatan pengkonsumsi 
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salah satunya adalah pembuatan es krim menggunakan 
yoghurt sebagai bahan utama. Es krim yoghurt ini diharapkan 
mampu memberi nilai tambahan pada es krim. Es krim 
yoghurt dengan penambahan buah naga super merah 
diharapkan mampu menjadi inovasi terbaru. Buah naga yang 
mudah ditemukan disekitar kita dimanfaatkan untuk bahan 
tambahan pembuatan es krim yoghurt. Buah yang berasal dari 
Meksiko ini memiliki rasa yang manis dan segar, buah ini 
banyak dikembangkan di Indonesia. Buah naga mengandung 
pectin, pectin adalah salah satu serat pangan yang bersifat larut 
air. Buah naga bersifat prabiotik karena oligaskarida 
membantu pertumbuhan L.delbrueckii BCC13296 dan B. 
Bifidum. Buah naga mempuyai kandungan zat bioaktif dan 
antosidan (dalam asam Askorbat, Betakaroten, dan 
Antosianin) dan mengandung serat pangan dalam bentuk 
pectin. Selain itu, dalam buah naga banyak terkandung mineral 
seperti kalium, posfor, besi, dan lain lain. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana pengaruh tingkat penggunaan Creamer dalam 

pembuatan es krim yoghurt di tinjau dari Kadar air Daya 
leleh dan Organoleptik? 

b. Berapakah penambahan Creamer dalam pembuatan es 
krim yoghurt di tinjau dari kadar air daya leleh dan 
organoleptik ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah yang dipaparkan diatas memiliki 
beberapa tujuan antara lain :
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a. Mengetahui pengaruh tingkat penggunaan Creamer 
dalam pembuatan es krim yoghurt di tinjau dari Kadar 
air, Daya leleh Organoleptik? 

b. Mengetahui penambahan Creamer terbaik dalam 
pembuatan es krim yoghurt ditinjau dari kadar air, daya 
leleh dan organoleptik? 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
a. Sebagai bahan informasi alternatif diversifikasi produk, 

masukan dan pertimbangan lebih lanjut dalam 
penambahan Creamer pada pembuatan es krim yoghurt 
buah naga super merah. 

b. Sebagai sarana pembangunan dan sumber informasi 
penelitian untuk semua pihak yang terkait. 

 
1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Es krim adalah produk beku berasa manis yang terbuat 
dari susu, pemanis, pengemulsi dan penstabil. Es krim 
merupakan produk suspensi lemak dalam larutan gula. 
Pramesti (2012), menambahkan es krim merupakan salah satu 
makanan yang bernilai gizi tinggi namun rendah serat yaitu 
0% serat. Sumbangan nilai gizi terbesar pada es krim berasal 
dari bahan baku dasarnya yaitu susu. Itu sebabnya es krim 
memiliki nilai gizi tinggi dibandingkan dengan jenis minuman 
lainnya. Para peneliti menemukan lebih dari 100.000 jenis 
molekul yang terkandung di dalam susu yaitu air, lemak, 
protein, karbohidrat, mineral, enzim-enzim, gas, serta vitamin 
A, C dan D (Simanungkalit, Indriyani, Ulyarti, 2016). 
Munculnya varian-varian baru es krim rendah lemak 
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diharapkan bisa meningkatkan konsumsi es krim secara 
nasional. 

Menurut Yulinery, Yulianto, dan Nurhidayat (2006) 
mengatakan bahwa, es krim yoghurt sinbiotik adalah es krim 
yang dibuat dengan menggunakan yoghurt sinbiotik sebagai 
bahan utamanya. Yoghurt sinbiotik dibuat dengan cara 
mengkombinasikan antara probiotik dengan bahan yang 
berperan sebagai probiotik. probiotik merupakan 
mikroorganisme non-patogen yang tidak memberikan efek 
negatif bila dikonsumsi. 

Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) 
selain dikosumsi dalam bentuk segar juga diolah beberapa 
produk olahan untuk mempermudah mengkonsumsi. karena 
buah naga adalah buah yang mendukung kadar air tinggi maka 
bersifat mudah rusak, Oleh karena itu banyak orang yang 
membuat olahan buah naga untuk mengurangi jumlah 
kerugian seperti mengolah buah naga sebagai es krim yoghurt. 

Kerangka pikir penelitian ini ditunjukan dalam bentuk 
skema pikir penelitian yang ditunjukan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
 
1.6 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah penambahan 
Creamer pada perlakuan (0%, 5%, 7,5%, dan 10%). Pada 
pengolahan es krim yoghurt memberikan perbedaan pengaruh 
pada es krim yoghurt buah naga super merah ditinjau dari 
organoleptik, kadar air dan daya leleh. Semakin banyak 
penambahan Creamer pada es krim yoghurt buah naga super 
merah maka dapat mengurangi kadar air, daya leleh, dan 
meningkatkan organoleptik (warna, aroma, tekstur). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Es Krim 

Es krim merupakan jenis makanan yang banyak disukai 
masyarakat karena rasanya yang enak dan mengandung zat 
gizi yang baik untuk masa pertumbuhan. Es krim adalah 
produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses 
pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari 
susu dan produk susu, bahan pemanis, bahan penstabil, bahan 
pengemulsi, serta penambah citarasa (Elisabeth, Widiyanigsih 
dan Kariada 2012). 

Pada pembuatan es krim, komposisi adonan akan sangat 
menentukan kualitas es krim tersebut nantinya. Banyak faktor 
yang mempengarui kualitas tersebut, mulai dari bahan baku, 
proses pembuatan proes pembekuan, packing dan sebagainya. 
Pada proses pembuatan seluruh bahan baku es krim akan 
dicampur, menjadi suatu bahan dasar es krim. Pada proses ini 
dikenal beberapa istilah, salah satunya yaitu 
vikositas/kekentalan es krim sebelum mencair. Proses 
pesendirian atau mixer bahan-bahan menggunakan alat 
pencampur yang diputar (Hidayat, Rifai, Kusrahayu dan 
Mulyani, 2013). Pada proses pembuatan seluruh bahan baku es 
krim akan dicampur menjadi suatu bahan sebagai dasar es 
krim. Pada proses ini dikenal beberapa istilah, salah satunya 
yaitu viskositas/kekentalan. Kekentalan pada adonan es krim 
akan berpengaruh pada tingkat kehalusan tekstur serta 
ketahanan es krim sebelum mencair. Adapun standar mutu es 
krim menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabel2. 
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Es krim yang baik harus memenuhi komponen umum 
ICM (Ice Cream Mix)atau campuran es krim yang tertera pada 
Tabel 1 sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Komposisi umum ICM 

Komposisi Pesentase (%) 
  

Lemak susu 10-16 
Bahan kering tanpa lemak 9-12 
Bahan pemanis gula 12-16 
Bahan penstabil 0-0,4 
Bahan pengemulsi 0-0,25 
Air 55-64 

  
Sumber : Elisabeth, dkk  (2012)  

 
Tabel 2. Standar Mutu Es Krim Menurut SNI 

No Kriteria Uji Persyaratan
   

1. -Penampakan Normal 
 -Bau Normal 
 -Rasa Normal 

2. Lemak (% b/b) Minimal 5,0 
3. Gula (% b/b) Minimal 8,0 
4. Protein (%b/b) Minimal 2,7 
5. Jumlah Padatan Non Lemak (% b/b) Minimal 34 
6. Bahan Tambahan Makanan  
 -Pewarna tambahan Sesuai SNI-0222-1995 
 -Pemanis buatan Negatif
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 -Pemantap dan pengemulsi Sesuai SNI-0222-1995 
7. Cemaran Logam  
 -Timbal (Pb) (mg/kg) Maksimal1,0 
 -Tembaga (Cu) (mg/kg) Maksimal 20,0 

8. Cemaran Arsen (As) (mg/kg) Maksimal 0,5 
9. Cemaran Mikroba  
 Angka Lempeng Total (koloni/gr)  
 - MPN Coliform (APM/gr) -
 - Salmonella (koloni/25gr) Negatif
 - Listeria spp (koloni/25gr) Negatif

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI) 
 
2.2. Bahan Baku Pembuatan Es Krim Yoghurt 
2.2.1 Creamer 

Krim adalah bagian susu yang banyak mengandung 
lemak yang timbul ke bagian atas dari susu pada waktu 
didiamkan atau dipisahkan dengan alat pemisah. Ada pula 

su skim adalah 
bagian susu yang banyak mengandung protein, sering 

makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin-vitamin 
yang larut dalam lemak. Krim dan susu skim dapat 
dipisahkan dengan alat yang disebut separator. Alat ini 
bekerja berdasarkan gaya sentrifuge. Pemisahan krim dan 
susu skim dapat terjadi karena kedua bahan tersebut 
mempunyai berat jenis yang berbeda. Krim mempunyai 
berat jenis yang rendah karena banyak mengandung 
lemak. 

Lemak susu berfungsi menjadikan tekstur lebih 
baik, memberikan rasa lembutpada es krim, dan 
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menjadikan es krim tahan pada proses pencairan.Lemak 
susu berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi es krim, 
menambah citra rasa menghasilakan karakteristik tekstur 
yang lembut, membantu memberikan bentuk kepadatan 
serta memberikan sifat meleleh yang baik. Bila 
kandungan lemak susu terlalu rendah, akan membuat es 
lebih besar dan teksturnya lebih kasar terasa lebih dingin 
(Hartatie, 2011). 

 
2.2.2 Yoghurt 

Yoghurt adalah produk fermentasi susu deangan 
bantuan dua jenis bakteri menguntungkan, satu dari 
keluarga Lactobacillus yang berbentuk batang 
(Lactobacillus bulgaricus ) dan lainnya dari keluarga 
Setreptococcus yang berbentuk bulat (Streptococcus 
thermophilu). Kedua bakteri ini merupakan bakteri 
penghasil asam laktat yang penting perananya dalam 
pengaturan mikrofloa usus. Saat tumbuh didalam usus, 
Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilu 
mampu menciptakan keadaan asam yang menghambat 
bakteri lain. Penyebab penyakit yang umumnya tak tahan 
asam tak mampu bertahan di lingkungan bakteri yoghurt. 
Bakteri yoghurt membutuhkan kondisi pertumbuhan yang 
cocok terutama suhu yang tepat. Umumnya bakteri 
tumbuhbaik pada keadaan hangat (Adams and Mitchel, 
2002). 

Yoghurt mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi 
dari pada susu segar sebagai bahan dasar pembuatan 
yoghurt, terutama karena meningkatkannya total padatan 
sehingga kandungan zat  zat gizi lainnya juga 
meningkat. Selain itu, yoghurt sesuai bagi penderita 
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Lactose intolerance atau yang tidak toleran terhadap 
laktose (Wahyudi, 2006). 

 
2.2.3 Bahan Pemanis 

Dalam pembuatan es krim diperlukan bahan 
pemanis untuk memberikan cita rasa manis pada es krim. 
Bahan pemanis yang umum digunakan dalam pembutan 
es krim adalah sukrosa, gula bit, sirup jagung ataupun 
bahan pemanis yang sering digunakan. Tujuan pemberian 
pemanis ialah memberikan kekentalan dan cara termurah 
untuk mencapai total solid yang diinginkan sehingga 
menghambat pembentukan kristal es selama pembekuan 
produk. Fenomena ini terjadi karena molekul gula 
menarik air sehingga menggangu pembentukan kristal es. 
Dengan demikian, gula membantu mencegah 
pembentukan kristal es yang besar, akibatnya tekstur 
yang dihasilkan lebih lembut (Rashid and Thakur, 2012). 

Fungsi utama dari gula adalah meningkatkan cita 
rasa sehingga penerimaan konsumen semakin meningkat. 
Sukrosa terdiri dari unsur karbon (C), hidrogen (H) dan 
oksigen (O). Konsentrasi sukrosa yang 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. Selain itu penambahan gula dapat 
meningkatkan kekentalan dan memperbaiki tekstur 
dengan syarat total padatan tidak lebih dari 42% dan 
kosentrasi 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 (Harjianti, Pramono, Mulyani, 2013).
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2.2.4 Bahan Penstabil 
Bahan penstabil yang ditambahkan dalam jumlah 

kecil untuk kelembutan produk es krim, mencegah 
pembentukan kristal es yang besar pada es krim, 
memberikan keseragaman produk, memberikan 
ketahanan agar tidak meleleh atau mencair dan 
memperbaiki sifat produk. Es krim yang diperoleh 
dengan penambahan bahan penstabil menjadi lebih halus 
dan lembut. Tekstur lembut es krim juga dapat diperoleh 
melalui proses pembekuan cepat yang akan menghasilkan 
kristal es berukuran kecil dan halus serta tekstur es krim 
lembut (Douglas, 2000). 

Penstabil atau yang biasanya disebut dengan 
stabilizer merupakan suatu kelompok dari senyawa dan 
biasanya stabiilzer yang digunakan adalah golongan gum 
polisakarida. Stabilizer akan bertanggung jawab untuk 
menambah viskositas dalam campuran fase tidak beku 
dari es krim (Goff, 2003). 

Menurut Romula (2002), beberapa fungsi utama 
dari stabilzer ialah: 
a. Mengatur pembentukan dan ukuran dari kristal es 

selama pembekuan dan penyimpanan, mencegah 
pertumbuhan kristal es yang kasar dan grainy. 

b. Mencegah penyebaran atau distribusi yang tak 
merata dari lemak solid yang lain. 

c. Mencegah pelelehan yang berlebihan, bertanggung 
jawab tehadap bentuk body, kelembutan dan 
kesegaran. 
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2.2.5 Bahan Pengemulsi 
Pengemulsi adalah senyawa yang ditambahkan 

pada campuran es krim untuk menghasilkan struktur 
lemak dan kebutuhan distribusi udara yang tepat sehingga 
menghasilkan karakteristik leleh yang baik dan lembut. 
Pengemulsian terdiri dari bagian hidrofil dan lipofil yang 
terpisah pada permukaan antara minyak dan air dalam 
emulsi sehingga disperse lemak dapat berlangsung 
dengan baik (Resnawati, 2007). Pengemulsi asli es krim 
adalah kuning telur, namun yang paling banyak 
digunakan sekarang ini adalah mono dan digliserida yang 
berasal dari hidrolisis persial lemak hewani maupun 
minyak nabati. Pengemulsi lain yang banyak digunakan 
adalah polisorbat 80 yang merupakan sorbitan este yang 
mengandung glokusa alcohol (sorbitol) yang terikat pada 
asam lemak dan asam oleat dan ditambahkan dengan 
oksietilen untuk meningkatkan kelarutan dalam air. 

Pengelmusi lain yang dapat digunakan adalah 
mentega susu dan gliserol ester. Jumlah penstabil dan 
pengemulsi kurang dari 1,5% - berat campuran es krim. 
Keduanya harus telah diteliti secara mendalam dan 
mendapat keterangan Generally Recognized as safe 
(GRAS) sebelum digunakan sebagai bahan campuran es 
krim. emulsifiler digunakan untuk menghasilkan adonan 
yang merata, memperhalus tekstur dan meratakan 
distribusi udara didalam struktur es krim. Paling sedikit 
sepertiga kuning telur terdiri dari lemak, tetapi yang 
menyebabkan daya emulsifier yang sangat kuat adalah 
kandungan lesittin yang terdapat dalam kompleks lesitin-
protein (Wardana, 2012). 
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2.2.6 Buah Naga 
Buah naga atau Dragon fruit (Hylocereus undatus 

(Haw.) Britt & Rose; family Cactaceae) saat ini banyak 
dikembangkan di Indonesia. Buah yang berasal dari 
Meksiko ini berbeda dengan family Cactaceae lainnya, 
yakni memiliki rasa yang manis dan segar. Kekhasan lain 
dari tanaman ini adalah pada tiap nodus batang terdapat 
duri. Bunga mekar pada malam hari dan layu pada pagi 
hari (night blooming). Terdapat empat jenis buah naga 
yakni buah naga daging putih (Hylocereus undatus), buah 
naga daging merah (Hylocereus polyrhizus), buah naga 
daging super merah (Hylocereus costaricensis) dan buah 
naga kuning daging putih (Selenicerius megalanthus) 
(Umayah 2007). 

Buah naga memiliki kandungan vitamin C dan 
karoten yang dimilikinya yang bersifat antioksidan, maka 
perlu dilakukan penelitian untuk menguji aktivitas 
antioksidan ekstrak air dan ekstrak metanol buah naga 
yang tumbuh di daerah Rembangan Jember. sebagai 
Skrining zat aktif, Pengujian antioksidan dilakukan 
dengan menggunakan DPPH sebagai radikal bebas yang 
stabil. Metode aktivitas antiradikal bebas DPPH 
merupakan metode terpilih untuk menapis aktivitas 
antioksidan bahan alam (Molyneux, 2004). 

Buah naga kurang disukai apabila dikonsumsi 
dalam bentuk segar, hal ini karena buah naga memiliki 
rasa yang tidak begitu manis dari buah-buahan lainnya 
dan selain itu semua jenis buah segar mempunyai sifat 
mudah rusak sehingga diperlukan alternatif pengolahan 
untuk mengatasi masalah tersebut dan menambah daya 
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simpan buah tetap baik. Salah satu alternatif adalah 
dengan mengolah menjadi fruit leather (Ramdan, 2015).

 
2.3 Proses Pembuatan Es krim 
2.3.1 Formulasi Es krim 

Membuat es krim yang bermutu tinggi, nilai gizi 
bahan bakunya perlu diketahui dengan pasti. Es krim 
merupakan produk pangan yang cocok dikonsumsi untuk 
iklim tropis, sehingga salah satu pilihan untuk 
menghilangkan dahaga. Es krim banyak digemari 
masyarakat diberbagai tingkatan usia, karena rasanya 
yang manis dan lumer dimulut. Salah satu faktor ang 
mempengaruhi kualitas es krim yaitu susu krim sebagai 
salah satu bahan dasarnya. 

 
2.3.2 Pencampuran Bahan 

Tujuan pencampuran bahan yang pertama untuk 
mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk dan kedua 
agar terjadi pencampuran udara ke dalam adonan es krim. 
Gelembung - gelembung udara yang tercampur ke dalam 
adonan es menghasilkan busa yang seragam / homogen 
(Hartatie, 2011). Tahap pencampuran bahan ini dilakukan 
pencampuran dari semua bahan yang digunakan dalam 
proses pembuatan es krim yogurt. Proses pencampuran 
bahan - bahan pembuatan es krim dilakukan pengadukan 
secara merata agar bahan yang dibuat tercampur secara 
sempurna. Homogenisasi pada pembuatan es krim skala 
rumah tangga dapat menggunakan blender atau mixer. 
Homogenisasi sebaiknya dilakukan saat kondisi ICM 
masih hangat (Padaga, dan Sawitri 2005). Goff (2003) 
menambahkan bahwa, Ice Cream Mix (ICM) merupakan 



16
 

campuran dari bahan  bahan es krim yang telah dipilih, 
disiapkan dan ditimbang berdasarkan formulasi dan 
perhitungan yang telah ditentukan. 

 
2.3.3 Pembekuan 

Proses pembekuan sangat berpengaruh pada kulitas 
es krim Puspitasar, Radiati, Thohari (2015), Penyimpanan 
beku berpengaruh terhadap jumlah bakteri asam laktat 
(BAL) yang ada di dalam es krim yoghurt sinbiotik. 
Karena penyimpanan beku akan membuat viabilitas 
bakteri menjadi menurun. Sebelum mengalami proses 
penyimpanan, BAL pada es krim yoghurt sinbiotik 
jumlahnya tinggi. Hal ini dikarenakan BAL berkembang 
dengan baik dengan adanya penambahan pati ubi 
Cilembu yang merupakan prebiotik yang berfungsi untuk 
mendukung pertumbuhan BAL yang terdapat dalam es 
krim yoghurt. Namun setelah mengalami pembekuan, 
jumlah BAL akan berangsur-angsur menurun (Srianta, 
Kusumawati, dan Effendi, 2007). Menambahkan Proses 
pembekuan yang berjalan secara lambat akan 
menghasilkan kristal es yang berukuran besar yang 
mampu merusak sel-sel BAL, selain itu juga akan 
berpengaruh terhadap tekstur es krim. Sehingga semakin 
lama proses penyimpanan akan mengakibatkan jumlah 
BAL akan menurun dan tekstur es krim menjadi semakin 
keras. 

 
2.4 Kualitas Es Krim Yoghurt 
2.4.1 Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu sifat fisik bahan 
pangan yang menunjukkan banyaknya air terkandung 
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dalam bahan persatuan bobot bahan (Risdianti, Murad 
dan Putra, 2016). Menurut Meriatna, Khalil dan 
Zulmiardi (2015) kadar air biasanya dinyatakan dengan 
persentase berat air terhadap bahan basah atau dalam 
gram air untuk setiap gram bahan yang disebut dengan 
kadar air basis basah (bb). Berat bahan kering atau 
padatan adalah berat bahan setelah mengalami pemanasan 
beberapa waktu tertentu sehingga beratnya tetap 
(konstan). 

Umumnya pengukuran kadar air menggunakan 
metode Loss On Drying (LOD) dengan oven. 
Prinsipdarimetode oven adalah menguapkan air yang ada 
di dalam bahan pangan dengan memanfaatkan pemanasan 
pada suhu 105  selama waktu tertentu hingga tercapai 
berat yang konstan. Selisih antara berat awal dan berat 
setelah pemanasan merupakan kadar air (Astuti,2014). 
Menurut Kumesan, Pandey, Loho, (2017), analisis kadar 
air dengan menggunakan oven. Kadar air dihitung 
sebagai persen berat, artinya berapa gram berat contoh 
dengan selisih berat dari contoh yang belum diuapkan 
dengan contoh yang telah dikeringkan. 

 
2.4.2 Daya Leleh 

Waktu leleh adalah waktu yang dibutuhkan es krim 
untuk meleleh sempurna. Pengukuran waktu leleh 
dilakukan dengan cara mengambil es krim (15 gram) dan 
ditempatkan pada sebuah piring datar. Es krim dibiarkan 
mencair sempurna pada suhu ruang dan diukur waktunya 
menggunakan stopwatch (Aisyiah, 2002). Daya leleh 
mempengaruhi kualitas organoleptik pada es krim. 
Tekstur yang diinginkan pada es krim adalah lembut dan 
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berpenampilan creaminess (seperti kondisi kaya akan 
lemak). Tekstur yang lembut dipengaruhi oleh bahan-
bahan yang dicampurkan, pengolahan dan penyimpanan. 
Tekstur es krim tergantung bentuk dan ukuran partikel 
padatan penyusun es krim (Widiantoko, 2011). 

 
2.4.3 Organoleptik 

Organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kesukaan atau kelayakan suatu produk agar dapat 
diterima oleh panelis (konsumen). Metode pengujian 
yang dilakukan adalah uji hedonik (penerimaan 
keseluruhan), uji mutu hedonik berupa aroma, rasa 
(Simanungkalit, dkk,  2016). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Desember-
Januari 2016. Tempat pelaksanaan penelitian dalam 
pembuatan es krim yoghurt buah naga super merah adalah di 
Laboratorium Teknologi Hasil Ternak (THT) Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 
 
3.2 Materi Penelitian 

Materi dalam penelitian adalah yoghurt plain, susu 
krim, emulsifier, gula, buah naga super merah, pelembut 
 
3.2.1 Peralatan yang Digunakan untuk Penelitian  

Alat yang digunakan pembuatan es krim yoghurt 
adalah Mixer, Ice Cream Maker, frezzer, toples, kertas 
label, panic, mangkuk, pengaduk, timbangan digital dan 
cup es krim, cawan petri merk Steriplan, pipet volum 
merk Iwaki, tabung reaksi merk Iwaki, Erlenmeyer merk 
Pyrex, magnetic stirrer. 

 
3.2.2 Bahan yang Digunakan dalam Penelitian  

Bahan pembuatan es krim yoghurt, antara lain 
yogurt plain, gula, susu bubuk full cream, bahan 
pengemulsi dan bahan penstabil. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan faktorial dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 4 perlakuan 4 ulangan. Rancangan percobaan 
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perlakuan yang dicobakan, yaitu: P0= Tanpa penambahan 
Creamer 

P1 = Penambahan Creamer sebanyak 5 % dari ICM 
P2 = Penambahan Creamer sebanyak 7,5 % dari ICM 
P3 = Penambahan Creamer sebanyak 10 % dari ICM 

 
Adapun formulasi es krim yoghurt pada penelitian 

adalah sebagai berikut Tabel 3: 
 
Tabel 3. Formula Es Krim 

Bahan Es Krim 
Komposisi (g/ml) 

% P0 P1 P2 P3 
Yoghurt  (ml) 67,5 675 675 675 675
Gula (gr) 20 200 200 200 200
Buah naga(gr) 10 100 100 100 100
Pensetabil 0,4 4 4 4 4 
Pengemulsi 0,1 1 1 1 1 
Pelembut (Quik) 2 20 20 20 20 

Total 100 1000 1000 1000 1000 
 Sesuai 0 50 100 150
 perlakuan     
Total ICM + 
Creamer  0 50g 75g 100g
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3.4 Variabel yang Diamati 
Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah: 

1. Menurut Meriatna, dkk (2015) kadar air biasanya 
dinyatakan dengan persentase berat air terhadap bahan 
basah atau dalam gram air untuk setiap gram bahan yang 
disebut dengan kadar air basis basah (bb). Pengujian 
Kadar Air: Prosedur mengikuti prosedur (SNI 01-2973-
1992) tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengujian Daya Leleh: Prosedur pengujian mengikuti 
prosedur Malaka (2014) tertera pada Lampiran 2. 

3. Pengujian Organoleptik: Prosedur mengikuti prosedur 
mengikuti prosedur Soekarto (1985) tertera pada 
Lampiran 3-5. 

4. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode 
deskriptif. 

 
3.5 Analisis Hasil 

Data yang diperoleh dari pengujian Organoleptik, Daya 
Leleh dan Kadar Air diolah dengan menggunakan bantuan 
program Microsoft Excel dilanjutkan dengan statistika 
ANOVA. Apabila data ANOVA berbeda nyata maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 
 
3.6 Batasan Istilah 
Es Krim Yoghurt : Produk  pangan  beku  yang  

dibuat  melalui  kombinasi  
proses  pembekuan  dan  
agitasi  pada  bahan-bahan  
yang  terdiri  dari  yoghurt,  
susu  bubuk  krim,  pemanis  
dan pengemulsi.
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Sari buah naga super merah : Merupakan hasil buah naga 
yang di juice tanpa 
penambahan air. 

Creamer : Bagian susu yang paling atas 
mengandung banyak lemak 

 
3.7 Prosedur Penelitian 
3.7.1  Proses Pembuatan Es Krim Yoghurt dengan 

Penambahan Sari Buah Naga Super Merah 
Penelitian menggunakan sari buah naga super 

merah sebagai bahan tambahan dalam proses pembuatan 
es krim. Proses pembuatan sari buah naga super merah 
ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 
 
Keterangan :  Perhitungan komposisi ICM 

selengkapnya tertera pada lampiran 
 

Gambar 2.  Skema pembuatan es krim yogurt 
dengan perlakuan penambahan sari 
buah naga super merah 
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3.7.2 Pembuatan Es Krim Yoghurt dengan Penambahan 
Sari Buah Naga Super Merah 

Proses pembuatan es krim yoghurt dengan 
penambahan sari buah naga super merah ditunjukkan 
pada sekema dibawah ini, sesuai Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3 . Skema Penelitian Pengujian  
Es Krim Yoghurt Dengan Buah Naga Super Merah 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Penelitian 

Gambaran Produk es krim yoghurt buah naga super 
merah dengan penambahan Creamer Gambar 4 menunjukkan 
bahwa,dari penelitian ini penambahan Creamer sebanyak 5% 
(P1) merupakan perlakuan terbaik dengan organoleptik yang 
bagus, kadar air 46,5% dan daya leleh 46,5% . 

 
Gambar 4. Es Krim Yoghurt 

 
Pengaruh penambahan Creamer pada hasil analisa 

penelitian terhadap es krim yoghurt buah naga super merah, 
ditinjau dari analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan Creamer pada es krim yoghurt berbeda sangat 
nyata (P<0,01) terhadap daya leleh es krim yoghurt, 
sedangkan kadar air dan organoleptik tidak memberikan 
perbedaan yang nyata, selengkapnya terdapat pada Lampiran 
5. 
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Rahmawati, Purwadi, dan Rosyidi (2012), kualitas 
aroma es krim bisa dipengarui juga ditimbulkan dari bahan-
bahan dalam ICM. Oleh sebab itu, tidak boleh terdapat 
penyimpangan aroma dari bahan-bahan penyusun ICM 
tersebut, misalnya tengik, pahit, sangit (cooked flavor) dan 
sebagainya 
 
Tabel 4. Hasil Pengujian Kualitas Es Krim Yoghurt Buah 

Naga Super Merah Dengan Perlakuan Creamer
Ditinjau Dari Organoleptik, Kadar Air (%), dan 
Daya Leleh (%). 

Rata-Rata ±SD 

P 
Kadar Air 

(%) 
Daya Leleh 

(Menit) 
Organoleptik 

Aroma Tekstur Rasa

P0 46,0±6,2 46,0±6,2a 4,4±0,8 3,6±1,3 4,7±0,6 

P1 46,5±5,0 46,5±5,0ab 4,1±1,1 3,8±0,7 4,4±1,2 

P2 48,0±5,7 49,7±3,1abc 4,2±1,0 4,2±0,8 4,4±1,0 

P3 48,0±5,6 60,0±0,46abcd 4,3±0,8 3,5±1,2 4,5±0,6 
Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (P<0.05). 
 
4.2 Kadar Air 

Kadar air sangat penting dalam banyak masalah 
industri, misalnya dalam evaluasi material balance atau 
kehilangan selama pengolahan. Kita harus tahu kandungan air 
(dan kadang juga distribusi air) untuk pengolahan optimum, 
misalnya dalam penggilingan serealia, pencampuran adonan 
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sampai konsistensi tertentu.Kadar air harus diketahui dalam 
penentuan nilai gizi pangan, untuk memenuhi standar 
komposisi dan peraturan-peraturan pangan. 

Hasil analisis kadar air pada penelitian dengan 
penambahan ceamer terdapat pada Lampiran 4. Data dan 
analisis ragam menunjukkan bahwa tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kadar air es krim 
yoghurt (P>0,05). Hasil pengujian kadar air es krim dengan 
perlakuan P1 dengan penambahan Creamer 5%. P1 memiliki 
nilai rata-rata 46,0 hal ini berarti es krim dengan perlakuan 
Creamer 5% tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 
nyata. menghasilkan kadar air satu karakteristik yang sangat 
penting pada bahan pangan, karena airdapat mempengaruhi 
penampakan, tekstur dan cita rasa pada bahan pangan. 

Pemberian perlakuan yang berbeda pada es krim 
yoghurt buah naga super merah, dengan penambahan Creamer 
0%, 5%, 7,5%, 10% mununjukan bahwa tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kadar air es krim 
yoghurt (P>0,05), dengan kadar air tertinggi pada P3 48,0 dan 
kadar air terendah P1 46,0. Kadar air dalam bahan pangan ikut 
menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, 
kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, 
kapang dan khamir untuk berkembangbiak, sehingga akan 
terjadi perubahan pada bahan pangan (Winarno, 1997). 
Menurut Anggrahini, Radiati, dan Thohari (2013) kadar air es 
krim lebih rendah dibandingkan kadar air susu, karena padatan 
susu dari es krim mempunyai peresentase lebih tinggi. 
Pemberian konsentrasi yang berbeda pada es krim yoghurt 
menghasilkan kadar air yang hampir sama, sesuai hasil pada 
tabel diatas. 
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4.3 Daya Leleh 
Menurut Syafarini (2009), daya leleh adalah waktu yang 

dibutuhkan es krim untuk meleleh seluruhnya pada suhu 
ruang. Pengukuran daya leleh dilakukan pada suhu ruang. 
Kecepatan pelelehan ini sebagai salah satu parameter untuk 
mengetahui kualitas es krim. Hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa penambahan Creamer memberikan 
pengaruh yang sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap daya 
leleh es krim yoghurt. Menurut Standar Nasional Indonesia 
(SNI) No. 01-3713-1995, bahwa kisaran pelelehan yang baik 
pada es krim adalah 15-25 menit. 

Berdasarkan data pada Tabel 4, menunjukkan semakin 
banyak konsentrasi Creamer yang diberikan semakin lama 
waktu pelelehan. Ditunjukkan pada P3 yang memiliki nilai 
waktu terlama yaitu 01:13 menit. Berlangsungnya 
pengkristalan yang disebabkan faktor teknis, dimana proses 
penyimpanan atau pembekuan kurang cepat. Menurut Sinurat, 
Peranginangin, dan Wibowo (2007), kecepatan pembekuan 
akan mempengaruhi tekstur es krim, semakin cepat 
pembekuan, semakin kecil kristal es yang terbentuk sehingga 
tekstur es krim menjadi halus. Ukuran kristal es memainkan 
peran besar dalam mempengaruhi tekstur es krim (Chan, 
2009). Kristal es akan tumbuh sebagai akibat dari faktor-faktor 
titik pembekuan rendah, lambat pengerasan, waktu 
penyimpanan lama dan suhu penyimapanan. 

Daya leleh mempengaruhi kualitas organoleptik pada es 
krim. Tekstur yang diinginkan pada es krim adalah lembut dan 
berpenampilan creamy (seperti kondisi kaya akan lemak). 
Tekstur yang lembut dipengaruhi oleh bahan-bahan yang 
dicampurkan, pengolahan dan penyimpanan. Tekstur es krim 
tergantung bentuk dan ukuran partikel padatan penyusun es 
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krim (Widiantoko, 2011). Tahap pemisahan krim susu sampai 
tiga kali menghasilkan tekstur yang lebih halus dengan cita 
rasa dan aroma yang lebih baik dibanding dengan tahap 
pemisahan krim susu yang hanya dua kali atau satu kali 
(Rosdiana, 2008). 

Pemberian perlakuan yang berbeda pada es krim 
yoghurt buah naga super merah, dengan penambahan Creamer 
0%, 5%, 7,5%, 10% mununjukan bahwa tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kadar air es krim 
yoghurt (P>0,05). Uji pelelehan es krim dilakukan dengan 
metode dari modifikasi Malaka (2014), yaitu es krim yang 
telah dikemas dalam kemasan es krim 100 ml yang telah 
dibekukan pada suhu -14oC selama 24 jam, kemudian 
dikeluarkan pada suhu kamar, dan diukur cairan yang meleleh 
setiap interval 10 menit sampai semua es krim meleleh. Dalam 
penelitian ini, kecepatan meleleh melebihi Standar Nasional 
Indonesia (SNI), menurut SNI No. 01-3713-1995, bahwa 
kisaran pelelehan yang baik pada es krim adalah 15 - 25 menit 
(Hidayati, 2014), sedangkan pada hasil penelitian P0 dengan 
perlakuan 0% Creamer memiliki tingkat keceptan meleh 46 : 
06 menit yang sudah melebihi dari setandart SNI. 

Es krim mengalami pengkristalan, merupakan sistem 
emulsi o/w. Pada pembuatan es krim dapat terjadi 
pembentukan kristal es yang kasar dalam es krim yang 
biasanya terjadi karena pembekuan yang berulang-ulang. 
Menurut Srianta dkk (2007), proses pembekuan yang berjalan 
secara lambat akanmenghasilkan kristal es yang berukuran 
besar yang mampu merusak sel-sel BAL, selain itu juga akan 
berpengaruh terhadap tekstur es krim. Sehingga semakin lama 
proses penyimpanan akan mengakibatkan jumlah BAL akan 
menurun dan tekstur es krim menjadi semakin keras.
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4.4 Organoleptik 
Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan atau kelayakan suatu produk agar dapat diterima 
oleh panelis (konsumen). Metode pengujian yang dilakukan 
adalah uji hedonik (penerimaan keseluruhan), uji mutu 
hedonik berupa aroma, rasa dan tekstur. 
 
4.4.1 Aroma 

Aroma merupakan salah satu parameter yang 
mempengaruhi terhadap persepsi rasa enak dari suatu 
makanan. Dalam industri pangan, uji terhadap aroma 
dianggap penting karena dengan cepat dapat 
memberikan penilaian minat konsumen terhadap hasil 
produksinya (Sukarsono, 1995) dari hasil uji aroma 
pada organoleptik es krim yoghurt menghasilkan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) pada 
Tabel. 

Aroma es krim lebih didominasi aroma yoghurt 
dikarekan bahan utama yang digunakan yoghurt serta 
perlakuan Creamer sehingga aroma khas yoghurt sangat 
terasa. Menurut Padaga dan Sawitri (2005) pada 
umumnya rasa dan aroma es krim merupakan satu 
kesatuan yang sangat menunjang. Aroma es krim yang 
dihasilkan dipengaruhi oleh komposisi bahan yang 
digunakan, dalam penelitian ini menggunakan bahan 
utama yoghurt dengan penambahan sari buah naga 
super merah dan dengan perlakuan Creamer. 

Hasil pengujian aroma menunjukkan hasil rataan 
P0 4,45 ± 0,8, P1 4,10  ± 1,1, P2 4,20 ± 1,0, P3 4,30 ± 
0,8 memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 
(P>0,05) dari hasil pengujian dimana terdapat aroma 
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yoghurt yang masih dominan. Pada P1 memiliki nilai 
rata-rata 4,10 hal ini bearti es krim dengan perlakuan 
Creamer 5% menghasilkan sedikit aroma yoghurt. 
Menurut kualitas aroma es krim bisa dipengarui juga 
ditimbulkan dari bahan-bahan dalam ICM. Oleh sebab 
itu, tidak boleh terdapat penyimpangan aroma dari 
bahan-bahan penyusun ICM tersebut, misalnya tengik, 
pahit, sangit (cooked flavor) dan sebagainya. 

 
4.4.2 Tekstur 

Tekstur adalah keadaan partikel-partikel yang 
menyusun keseluruhan es krim. Tekstur dipengaruhi 
oleh lemak sebagai bahanbaku es krim (Hartatie, 2011). 
Tekstur mempengarui rangsangan yang ditimbulkan 
oleh bahan yang dimakan, terutama dirasakan oleh 
indera pengecap. Rasa pada suatu makanan dipengaruhi 
oleh penggunaan bahan dasar. Tekstur es krim 
dipengaruhi oleh kadar lemak, jumlah stabilizer dan 
emulsifier. Tekstur yang diharapkan adalah lembut, 
kompak serta memberi kesan meluncur saat berada 
dalam rongga mulut. Tekstur es krim dipengaruhi oleh 
kristal-kristal es yang terdispersi didalam kristal-kristal 
udara, sehingga es krim mempunyai konsistensi dan 
rasa yang khas. Kegunaan bahan penstabil adalah untuk 
menghasilkan es krim dengan tekstur yang halus dan 
memperlambat atau mengurangi pembentukan kristal-
kristal es selama pendinginan dan penyimpanan 
(Hendriani, 2005). 

Tekstur merupakan ciri suatu bahan sebagai 
akibat perpaduan dari beberapa sifat fisik yang meliputi 
ukuran, bentuk, jumlah dan unsur-unsur pembentukan 
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bahan yang dapat dirasakan oleh indera peraba dan 
perasa, termasuk indera mulut dan penglihatan 
(Midayanto dan Yuwono, 2014). Suatu produk dapat 
diterima oleh konsumen apabila memiliki rasa yang 
sesuai dengan yang diinginkan (Sanggur, 2017). Hasil 
analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh 
penambahan Creamer padaes krim yoghurt buah naga 
merahtidak berbeda nyata (P>0,05). Lemak berfungsi 
untuk memberi tekstur yang halus, memberi efek 
sinergis dengan rasa, dan memperindah penampakan 
(Ismunandar, 2004). Komposisi yang disusun dalam 
penelitian ini tersusun oleh lemak susu yang cukup 
tinggi mulai 12%-16% sehingga tekstur yang dihasilkan 
halus dan lembut. Selain itu tekstur yang baik ini 
diperoleh karena proses pengolahan yang sudah 
memenuhi. 

 
4.4.3 Rasa 

Rasa merupakan sensasi yang terbentuk dari hasil 
perpaduan bahan dan komposisinya pada suatu produk 
makanan oleh indra pengecap. Suatu produk dapat 
diterima oleh konsumen apabila memiliki rasa yang 
sesuai dengan yang diinginkan (Sanggur, 2017). Dari 
hasil penelitian menggunakan analisi ragam 
menunjukkan bahwa tingkat penambahan Creamer 
tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap rasa yoghurt yang ditunjukan pada 
tabe 4.l. 

Hasil pengujian panelis es krim dengan perlakuan 
P1 dengan penambahan Creamer 5% dari bobot ICM 
sangat diminati panelis, P1 memiliki nilai rata-rata 44,4
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hal ini bearti es krim dengan perlakuan Creamer 5% 
menghasilkan sedikit rasa yoghurt. Menurut (Sanggur, 
2017). Rasa es krim dipengaruhi oleh penggunaan 
bahan dasar, seperti susu, yoghurt, sari buah naga super 
merah, gula, dan Creamer. Rasa merupakan sensasi 
yang terbentuk dari hasil perpaduan bahan dan 
komposisinya pada suatu produk makanan oleh indra 
pengecap. Suatu produk dapat diterima oleh konsumen 
apabila memiliki rasa yang sesuai dengan yang 
diinginkan. 

Padaga dan Sawitri (2005) menambahkan secara 
umum es krim yang disukai konsumen memiliki rasa 
manis yang tepat, sehingga bahan pemanis sangat 
diperlukan. Bahan pemanis yang biasanya digunakan 
adalah sukrosa. Bahan sukrosa yang paling banyak 
digunakan adalah gula pasir. Selain gula yang 
ditambahkan sebagai bahan pemanis, gula pada es krim 
juga termasuk laktosa yang berasal dari susu. Suatu 
produk dapat diterima oleh konsumen apabila memiliki 
rasa yang sesuai dengan yang diinginkan. 

 
4.5 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dalam penelitian es krim 
yogurtbuah naga super merah dengan penambahan sari 
Creamer dilakukan dengan metode deskriptif, penelitian 
dilakuan bertujuan untuk mengetaui variabel terpenting pada 
es krim yoghurt buah naga super merah dengan pengaruh 
penambahan Creamer diperoleh dengan membandingkan 
masing  masing perlakuan menggunakan indeks efektivitas. 

Variable yang digunakan dalam penelitian yaitu kadar 
air, daya leleh dan uji organoleptik, pada es krim yoghurt buah 
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naga super merah dengan penambahan Creamer. Hasil 
rangking dalam perlakuan terbaik dilakukan dengan 
mentabulasi, menjumlahkan dan merata-rata masing-masing 
variable untuk mengetahui urutan rangking hingga 
memperoleh Nilai Hasil (Nh). 

Hasil perlakuan terbaik pada penelitian es krim 
yoghurt,pada penentuan perlakuan pada kadar air didapatkan 
perlakuan terbaik yaitu P1 dengan kadar air sebesar 46,5% dan 
terjelek yaitu P2 dengan 48,0%. Pada Daya leleh perlakuan 
terbaik di dapatkan P1 sebesar 46,5% dimana dijelaskan oleh 
setandart SNI menurut SNI No. 01-3713-1995 bahwa, kisaran 
pelelehan yang baik pada es krim adalah 15-25 menit 
(Hidayati, 2014). Uji organoleptik terbaik pada perlakuan P1 
(5%) dengan nilai arom 4,1, tekstur 3,8 dan rasa 4,4. 
Penentuan terbaik didapatkan hasil bahwa P1 dengan 
penambahan Creamer 5% dari ICM menghasilkan es krim 
dengan kualitas yang baik dari segi kadar air, daya leleh, dan 
organoleptik. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini adalah penambahan Creamer 
sebanyak 5% (P1) merupakan perlakuan terbaik dengan 
organoleptik yang bagus, kadar air 46,5 % dan daya leleh 46,5 
% sesuai dengan standart SNI dimana penambahn Creamer 
yang bagus yaitu 0,5. 
 
5.2 Saran 

Diharapkan meningkatnya rasa dan tekstur pada es krim 
sehingga dapat meningkatkan nilai kesukaan pada es krim 
yoghurt dengan penambahan flavor, serta dihrapkan dilakukan 
penelitian lanjutan mengenai kadar nutrisi dan lama simpan es 
krim dengan penambahan Creamer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Adam, M., and R. Mitchell. 2002. Fermentation and Pathogen 

Control: a Risk Assessment Approach. 
International Journal of Food Microbiology 7(9) : 
75-83. 

Aisyiah, E., Kartikaningsih, dan S. Rahayu. 2010. Pembuatan 
Es Krim dengan Menggunakan Stabilisator 
Natrium Alginat dari Sargassum sp. dalam Jurnal 
Makanan Tradisional Indonesia ISSN: 1410-8968, 
Vol, 1 No, 3, Hal 23-27. 

Astuti, I. 2014. Kadar Protein, Gula Total, Total Padatan, 
Viskositas, dan Nilai pH Es Krim Dengan Subtitusi 
Inulin Umbi Gembili (Dioscorea esculenta). 
Fakultas Kedokteran. Universitas Diponegoro. 

Andoko, A., dan H. Nurrasyid. 2012. Jurus Sukses Hasilkan 
Buah Naga Kualitas Prima. PT. AgroMedia 
Pustaka. Jakarta. 

Anggrahini, D.M., Radiati .L.E., dan Thohari, I,. 2013. 
Pengaruh penambahan sari wortel (Daucun carota, 
L.) pada es krim yoghurt terhadap kadar air, total 
padatan, dan organoleptik (warna, aroma, tekstur, 
dan rasa). J. Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak 
12(1):121-131. 

Astawan, M. 2008. Sehat dengan Hidangan Hewani. Penebar 
Swadaya. Jakarta. 

Baharudin, Y. 2014. Pengaruh Tingkat Penggunaan Ekstrak 
Cincau Hitam (Mesona palutris BL) pada 
Pembuatan Es Krim Yoghurt terhadap Viskositas, 
Overrun, Daya Ikat Air dan Total Padatan. 



36
 

Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. 
Malang. 

Chan, L.A. 2008. Membuat Es krim. Gramedia. Pusat. Jakarta. 
Chotimah, S.C. 2009. Peranan Streptococcus Thermophilus 

dan Lactobacillus Bulgaricus dalam Proses 
Pembentukan Yoghurt. Jurnal Ilmu Peternakan 
4(2): 47-52. 

Douglas,G. 2000. Structure of Ice Cream. 
https://www.uoguelph.ca/foodscience/book-
page/ice-cream-ebook. 

     Diakases pada tanggal 26 juli 2018 
Elisabeth, D.A.A, M.A. Widyaningsih, dan I.K. Kariada. 

2012. Pemanfaatan Umbi Ubi Jalar Sebagai Bahan 
Baku Pembuatan Es Krim. Jurnal Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian (BPTP) Bali. 

Fitriani, T.K. 2011. Kajian Penambahan Ekstrak Dan Tepung 
Wortel Terhadap Karakteristik Fisik, Kimia, Dan 
Sensoris Es Krim. Jurnal Teknologi Pertanian. 2 
(3): 123-130  

Goff, D. 2003. Yoghurt, Dairy Science and Technology. 
Canada: University of Guelph. 

Hendriani, Y. 2005. Stabilitas Es Krim yang Diberi Khitosan 
sebagai Bahan Penstabil pada Konsentrasi yang 
Berbeda. 
https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/1234567
89/11557/1/2005yhe_abstract.pdf. Diakses pada 
tanggal 24 Maret 2012 

Harjiyanti, M.D., Y.B. Pramono, dan S. Mulyani. 2013. Total 
Asam, Viskositas dan Kesukaan pada Yoghurt 
Drink dengan Sari Buah Mangga (Magnifera 



37
 

indica) sebagai Perisa Alami. Jurnal Aplikasi 
Teknologi Pangan 2(2) : 104-107. 

Hartatie, E.S. 2011. Kajian Formulasi (Bahan Baku, Bahan 
Pemantap) Dan Metode Pembuatan Terhadap 
Kualitas Es Krim. Jurnal GAMMA, 7 (1): 20  26. 

Hidayat, I. Rifai, K. Kusrahayu, dan S. Mulyani. 2013. Total 
Bakteri Asam Laktat, Nilai pH dan Sifat 
Organoleptik Drink Yogurt Dari Susu Sapi Yang 
Diperkaya Dengan Ekstrak Buah Mangga. Animal 
Agriculture Journal, 2 (1): 161. 

Hidayati, L.A. 2014. Kecepatan Meleleh Dan Sifat 
Organoleptik Es Krim Biji Nangka (Artocarpus 
hetacubylas) Dengan Penambahan Ekstrak Kayu 
Secang Sebagai Pewarna Alami ) Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surakarta. 

Indrian, 2016. Kajian Pembuatan Es Dengan Penambahan 
Kacang Merah Pned Seulus Volgaris. No 8. Th 
2016. Hal 211-217. 

Ismunandar, 2004. Dibalik Lembutnya Es Krim. 
http://www.kimianet.lipi.go.id/utama.cgi?cetakarti
kel&1102121768. Diakses pada tanggal 5 Februari 
2018.  

Kumesan, E.C.H, Pandey,E.V., dan Loho, H.J. 2017. Analisa 
Total Bakteri, Kadar Air Dan pH Pada Rumput 
Laut (Kappaphygus alvaezii) Dengan Dua Metode 
Pengeringan. Vol. 5. No 1. Januari 2017, Jurnal 
Media teknoogi Hasil Perikanan 

Malaka, R. 2014. Teknologi Aplikatif Pengolahan Susu.
Brilian Internasional. Surabaya. 
 



38 
 

Meriatna, M.L., Khalil, M., dan Zulmiardi. 2015. Pengaruh 
Temperatur Pengeringan dan Konsentrasi Asam 
Sitrat Pada Pembuatan Silica Gel Dari Sekam Padi. 
J. Teknologi Kimia Unimal 4(1): 78-88 

Midayanto, D., dan S. Yuwono. 2014. Penentuan Atribut 
Mutu Tekstur Tahu Untuk Direkomendasikan 
Sebagai Syarat Tambahan Dalam Standar Nasional 
Indonesia. Jurnal Pangan dan Agroindustri 
2(4):259-261 

Molyneux, P., 2014. The Use Of The Stable Free Radical 
Dipheni picrylhdrazyl (DPPH) For Estimating 
Antioxidant Activity, Songklanakarin. Sd, 
Technol., 26 (2) : 211-219 

Padaga, M., dan M. E. Sawitri. 2005. Es Krim yang Sehat, 
Trubus Agrisarana, Surabaya. 

Pramesti, 2012. Konsumsi Es Krim Per Kapita Masih Rendah. 
Surya Online.  

 http://surabaya.tribunnews.com/2012/06/15/konsu
msi-es-krim-per-kapita-masih-rendah. Diakses 
pada tanggal 7 Januari 2018. Rukmana, 1998. 
Bertanam Buncis. 

Prasetyo, H. 2010. Pengaruh Penggunaan Starter Yoghurt pada 
Level Tertentu terhadap Karakteristik Yoghurt 
yang Dihasilakn. Skripsi. Pertanian Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. 

Puspitasari, D., Radiati, L.E., dan Thohari, I. 2015. Pengaruh 
Lama Simpan es krim Yoghurt Simbiotik Dengan 
Penambahan Pati Umbi Cilembu Terhadap 
Viskositas Ekpolisakarida dan Total Padatan. J. 
Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak 4(2):121-129.



39 
 

Rahmawati, D.R., Purwadi, dan Rosyidi, D. 2012. Tingkat 
Penambahan Bahan Pengembang Pada Pembuatan 
Es krim Instan Di Tinjau Dari Organoleptik Dan 
Tinkat Kelarutan. J. Ilmu dan Teknologi Hasil 
Ternak 2(1): 235-243 

Rashid, A. and S.N. Thakur. 2012. Studies on Quality 
Parameters of Set Yoghurt Prepared by The 
Addition of Honey. International Journal of 
Scientific and Research Publication 2(9) : 1-9. 

Ramadhan, M.R., Harun .N., dan Hamzah, F. 2015. Kajian 
Pemanfaatan Buah naga Merah (Hylocereus 
Polyrhizus) dan Mangga (Mangifea Indica Linn) 
Dalam Pembuatan Fruit Leather. J. Sagu 14 (1); 
23-31. 

Resnawati, H. 2007. Kualitas Susu pada Berbagai Pengolahan 
dan Penyimpanan. Semiloka Nasional Prospek 
Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 
2020. 497-502. 

Risdianti, D. Murad, dan Putra G.M.D. 2016. Kajian Pengaruh 
Jahe (zingiber officinale rosc) Berdasarkan 
Perubahanan Geometrik dan Warna Menggunakan 
Metode Image Analysis. J. Ilmiah Rekayasa dan 
Biosistem 4(2): 275-284.  

Romula, A. 2002. Kajian Penggunaan Ekstrak Angkak dalam 
Pembuatan Low Fat Fruity Yoghurt sebagai 
Pangan Fungsuonal. Skripsi. IPB. Bogor. 

Rosdiana, 2008. Kualitas es krim susu segar pada tiga tahapan 
pemisahan krim. Fakultas Peternakan. Universitas 
Hasanuddin. Makassar. 



40 
 

Saleh, E. 2004. Teknologi Pengolahan Susu dan Hasil Ikutan 
Teknik. Fakultas Pertanian Universitas Sumatra 
Utara. 

Sanggur, Y.F. 2017. Kualitas Organoleptik, Dan Daya Leleh 
Es Krim Dengan Penambahan Persentase Buah 
Nenas (Ananas sativus) Berbeda. 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/1234
56789/24186/SKRIPSI%20YOHANA%20FIGET
RI%20SANGGUR.pdf?sequence=1. Diakses pada 
tanggal 3 september 2018. 

Simanukalit, H., Indriyani, dan Ulyarti. 2016. Kajian 
Pembuatan Es Krim Dengan Penambahan Kacang 
Merah (Phaseolus volgaris L). J. Penelitian 
Universitas Jambi Seri sains.Vol 18. No 1, Hal 20-
26. 

Sinurat, E., Peranginangin, R., dan Wibowo, S. 2007. 
Pengaruh Konsentrasi kappa-Karaginan Pada Es 
Krim Terhadap Tingkat Kesukaan Panelis. 
http://www.bbp4b.litbang.kkp.go.id/jurnal-
jpbkp/index.php/jpbkp/article/view/451. Diakses 
pada tanggal 13 September 2011. 

Srianta, Kusumawati, N., dan Effendi, W. 2007. Pengaruh 
Perbedaan Jumlah Santan Dan Lama 
Penyimapanan Beku Terhadap Viabilitas 
Lactobacillus acidophilus Dalam Es krim Nabati 
Probiotik. Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi. 6 (2): 
6-14. 

Sri, E.D., 2011. Kajian Formulasi (Bahan Baku, Bahan 
Pemantap) Dan Metode Pembuatan Terhadap 
Kualitas Es Krim. Jurnal.Umm.ac.id. Volum 7, (1): 
20-26



41 
 

Soekarto, 1985. Penilaian Organoleptik untuk Industri Pangan 
dan Hasil Pertanian. Bharata Aksara. Jakarta 

Syafarini, I. 2009. Karakteristik Poduk Tepung Es Krim 
dengan Penambahan Hidrokolid Karaginan dan 
Alginat. Skripsi S-1 Progam Studi Teknologi Hasil 
Perikanan. Fakultas Perikanan dan Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian 
Bogor. 

Umayah, E. 2007. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah 
Naga (Hylocereus undatus haw). Jurnal Ilmu Dasar 
8(1) : 83-90. 

Wardana, S.A. 2012. Teknologi Pengolahan Susu. Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Slamet Riyadi. 
Surakarta. 

Wahyudi, M. 2006. Proses Pembuatan Dan Analisis Mutu 
Yogurt. Buletin Teknik Pertanian 11 (1) 12-16. 

Widiantoko, R.K. 2011. Es Krim. 
http://lordbroken.wordpress.com. Diakses pada 
tanggal 05 Oktober 2016. 

Winarno, F.G. 1997. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia . 
Jakarta. 

Wulandari, E., dan W.S. Putranto. 2010. Karakteristis Stirred 
Yoghurt Mangga (Magnifera indica) dan Apel 
(Malus domestica) Selama Penyimpanan. Jurnal 
Ilmu Ternak 10(1): 14-16. 

Yulinery, T., Yulianto, E., dan Nurhidayat, N. 2006. Uji 
Fisiologis Probiotik Lactobacillus Sp. Mar 8 Yang 
Telah Dienkapsulasi Dengan Menggunakan Spray 
Dryer Untuk Menurunkan Kolesterol. 
Biodiversitas. 7 (2) : 118-122. 


	1. BAGIAN DEPAN
	1. Cover (A5)
	2. Riwayat Hidup, Kata Pengantar (A5)
	3. Abstrak Lala (A5)
	4.a Daftar Isi (A5)
	4.b Daftar Tabel, Gambar, Lampiran (A5)

	2.BAB I
	3.BAB II
	4.BAB III
	5. BAB IV
	6. BAB V
	7. DAPUS

