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ABSTRACT  

 The aim of this research was to find out the effect of the concentration ratio between the 
purple sweet potato and soybean extract to the physical and organoleptic properties of ice 
cream soybean extract. The experiment method used in this research was Completely 
Randomized Design (CRD) with one factor consisting of 6 treatments, K1 (Soybean extract 
50% + CMC 1%), K2 (Soybean extract 50% + Purple Sweet Potato 0%), K3 (Soybean extract 
45% + Purple Sweet Potato 5%), K4 (Soybean extract 40% + Purple Sweet Potato 10%), K5 
(Soybean extract 35% + Purple Sweet Potato 15%) and K6 (Soybean extract 30% + 20% 
Purple Sweet Potato) with three replications. The observed data were analyzed using Analysis 
of Variance using Co-Stat software. When significant different, further analysis were done 
using Honestly Significant Difference (HSD). The results indicate that the treatments of purple 
sweet potato as a stabilizer provided a significant effect on all parameters that is protein 
content, fat content, total solids, overrun, resistance/time melting and organoleptic (color, 
odor, texture and taste). K6 (Soybean extract 30% + 20% Purple Sweet Potato) was qualified 
treatment based on SNI 01-3713-1995 with resistance (50,65 minutes), total solids (30,02%) 
and organoleptic were favored by panelist. 
 
Keywords: Ice cream, Soybean Extract, Purple Sweet Potato, Stabilizer. 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbandingan konsentrasi 

antara ubi jalar ungu dan sari kedelai terhadap sifat fisik dan organoleptik es krim sari kedelai. 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang digunakan dengan satu faktor yang terdiri dari 6 

perlakuan yaitu K1 (Sari Kedelai 50% + CMC 1%), K2 (Sari Kedelai 50% + Ubi Jalar Ungu 

0%), K3 (Sari Kedelai 45% + Ubi Jalar Ungu 5%), K4 (Sari Kedelai 40% + Ubi Jalar Ungu 

10%), K5 (Sari Kedelai 35% + Ubi Jalar Ungu 15%) dan K6 (Sari Kedelai 30% + Ubi Jalar 

Ungu 20%) dengan 3 kali ulangan. Data hasil pengamatan dianalisis dengan ANOVA 

menggunakan Co-Stat. Data yang berbeda nyata diuji lanjut mengggunakan uji Beda Nyata 

Jujur pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penambahan ubi jalar 

ungu sebagai penstabil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap semua parameter 

yaitu kadar protein, kadar lemak, total padatan, overrun dan resistensi/waktu leleh dan 

organoleptik (warna, aroma, tekstur dan rasa). Perlakuan K6 (Sari Kedelai 30% + Ubi Jalar 

Ungu 20%) menjadi perlakuan terbaik yang menghasilkan es krim yang memenuhi syarat 

mutu berdasarkan SNI 01-3713-1995 dengan resistensi (50,65 menit), total padatan (30,02%) 

serta mutu organoleptik terbaik yang disukai oleh panelis. 

Kata kunci: Es krim, Sari Kedelai, Ubi Jalar Ungu, Penstabil.
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PENDAHULUAN 

Es krim merupakan salah satu produk 

olahan susu berbentuk semi padat yang biasa 

dikonsumsi sebagai makanan selingan dan 

dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi. 

Bahan-bahan yang umum digunakan dalam 

pembuatan es krim antara lain susu, lemak 

susu, gula, penstabil, pengemulsi, pencita rasa 

dan pewarna. Prinsip pembuatan es krim 

adalah membentuk rongga udara pada 

campuran bahan es krim atau Ice Cream Mix 

(ICM) sehingga diperoleh pengembangan 

volume yang membuat es krim menjadi lebih 

ringan, tidak terlalu padat dan mempunyai 

tekstur yang lembut (Wahyuni dalam Padaga, 

2008). Tekstur yang lembut dipengaruhi oleh 

lemak susu yang berasal dari hewani. Lemak 

susu yang banyak digunakan sebagai sumber 

padatan pada pembuatan es krim adalah susu 

sapi. Alternatif lain yang dapat digunakan 

sebagai sumber padatan dari lemak yaitu 

lemak yang berasal dari nabati seperti kedelai.  

Kedelai merupakan salah satu sumber 

protein serta sebagai sumber vitamin A, E, K 

dan beberapa jenis vitamin B dan mineral 

(Winarsi, 2010). Produksi kedelai di Lombok 

pada tahun 2014 sebanyak 97,172 ton dan 

tahun 2013 sebanyak 91,065 ton (BPS NTB, 

2017). Selama ini kedelai dimanfaatkan 

sebagai bahan baku pembuatan tempe dan 

tahu. Selain sebagai bahan baku pembuatan 

tempe dan tahu, sebenarnya kedelai dapat 

dimanfaatkan menjadi minuman yang 

berkhasiat tinggi seperti sari kedelai.  

Sari kedelai merupakan cairan hasil 

ekstraksi biji kedelai dengan air panas yang 

memiliki kandungan protein tinggi. Selain 

mengandung protein, sari kedelai juga 

mengandung lemak, karbohidrat dan mineral. 

Sari kedelai dapat dimanfaatkan menjadi 

bahan baku dalam pembuatan es krim sebagai 

alternatif pengganti lemak susu yang berasal 

dari susu sapi karena mempunyai kandungan 

gizi yang hampir sama. Dalam 100 g sari 

kedelai mengandung 41 kalori, 2,5 g lemak 

dan 3,5 g protein, sedangkan kandungan 

kalori, lemak dan protein susu sapi berturut-

turut sebesar 61 kalori, 3,5 g dan 3,2 g 

(Koswara, 2006).  

Beberapa penelitian tentang es krim sari 

kedelai yaitu hasil penelitian Oksilia (2012), 

menyebutkan bahwa perlakuan penambahan 

bubur timun suri 12,5% dan sari kedelai 40% 

menghasilkan es krim terbaik dengan 

kecepatan meleleh 23,58 menit, overrun 

53,09%, kadar protein 5,18%, kadar lemak 

1,70% dan kadar kalium 1083,33 mg/L. Selain 

itu, hasil penelitian Anggono (2017), 

menyebutkan bahwa hasil terbaik dengan 

perlakuan penambahan sari kedelai 60% dan 

susu jagung manis 0% menghasilkan kadar 

protein 13,137%, nilai organoleptik rasa, 

warna dan tekstur yang disukai panelis. 

Bahan tambahan lain yang dibutuhkan 

dalam pembuatan es krim yaitu penstabil atau 

stabilizer. Fungsi penambahan bahan penstabil 

dalam proses pencampuran bahan baku es 

krim yaitu menstabilkan molekul udara dalam 

adonan es krim, sehingga air tidak akan 

mengkristal, lemak tidak akan mengeras dan 

memperbaiki tekstur, mutu es krim serta 

ketahanan terhadap pelelehan. Tanpa bahan 

penstabil, tekstur es krim menjadi kasar 

karena terbentuknya kristal es. Bahan 

penstabil yang biasa digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah Carboxy Methyl 
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Celulosa (CMC). Menurut Susilorini (2009), 

CMC merupakan bahan tambahan yang 

digunakan untuk melarutkan, mengentalkan 

dan menstabilkan bahan terlarut dengan 

bahan pelarut. Alternatif lain yang dapat 

digunakan sebagai bahan penstabil pada 

pembuatan es krim yaitu bahan yang 

mengandung pati, salah satunya adalah ubi 

jalar. 

Ubi jalar merupakan bahan pangan 

dengan nilai gizi yang cukup tinggi karena 

merupakan sumber energi dalam bentuk gula 

dan karbohidrat. Ubi jalar mengandung sekitar 

16-40% bahan kering dan sekitar 75-90% dari 

bahan kering merupakan karbohidrat yang 

terdiri dari pati, gula, selulosa, hemiselulosa, 

dan pektin. Ubi jalar juga mengandung 

berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan 

oleh tubuh, seperti kalsium, zat besi, vitamin A 

dan C (Hartoyo, 2004). Ubi jalar dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis,  dilihat dari 

warna pada daging ubi jalar antara lain ubi 

jalar merah, ubi jalar kuning, ubi jalar putih 

dan ubi jalar ungu (Rukmana, 1997). Salah 

satu varietas ubi jalar yang dapat 

dikembangkan sebagai produk pangan adalah 

ubi jalar ungu. 

Ubi jalar ungu mengandung pigmen 

antosianin yang tinggi yaitu berkisar antara 

110 - 210 mg/100 gram (Suprapta, 2004). 

Antosianin merupakan antioksidan yang dapat 

menyerap polusi udara, racun, hasil oksidasi 

dalam tubuh dan dapat menghambat 

penggumpalan sel-sel darah. Ubi jalar ungu 

mengandung karbohidrat dan sumber kalori 

yang cukup tinggi yaitu sekitar 123 kkal per 

100 gram ubi jalar ungu. Karbohidrat pada ubi 

jalar terdapat dalam bentuk pati, terdiri dari 

60% - 70% amilopektin dan sisanya amilosa. 

Selain itu, ubi jalar ungu mengandung protein 

(1,8%), lemak (0,7%) dan vitamin A (Mikasari, 

2011).  

Ubi jalar (lpomoea batatas L.) merupakan 

salah satu komoditas pangan melimpah di 

Indonesia. Produksi ubi jalar di NTB tahun 

2014 sebesar 19.015 ton dan tahun 2015 

sebesar 19.024 ton (BPS NTB, 2017). 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, 

pada sentra penjualan ubi jalar ungu di daerah 

Lombok Timur dan Lombok Barat, dari 11 

pedagang di Lombok Timur daerah Jenggik, 

60% menjual ubi jalar ungu. Sedangkan di 

Lombok Barat, dari 6 pedagang ubi jalar 50% 

menjual ubi jalar ungu. Namun, sampai saat 

ini jumlah produksi tanaman ubi jalar ungu 

belum termanfaatkan secara optimal. 

Pemanfaatan ubi jalar ungu sebagai 

bahan pangan saat ini hanya dikonsumsi 

secara langsung dalam bentuk ubi goreng, ubi 

rebus dan kolak. Oleh karena itu, perlu 

dipertimbangkan pemanfaatan ubi jalar ungu 

dalam menunjang pola diversifikasi pangan. 

Salah satu pemanfaatnnya yaitu sebagai bahan 

penstabil dalam pembuatan es krim karena 

mengandung pati. Menurut Honestin (2007), 

sifat fungsional pati yakni kemampuannya 

dalam mengentalkan dan membentuk gel 

dengan mengikat air sehingga dapat 

memperlambat proses melelehnya es krim.  

Beberapa hasil penelitian yaitu penelitian 

Widiyani (2012) menyebutkan bahwa 

perlakuan penambahan susu bubuk full krim 

15% dengan ubi jalar ungu 5% menghasilkan 

es krim terbaik dengan nilai overrun 41,99%, 

waktu pelelehannya 34,26 menit dan nilai 

organoleptik dapat diterima oleh panelis baik 
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warna, aroma dan rasa. Selain itu, hasil 

penelitian Denada (2016), menyebutkan 

bahwa perlakuan es krim dengan penambahan 

ubi jalar ungu 10% dapat memenuhi syarat 

mutu kimia (kadar air 64,24%, kadar serat 

0,30% dan aktivitas antioksidan 55,29%), 

mutu fisik (overrun 47,29% dan resistensi 

48,22 menit) serta mutu organoleptik terbaik 

(warna, aroma, tekstur dan rasa) yang dapat 

diterima panelis.  Penelitian Wahyuni (2008), 

menyebutkan bahwa es krim dengan 

perbandingan susu skim dan ubi jalar ungu 

7,5% : 2,5% memiliki mutu yang baik dari segi 

organoleptik, overrun dan kecepatan meleleh. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas 

telah dilakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Konsentrasi Ubi Jalar Ungu (lpomoea batatas 

(blackie)) Sebagai Penstabil Dalam Pembuatan 

Es Krim Sari Kedelai (Glycine max L. Merr)”. 

 

METODELOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ubi jalar ungu (0%, 5%, 

10%, 15% dan 20%) yang diperoleh dari 

sentra penjualan ubi jalar ungu Jenggik 

Lombok Timur, sari kedelai (50%, 45%, 40%, 

35% dan 30%), gula tingkat 2 (12%), Carboxy 

Methyl Celullosa (CMC) merk koepoe (1%), 

kuning telur (1%), air, Whipped Cream merk 

Haan (10%), garam dapur, es batu, NaOH 

40%, K2SO4, HgO, H2SO4 0,1 N, HCl dan 

aquades. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah timbangan analitik, mixer, blender, 

freezer, kompor gas, panci, sendok, gelas 

ukur, mangkok alumunium, cup es krim, labu 

kjehdal, alat destilasi protein, biuret, 

erlenmayer, termometer, sarung tangan, 

wadah untuk uji sensori, kamera, alat-alat 

tulis, sabun pencuci merk sunlight dan tisu. 

Metode  

 Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimental yang 

dilaksanakan di laboratorium.  

Pelaksanaan Penelitian 

Pembuatan bubur ubi jalar ungu 

Proses pembuatan bubur ubi jalar ungu 

dilakukan berdasarkan metode Jumiati (2015). 

Adapun proses pembuatan bubur ubi jalar 

ungu sebagai berikut : 

1. Ubi jalar ungu yang diperoleh dari Sentra 

penjualan Ubi jalar ungu Jenggik Lombok 

Timur disiapkan, kemudian dikupas kulitnya 

dan dicuci dengan air mengalir untuk 

menghilangkan kotoran yang ada dibagian 

luar ubi.  

2. Ubi jalar ungu ditimbang berdasarkan 

perlakuan yaitu 20 g, 50 g, 75 g dan 100 g. 

3. Ubi jalar ungu dikukus selama 15 menit 

setelah air kukusan mendidih. 

4. Ubi jalar ungu dihancurkan dengan blender 

dan ditambahkan air dengan perbandingan 

ubi jalar ungu : air = 2 : 1. Tujuannya yaitu 

agar bubur ubi jalar ungu yang dihasilkan 

lebih lembut. 

5. Bubur ubi jalar ungu disimpan dalam 

wadah tertutup sebelum digunakan. 

Pembuatan Sari Kedelai 

 Pembuatan sari kedelai dilakukan 

berdasarkan metode Widowati (2007) yang 

dimodifikasi. Adapun tahapan pembuatan sari 

kedelai sebagai berikut : 

1. Kedelai yang akan digunakan disortasi 

terlebih dahulu dengan membuang biji 

yang cacat atau rusak. Kedelai yang 
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digunakan adalah kedelai lokal yang 

diperoleh dari Pasar Sweta. 

2. Kedelai yang telah disortasi, dicuci dengan 

air bersih, kemudian kedelai direbus selama 

30 menit pada suhu 1000C dengan tujuan 

untuk melunakkan tekstur kedelai.  

3. Kedelai yang telah dimasak, didinginkan, 

kemudian dikupas kulitnya. Tujuannya agar 

dihasilkan sari kedelai yang lebih bagus. 

4. Kedelai ditambahkan air dengan 

perbandingan kedelai dan air yaitu 1:3, 

artinya 1 kg kedelai dengan 3 liter air, 

kemudian dihancurkan menggunakan 

blender sampai halus yang membutuhkan 

waktu ± 5 menit. 

5. Bubur kedelai disaring menggunakan kertas 

saring untuk memisahkan sari kedelai 

dengan ampasnya. 

6. Sari kedelai yang dihasilkan, kemudian 

dipanaskan pada suhu 850C selama 5 menit 

Pembuatan Es Krim 

Proses pembuatan es krim sari kedelai 

berdasarkan metode Denada (2017) yang 

telah dimodifikasi. Adapun proses 

pembuatan es krim sebagai berikut: 

1. Pencampuran 

Bahan-bahan kering seperti gula 

dicampurkan dengan air sambil diaduk 

hingga larut kemudian ditambahkan sari 

kedelai (250 g, 225 g, 200 g, 175 g, 150 g) 

dan bubur ubi jalar ungu (25 g, 50 g, 75 g, 

100 g). Sedangkan kontrol  ditambahkan 

dengan CMC, dicampur selama 15 menit 

menggunakan blender. 

2. Pasteurisasi 

Bahan-bahan yang telah dicampur 

kemudian dipasteurisasi pada suhu 800C 

selama 25 detik. Tujuannya untuk 

membunuh bakteri patogen yang terdapat 

pada bahan. 

3. Homogenisasi 

Bahan-bahan yang telah dipasteurisasi, 

didiamkan sampai suhu turun menjadi 

500C, setelah itu dihomogenisasi dengan 

menggunakan mixer dan ditambahkan 

whipped cream merk Haan sebanyak 55 g 

dan kuning telur sebanyak 5 g selama 5 

menit. Bahan-bahan yang telah tercampur 

ini selanjutnya disebut Ice Cream Mix 

(ICM).  

4. Pendinginan dan Pemeraman (Aging) 

Ice Cream Mix (ICM) kemudian didinginkan 

dalam frezeer pada suhu -40C  kemudian 

dibiarkan mengalami aging selama 24 jam.  

5. Pembuihan 

Ice Cream Mix (ICM) yang telah agak 

membeku dikocok dengan mixer sampai 

mengembang pada wadah alumunium 

selama 15 menit yang sekelilingnya diberi 

es batu dan garam.  

6. Pembekuan 

Ice Cream Mix (ICM) dikemas ke dalam cup 

dan disimpan dalam freezer pada suhu -

240C hingga mengeras dan menjadi es 

krim. 

 

Rancangan Percobaan dan Analisa Data  

Rancangan Percobaan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan satu faktor yang terdiri 

dari enam perlakuan dan tiga kali ulangan. 

Adapun percobaan yang dilakukan sebagai 

berikut: 

k1 = Sari kedelai 50% dan CMC 1% (Kontrol) 

k2 = Sari kedelai 50% dan ubi jalar ungu 0% 

k3 = Sari kedelai 45% dan ubi jalar ungu 5% 

k4 = Sari kedelai 40% dan ubi jalar ungu 10%  
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k5 = Sari kedelai 35% dan ubi jalar ungu 15%  

k6 = Sari kedelai 30% dan ubi jalar ungu 20%  

Data hasil pengamatan dianalisis secara 

statistik menggunakan sidik ragam ANOVA 

(Analysis of Variance) dengan menggunakan 

software Co-Stat. Jika F hitung lebih besar 

atau sama dengan F tabel maka dilanjutkan 

dengan Uji Lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ) 

pada taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengamatan 

Mutu Kimia, Fisik dan Organoleptik 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Keragaman (ANOVA) 
Pengaruh Konsentrasi Ubi Jalar 

Ungu Sebagai Penstabil dalam 
Pembuatan Es Krim Sari Kedelai 

terhadap berbagai Parameter   

Karakteristik 
Mutu 

Komponen Signifikansi 

Kimia 

Kadar Protein S 

Kadar Lemak S 

Total 

padatan 

S 

Fisik 
Overrun S 
Resistensi/ 

waktu leleh 

S 

Organoleptik 

(Metode 

Hedonik dan 
Metode 

Skoring) 

Warna  S 
Aroma  S 

Tekstur  S 
Rasa  S 

Warna S 

Aroma  S 
Tekstur  S 

Rasa  S 

  Keterangan:S = Signifikan (Berbeda nyata) 

 Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat 

bahwa perlakuan konsentrasi ubi jalar ungu 

yang berbeda memberikan pengaruh berbeda 

nyata terhadap es krim sari kedelai untuk 

semua parameter uji yaitu parameter kimia 

(kadar protein, kadar lemak dan total 

padatan), parameter fisik (overrun dan 

resistensi/waktu leleh) dan organoleptik 

(hedonik dan skoring).  

 

 

Pembahasan 

Mutu Kimia 

Kadar Protein 

  Berdasarkan analisis kadar protein es 

krim sari kedelai dengan penggunaan penstabil 

ubi jalar ungu diketahui bahwa penggunaan 

sari kedelai dan ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap kadar 

protein es krim yang dihasilkan. Rata-rata 

kadar protein es krim dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan angka pada rasio:   

- Sari Kedelai dan Ubi Jalar Ungu 
- Kontrol : Sari Kedelai 50% dan CMC 1% 

Gambar 4.1 Grafik Pengaruh Konsentrasi Ubi 
Jalar Ungu Sebagai Penstabil 

dalam Pembuatan Es Krim Sari 
Kedelai terhadap Kadar Protein 

 

 Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan 

bahwa, kadar protein es krim tertinggi 

terdapat pada perlakuan K2 (Sari Kedelai 50% 

+ Ubi Jalar Ungu 0%) sebesar 1,84%, 

sedangkan kadar protein es krim terendah 

terdapat pada perlakuan K1 (Sari Kedelai 50% 

+ CMC 1%) sebesar 1,23%. Hal ini disebabkan 

karena pada perlakuan kontrol digunakan CMC 

sebagai bahan penstabil. CMC merupakan 

bahan kimia aditif, yaitu polielektrik amoniak 

turunan dari selulosa dengan perlakuan alkali 

dan monochloro acetid acid atau garam 

natrium yang digunakan secara luas. 

Penggunaan CMC dapat menurunkan kadar 

protein yang disebabkan karena terjadinya 

c
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proses denaturasi protein. Proses denaturasi 

ini terjadi akibat adanya reaksi yang ditandai 

dengan peningkatan kekeruhan hingga 

terbentuk gumpalan pada saat mencapai pH 

isoelektris yang menyebabkan protein memiliki 

muatan positif dan negatif yang sama (Anna, 

1994). Dengan adanya muatan ionik maka 

asam akan merusak jembatan garam didalam 

protein tersebut. Denaturasi akibat asam 

terjadi ketika adanya penambahan kadar asam 

atau basa pada protein yang dapat memutus 

struktur dari protein tersebut karena terjadi 

subtitusi ion negatif dan positif pada garam 

dengan ion positif dan negatif pada asam 

(Vladimir, 2007). Andarwulan (2011) 

menyatakan bahwa denaturasi protein terjadi 

akibat adanya modifikasi struktur sekunder, 

tersier dan kuarter oleh perlakuan fisik, kimia 

dan pemanasan.  

 Rata-rata kadar protein es krim yang 

dihasilkan pada setiap perlakuan rendah. Hal 

ini disebabkan karena penambahan 

konsentrasi sari kedelai yang berbeda pada 

setiap perlakuan, diduga sari kedelai 

merupakan sumber protein pada es krim, 

sehingga semakin berkurangnya konsentrasi 

sari kedelai maka kadar protein es krim 

semakin menurun. Menurut Koswara (2006) 

kadar protein sari kedelai per 250 ml sebesar 

4,40%. Berdasarkan penelitian Oksilia (2012) 

menyebutkan bahwa penambahan bubur 

timun suri 12,5% dan sari kedelai 40% 

menghasilkan kadar protein sebesar 5,18%. 

Jika dibandingkan dengan penelitian Oksilia 

(2012), hasil kadar protein yang dihasilkan 

dalam penelitian ini lebih rendah. Diduga 

rendahnya kadar protein yang dihasilkan 

karena terjadinya denaturasi 

protein.denaturasi protein terjadi pada saat 

pengolahan yaitu pada proses pembuatan sari 

kedelai dengan pemanasan. 

 Syarat mutu es krim berdasarkan SNI 

No. 01-3713-1995 untuk kadar protein yaitu 

minimal 2,7%. Secara umum, kadar protein 

yang dihasilkan pada produk es krim tidak 

memenuhi syarat SNI No. 01-3713-1995. Hal 

ini kemungkinan disebabkan karena kadar 

protein yang rendah yaitu sebesar 1,23% 

sampai 1,84%. Rendahnya kadar protein pada 

semua perlakuan kemungkinan disebabkan 

karena terjadinya denaturasi protein pada saat 

proses pengolahan, terutama selama proses 

pemanasan sari kedelai dan proses 

pengolahan es krim pada tahap pasteurisasi 

dan pembekuan. 

 

Kadar Lemak 

Lemak merupakan komponen utama 

yang penting di dalam es krim. Kandungan 

lemak akan meningkatkan flavour es krim, 

menghasilkan karakteristik tekstur yang halus, 

mempengaruhi sifat pelelehan dan overrun 

(volume pengembangan) es krim. Berdasarkan 

analisis kadar lemak pada es krim sari kedelai 

dengan penggunaan penstabil ubi jalar ungu 

diketahui bahwa penggunaan sari kedelai dan 

ubi jalar ungu memberikan pengaruh berbeda 

nyata terhadap kadar lemak es krim yang 

dihasilkan. Rata-rata kadar lemak es krim sari 

kedelai dengan penstabil ubi jalar ungu dapat 

dilihat pada Gambar 4.2 
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 Keterangan angka pada rasio:  
- Sari Kedelai dan Ubi Jalar Ungu 

- Kontrol : Sari Kedelai 50% dan CMC 1% 

Gambar 4.2. Grafik Pengaruh Konsentrasi Ubi 
Jalar Ungu Sebagai Penstabil 

dalam Pembuatan Es Krim Sari 
Kedelai terhadap Kadar Lemak 

 

 Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan 

bahwa, kadar lemak es krim tertinggi terdapat 

pada perlakuan K2 (Sari Kedelai 50% + Ubi 

Jalar Ungu 0%) sebesar 4,09%, sedangkan 

kadar lemak es krim terendah terdapat pada 

perlakuan K6 (Sari Kedelai 30% + Ubi Jalar 

Ungu 20%) sebesar 2,53%. Penggunaan CMC 

pada perlakuan K1 tidak memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap perlakuan 

K2, namun proporsi sari kedelai dan ubi jalar 

ungu memberikan pengaruh berbeda nyata. 

Secara umum, semakin berkurangnya 

konsentrasi sari kedelai dan semakin 

bertambahnya ubi jalar ungu yang diberikan 

pada setiap perlakuan menyebabkan kadar 

lemak es krim yang dihasilkan rendah.  

 Nilai kadar lemak meningkat dari 

perlakuan K1 ke perlakuan K2 tetapi menurun 

kembali dari perlakuan K3 ke perlakuan K6. 

Hal ini kemungkinan diduga sari kedelai 

memiliki kadar lemak yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kadar lemak pada ubi 

jalar ungu. Berdasarkan hasil penelitian 

Pamungkasari (2008) menyatakan bahwa 

penambahan susu sapi 50% dan sari kedelai 

50% menghasilkan kadar lemak sebesar 

4,68%. Kadar lemak yang diperoleh pada 

penelitian ini hampir sama dengan kadar 

lemak pada penelitian pamungkasari.  Menurut 

Koswara (2006) menyatakan bahwa, kadar 

lemak sari kedelai per 250 ml sebesar 2,50%. 

Sedangkan menurut Juanda (2000) 

menyatakan bahwa kadar lemak pada ubi jalar 

ungu per 100 gr sebesar 0,7%.  

 Syarat mutu es krim berdasarkan SNI 

No. 01-3713-1995 untuk kadar lemak yaitu 

minimal 5,0%. Secara umum, kadar lemak 

yang dihasilkan pada produk es krim tidak 

memenuhi syarat SNI No. 01-3713-1995. Hal 

ini disebabkan karena bahan baku es krim 

yang digunakan memiliki kandungan lemak 

yang rendah, dibandingkan dengan kandungan 

lemak pada susu sapi sebagai bahan baku es 

krim secara umum yang diproduksi secara 

komersil. Namun, es krim dengan kadar lemak 

yang rendah memiliki beberapa keuntungan 

yaitu cocok dikonsumsi untuk orang yang 

sedang diet. Selain itu, es krim yang berbahan 

dasar sari kedelai baik dikonsumsi bagi orang-

orang yang memiliki penyakit degeratif. 

 

Total Padatan 

Total padatan adalah seluruh komponen 

padatan yang ada didalam suatu bahan 

pangan termasuk protein, lemak, dan 

karbohidrat (Sudarmadji, 1989). Berdasarkan 

analisis total padatan pada es krim sari kedelai 

dengan penggunaan penstabil ubi jalar ungu 

diketahui bahwa penggunaan sari kedelai dan 

bubur ubi jalar ungu memberikan pengaruh 

berbeda nyata terhadap total padatan es krim 

yang dihasilkan. Rata-rata total padatan es 

krim dapat dilihat pada Gambar 4.3 
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Keterangan angka pada rasio:  
- Sari Kedelai dan Ubi Jalar Ungu 

- Kontrol : Sari Kedelai 50% dan CMC 1% 
Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Konsentrasi Ubi 

Jalar Ungu Sebagai Penstabil 

dalam Pembuatan Es Krim Sari 
Kedelai terhadap Total Padatan 

 

 Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan 

bahwa, total padatan tertinggi terdapat pada 

perlakuan K6 (Sari Kedelai 30% + Ubi Jalar 

Ungu 20%) sebesar 30,02%, sedangkan nilai 

total padatan terendah terdapat pada 

perlakuan K2 (Sari Kedelai 50% + Ubi Jalar 

Ungu 0%) sebesar 26,19%. Hal ini disebabkan 

adanya penambahan ubi jalar ungu pada 

perlakuan K6 dengan konsentrasi tertinggi 

yaitu 20%. Sedangkan pada perlakuan K2 

tidak ditambahkan ubi jalar ungu, sehingga 

sumber total padatan berasal dari sari kedelai.  

 Berdasarkan perlakuan K1 (Sari 

Kedelai 50% + CMC 1%) sebagai kontrol tidak 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

perlakuan K3, K4, K5 dan K6. Hal ini berarti 

bahwa, penambahan ubi jalar ungu sebagai 

penstabil memberikan pengaruh terhadap total 

padatan dan total padatan yang dihasilkan 

tidak berbeda jauh dengan penambahan CMC 

sebagai penstabil.  Total padatan yang 

dihasilkan pada es krim sari kedelai dengan 

penstabil ubi jalar ungu cenderung meningkat 

dengan meningkatnya penambahan ubi jalar 

ungu. Hal ini disebabkan karena kandungan 

karbohidrat yang tinggi pada ubi jalar ungu 

yaitu per 100 gram ubi jalar ungu 

mengandung karbohidrat sebesar 27,90% 

(Juanda dan Cahyono, 2000).  

 Total padatan dalam es krim akan 

mempengaruhi sifat fisik resistensi (lama 

pelelehan es krim). Lama pelelehan es krim 

berkaitan dengan bentuk dan tekstur serta 

intensitas kemanisan. Menurut Arbuckle 

(1986), bentuk dan tekstur es krim ditentukan 

oleh total padatan yang terkandung di dalam 

adonan yang meliputi gula, Padatan Susu 

Bukan Lemak (PSBL), protein dan hidrokoloid. 

Syarat mutu es krim berdasarkan SNI No. 01-

3713-1995 untuk total padatan pada es krim 

yaitu minimal 3,4%. Rata-rata total padatan 

pada produk es krim sari kedelai dengan 

penstabil ubi jalar ungu yang dihasilkan yaitu 

sebesar 26,19% sampai 30,02% memenuhi 

syarat mutu berdasarkan SNI No. 01-3713-

1995. 

 

Mutu Fisik 

Overrun 

Menurut Arbuckle (1986) Overrun 

merupakan jumlah peningkatan volume es 

krim yang disebabkan oleh udara yang 

terperangkap di dalam campuran bahan es 

krim atau Ice Cream Mix (ICM) setelah proses 

agitasi yang kemudian mempengaruhi 

resistensi dan tekstur es krim. Adanya udara 

didalam ICM (Ice Cream Mix) akan 

membentuk rongga-rongga udara yang segera 

terlepas bersamaan dengan proses melelhnya 

es krim. Semakin banyak rongga udara 

menyebabkan es krim cepat menyusut dan 

meleleh pada suhu ruang. Rata-rata overrun 

es krim sari kedelai dengan penstabil ubi jalar 

ungu dapat dilihat pada Gambar 4.4 
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Keterangan angka pada rasio:  
- Sari Kedelai dan Ubi Jalar Ungu 

- Kontrol : Sari Kedelai 50% dan CMC 1% 

Gambar 4.4 Grafik Pengaruh Konsentrasi Ubi 
Jalar Ungu Sebagai Penstabil 

dalam Pembuatan Es Krim Sari 
Kedelai terhadap Overrun 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan 

bahwa, overrun tertinggi terdapat pada 

perlakuan K2 (Sari Kedelai 50% + Ubi Jalar 

Ungu 0%) sebesar 46,23%, sedangkan nilai 

overrun terendah terdapat pada perlakuan K6 

(Sari Kedelai 30% + Ubi Jalar Ungu 20%) 

sebesar 21,24%. Hal ini disebabkan karena 

penambahan ubi jalar ungu dengan 

konsentrasi tertinggi yaitu 20% pada 

perlakuan K6 menyebabkan tingkat overrun 

pada es krim menurun. Sedangkan pada 

perlakuan K2 tidak ditambahkan penstabil, 

sehingga nilai overrun yang diperoleh tinggi. 

Perlakuan K1 (kontrol) yaitu penambahan CMC 

sebagai penstabil memiliki nilai overrun yang 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

penambahan ubi jalar ungu. Hal ini berarti 

bahwa, tingkat overrun yang dihasilkan tidak 

berbeda jauh dengan penambahan ubi jalar 

ungu.  

Rendahnya nilai overrun pada 

perlakuaan penambahan ubi jalar ungu 

sebagai penstabil disebabkan karena 

kandungan pati didalam ubi jalar ungu. Pati 

pada ubi jalar ungu mengalami proses 

gelatinisasi pada saat pemasakan yang 

menyebabkan viskositas meningkat dan 

adonan es krim menjadi kental. Adonan es 

krim yang kental menyebabkan udara sulit 

masuk sehingga kenaikan volume pada es krim 

rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Arbuckle dan Marshall (1996) yang 

menyatakan bahwa adonan yang kental akan 

menyebabkan overrun rendah, karena adonan 

mengalami kesulitan untuk mengembang dan 

udara sulit menembus masuk ke permukaan 

adonan. 

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah 

udara yang terperangkap pada es krim yaitu 

komposisi padatan yang berasal dari gula, 

lemak dan protein. Salah satu bahan baku 

yang digunakan pada pembuatan es krim ini 

yaitu sari kedelai. Sari kedelai mengandung 

protein yang tinggi tetapi mengandung lemak 

yang rendah dibandingkan lemak pada susu 

sapi. Berdasarkan hasil penelitian Sriwijaya 

(2017) menyatakan bahwa nilai overrun 

tertinggi diperoleh dari jenis susu nabati 

dengan konsentrasi karagenan 0,5% yaitu 

sebesar 83,09%, sedangkan nilai overrun 

terendah dari jenis susu hewani konsentrasi 

karagenan 0,9% yaitu sebesar 48,56%. Hal ini 

disebabkan karena jumlah kandungan lemak 

dalam susu nabati lebih rendah dari susu 

hewani yang menyebabkan padatan dari 

adonan ICM (Ice Cream Mix) lebih rendah 

sehingga memungkinkan udara yang masuk 

lebih banyak ke dalam adonan saat proses 

aging. 

Menurut Suprayitno (2001) kriteria 

overrun es krim produksi skala rumah tangga 

yaitu 30-50% b/b dan skala industri besar 

yaitu 70-80% b/b. Perlakuan K2, K3 dan K4 

memenuhi mutu overrun es krim produksi 

skala rumah tangga dengan hasil overrun 
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berturut-turut sebesar 46,23%, 32,27% dan 

30,63%, sedangkan perlakuan K1, K5 dan K6 

belum memenuhi syarat mutu overrun skala 

rumah tangga dengan hasil overrun berturut-

turut sebesar 28,93%, 28,95% dan 21,23%. 

Hal ini disebabkan karena penambahan 

konsentrasi ubi jalar ungu yang semakin 

meningkat, selain itu proses homogenisasi 

yang kurang sempurna. Clarke et al (2004) 

menyatakan bahwa tinggi rendahnya overrun 

dipengaruhi oleh proses homogenisasi, dimana 

selain mempengaruhi penangkapan udara juga 

berfungsi untuk mengubah partikel udara 

besar dipecah sehinga menjadi gelembung-

gelembung kecil pada saat berputarnya baling-

baling mixer. Peningkatan udara menyebabkan 

es krim mudah meleleh. 

 

Resistensi/Waktu Leleh 

Resistensi atau waktu leleh es krim 

adalah waktu yang dibutuhkan es krim untuk 

meleleh dengan sempurna pada suhu ruang 

dan dinyatakan dalam menit (Arbuckle, 1986). 

Waktu leleh es krim sangat dipengaruhi oleh 

bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan Ice Cream Mix (ICM), es krim yang 

baik adalah es krim yang tahan terhadap 

pelelehan saat disajikan pada suhu ruang. 

Pengaruh konsentrasi ubi jalar ungu sebagai 

penstabil dalam pembuatan es krim sari 

kedelai terhadap resistensi atau waktu leleh 

dapat dilihat pada Gambar 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan angka pada rasio:  

- Sari Kedelai dan Ubi Jalar Ungu 

- Kontrol : Sari Kedelai 50% dan CMC 1% 
Gambar 4.5. Grafik Pengaruh Konsentrasi Ubi 

Jalar Ungu Sebagai Penstabil 
dalam Pembuatan Es Krim Sari 

Kedelai terhadap Resistensi/ 
Waktu Leleh 

 

 Berdasarkan Gambar 4.5 menunjukkan 

bahwa, resistensi/waktu leleh es krim tertinggi 

terdapat pada perlakuan K6 (Sari Kedelai 30% 

+ Ubi Jalar Ungu 20%) sebesar 50,65 menit, 

sedangkan resistensi/waktu leleh es krim yang 

terendah terdapat pada perlakuan K2 (Sari 

Kedelai 50% + Ubi Jalar Ungu 0%) sebesar 

21,23 menit. Perlakuan K1 sebagai kontrol 

yaitu penambahan CMC sebagai penstabil tidak 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

perlakuan K5 yaitu penambahan ubi jalar ungu 

sebagai penstabil dengan konsentrasi 15%, 

tetapi memberikan pengaruh berbeda nyata 

terhadap perlakuan K2, K3, K4, K5 dan K6. Hal 

ini berarti bahwa, konsentrasi ubi jalar ungu 

15% pada perlakuan K5 memiliki waktu leleh 

yang sama dengan kontrol yaitu penambahan 

CMC sebanyak 1%. Pada perlakuan K2, waktu 

leleh yang dibutuhkan pada es krim sangat 

cepat jika dibandingkan dengan semua 

perlakuan. Hal ini disebabkan karena pada 

perlakuan K2 tidak ditambahkan penstabil 

yang menyebabkan es krim cepat meleleh.  

 Penambahan ubi jalar ungu pada 

perlakuan K3 dan K4 dengan konsentrasi ubi 

jalar ungu sebanyak 5% dan 10% belum 

mampu memberikan waktu leleh yang sama 

dengan perlakuan K1 (kontrol). Semakin tinggi 

penambahan ubi jalar ungu semakin lama 

waktu yang dibutuhkan es krim untuk meleleh. 

Hal ini disebabkan karena komponen pati 

dalam ubi jalar ungu yang dapat mengikat air 
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sehingga es krim tidak mudah meleleh. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Gaman dan 

Sherington (1992) yang menyatakan bahwa 

kemampuan ubi jalar ungu mengikat air 

berkaitan dengan kemampuannya membentuk 

gel, semakin tinggi molekul air yang 

terperangkap dalam struktur gel maka 

viskositasnya semakin tinggi. Semakin tinggi 

viskositasnya menyebabkan nilai waktu leleh 

semakin rendah. Waktu leleh berkaitan dengan 

tinggi rendahnya overrun. Semakin tinggi 

overrun maka semakin cepat es krim tersebut 

meleleh, begitu pula sebaliknya. Waktu leleh 

berhubungan dengan total padatan dalam es 

krim. Semakin tinggi total padatan dapat 

mengurangi titik beku adonan, sehingga 

mengakibatkan jumlah air bebas yang 

terperangkap semakin banyak dan 

mobilitasnya berkurang. Peningkatan jumlah 

air bebas yang terperangkap akan berakibat 

pada waktu leleh es krim yang semakin 

lambat.  

 Es krim yang baik adalah es krim yang 

memiliki daya simpan yang relatif lama atau 

tidak mudah meleleh pada suhu ruang. Secara 

umum, hasil resistensi yang didapatkan yaitu 

sebesar 20,86 menit sampai 50,65 menit 

sudah memenuhi syarat mutu yang 

ditentukan. Menurut Flores (1992), resistensi 

pelelehan yang baik pada es krim berkisar 10-

15 menit. Sedangkan menurut Akesewon 

(2008) tentang es krim yang menyatakan 

bahwa kisaran pelelehan es krim yang baik 

adalah 15-25 menit. 

 

Mutu Organoleptik 

 Uji organoleptik dilakukan dengan 

menggunakan uji kesukaan (Hedonik) dan uji 

penerimaan konsumen (Skoring). Uji hedonik 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan 

panelis terhadap es krim, sedangkan uji 

skoring dilakukan untuk mengetahui tingkat 

penerimaan konsumen terhadap es krim 

(Soekarto, 1985). Parameter yang diamati 

antara lain warna, aroma, tekstur dan rasa. 

Hasil penelitian uji organelptik (hedonik dan 

skroing) yaitu: 

 

Warna 

Warna merupakan salah satu daya tarik 

yang mempengaruhi respon panelis pada 

suatu produk seperti es krim. Jika suatu 

produk makanan memiliki warna yang kurang 

menarik, maka orang akan 

mempertimbangkan untuk mengkonsumsinya. 

Pengujian warna terhadap es krim sari kedelai 

dengan menggunakan penstabil ubi jalar ungu 

dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan angka pada rasio:  

- Sari Kedelai dan Ubi Jalar Ungu 
- Kontrol : Sari Kedelai 50% dan CMC 1% 

Gambar 4.6 Grafik Pengaruh Konsentrasi Ubi 

Jalar Ungu Sebagai Penstabil 
dalam Pembuatan Es Krim Sari 

Kedelai terhadap Warna 
 

  Berdasarkan Gambar 4.6 pengaruh 

konsentrasi ubi jalar ungu sebagai penstabil 

dalam pembuatan es krim sari kedelai 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

warna es krim yang dihasilkan. Hasil pengujian 

warna berdasarkan metode hedonik yaitu 

penambahan ubi jalar ungu dengan 
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konsentrasi 20% menghasilkan warna es krim 

yang lebih disukai oleh panelis. Hal ini 

didukung dengan data skoring pada Gambar 

4.6 yang menunjukkan nilai 4 pada perlakuan 

K6 dengan kriteria berwarna ungu.  

 Berdasarkan metode hedonik pada 

perlakuan K1 sebagai kontrol memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap perlakuan 

K6, tetapi tidak memberikan pengaruh berbeda 

nyata terhadap perlakuan K2, K3, K4 dan K5. 

Hal ini berarti bahwa, warna pada perlakuan 

K6 lebih disukai oleh panelis dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol K1. Semakin tinggi 

konsentrasi ubi jalar ungu yang ditambahkan 

maka semakin panelis menyukai warna yang 

dihasilkan. 

  Metode skoring pada perlakuan kontrol 

K1 tidak memberikan pengaruh berbeda nyata 

terhadap perlakuan K2, tetapi memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap perlakuan 

K3, K4, K5 dan K6. Hal ini berarti bahwa, 

pemberian ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh terhadap warna yang dihasilkan 

pada es krim. Hal ini disebabkan oleh pigmen 

warna yang ada dalam ubi jalar ungu yakni 

pigmen antosianin. Semakin pekat warna ubi 

jalar ungu yang digunakan maka semakin 

tinggi pigmen warna antosianin yang ada pada 

ubi jalar ungu. Tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna es krim paling tinggi yaitu 

pada perlakuan K6 (Sari kedelai 30% + Ubi 

Jalar Ungu 20%) sebesar 4 dengan kriteria 

suka. 

 

Aroma 

Aroma merupakan salah satu indikator 

untuk menentukan tingkat penerimaan suatu 

produk oleh konsumen dan menentukan 

kualitas dari produk. Pengaruh konsentrasi ubi 

jalar ungu sebagai penstabil dalam pembuatan 

es krim sari kedelai terhadap aroma pada es 

rim dapat dilihat pada Gambar 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan angka pada rasio:  
- Sari Kedelai dan Ubi Jalar Ungu 

- Kontrol : Sari Kedelai 50% dan CMC 1% 
Gambar 4.7 Grafik Pengaruh Konsentrasi Ubi 

Jalar Ungu Sebagai Penstabil 

dalam Pembuatan Es Krim Sari 
Kedelai terhadap Aroma 

 

 Berdasarkan Gambar 4.7 pengaruh 

konsentrasi ubi jalar ungu sebagai penstabil 

dalam pembuatan es krim sari kedelai 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

aroma es krim yang dihasilkan. Berdasarkan 

penilaian aroma dengan menggunakan metode 

hedonik, aroma yang dihasilkan tidak berbeda 

nyata pada setiap perlakuan. Hal ini berarti 

bahwa, es krim dengan penambahan ubi jalar 

ungu atau tanpa penambahan ubi jalar ungu 

tetap disukai panelis. Hal ini didukung dengan 

data hedonik yaitu rata-rata penilaian panelis 

terhadap aroma berkisar antara 3,1 sampai 3,8 

dengan kriteria agak suka sampai suka.   

 Berdasarkan penilaian aroma dengan 

menggunakan metode skoring, aroma yang 

dihasilkan berbeda nyata pada setiap 

perlakuan. Aroma yang dihasilkan pada 

perlakuan K1 dan K2 yaitu beraroma sari 

kedelai tidak beraroma ubi jalar ungu, 

sedangkan pada perlakuan K3, K4, K5 dan K6 

aroma yang dihasilkan beraoma kedelai. Hal ini 
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disebabkan karena pada perlakuan K1 dan K2 

tidak ditambahkan ubi jalar ungu, sehingga 

aroma yang dihasilkan adalah aroma kedelai. 

Pada perlakuan K6, aroma ubi jalar ungu yang 

dihasilkan lebih dominan jika dibandingkan 

dengan perlakuan K3, K4 dan K5. Hal ini 

disebabkan karena konsentrasi ubi jalar ungu 

yang ditambahkan tinggi yaitu 20%. Hal ini 

didukung dengan data skoring pada perlakuan 

K6 dengan nilai sebesar 2,5 yang 

menunjukkan kriteria tidak beraroma kedelai 

beraroma ubi jalar ungu.  Tingkat kesukaan 

panelis berdasarkan metode hedonik dan 

skoring terhadap aroma yaitu pada perlakuan 

K6 (Sari Kedelai 30% + Ubi Jalar Ungu 20%) 

sebesar 3,8 dan 2,25 dengan kriteria suka dan 

tidak beraroma kedelai beraroma ubi jalar 

ungu. 

 

Tekstur 

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang 

dapat diamati dengan menggunakan mulut 

(pada waktu digigit, dikunyah dan ditelan) 

ataupun dengan perabaan mulut (Kartika, 

1988). Tekstur yang diinginkan dalam es krim 

adalah lembut, creamy dan homogenous 

(Arbuckle dan Marshall, 1996). Pengaruh 

konsentrasi ubi jalar ungu sebagai penstabil 

dalam pembuatan es krim sari kedelai 

terhadap tekstur es krim dapat dilihat pada 

Gambar 4.8 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan angka pada rasio:  

- Sari Kedelai dan Ubi Jalar Ungu 

- Kontrol : Sari Kedelai 50% dan CMC 1% 
Gambar 4.8. Grafik Pengaruh Konsentrasi Ubi 

Jalar Ungu Sebagai Penstabil 
dalam Pembuatan Es Krim Sari 

Kedelai terhadap Tekstur 

 

 Berdasarkan Gambar 4.8 pengaruh 

konsentrasi ubi jalar ungu sebagai penstabil 

dalam pembuatan es krim sari kedelai 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

tekstur es krim yang dihasilkan. Nilai tertinggi 

berdasarkan metode hedonik dan metode 

skoring yaitu pada perlakuan K6 (Sari Kedelai 

30% + Ubi Jalar Ungu 20%) sebesar 4,35 dan 

4,25. Nilai terendah pada metode hedonik dan 

metode skoring pada perlakuan K2 (Sari 

Kedelai 50% + Ubi Jalar Ungu 0%) dengan 

nilai 3,3 dan 2,95 (agak suka dengan kriteria 

agak lembut). Hal ini disebabkan konsentrasi 

pada perlakuan K2 tidak ditambahkan 

penstabil, sehingga adonan menjadi tidak 

kental dan tekstur yang dihasilkan agak kasar. 

Tujuan dari penambahan penstabil pada 

pembuatan es krim yaitu mempertahankan 

stabilitas emulsi, memperbaiki kelembutan 

produk dan mencegah terbentuknya kristal es 

yang besar.   

Pada perlakuan K1 yaitu penambahan CMC 

1% sebagai kontrol tidak memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap tekstur es 

krim pada perlakuan K6 yaitu penambahan ubi 

jalar ungu 20%. Semakin banyak ubi jalar 

ungu ditambahkan, tekstur yang dihasilkan 

semakin lembut. Kandungan pada ubi jalar 

ungu yang menyebabkan tekstur es krim 

menjadi lembut yaitu adanya kandungan pati 

yang digunakan sebagai penstabil dalam 

pembuatan es krim. Sehingga tekstur yang 

diperoleh menjadi semakin lembut. Menurut 
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Muse (2004) terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi kelembutan atau 

kelumeran suatu es krim yaitu volume fase es, 

ukuran kristal es, overrun dan ketidakstabilan 

lemak. Hal ini sejalan dengan pendapat Clarke 

et al (2004) kristal es yang semakin membesar 

akan mempengaruhi tekstur yaitu menjadi 

kurang lembut. Ketika kristal es menjadi 

sangat besar akan sangat terasa lebih licin dan 

berpasir di mulut. Selain itu, ukuran buih udara 

pada es krim juga mempengaruhi kelembutan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

K6 (Sari Kedelai 30% + Ubi Jalar Ungu 20%) 

menjadi perlakuan terbaik dari segi tekstur dan 

dapat diterima oleh panelis.  

 

Rasa  

Rasa merupakan sensasi yang terbentuk 

dari hasil perpaduan komposisi bahan pada 

suatu produk makanan yang akan ditangkap 

oleh indera pengecap. Rasa yang terdapat 

dalam es krim merupakan campuran dari 

aroma dan komponen rasa es krim itu sendiri. 

Rasa dapat diciptakan dari sumber alami 

seperti tanaman atau sintetis. Pengujian 

terhadap rasa es krim sari kedelai dengan 

penambahan ubi jalar ungu dapat dilihat pada 

Gambar 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan angka pada rasio:  
- Sari Kedelai dan Ubi Jalar Ungu 

- Kontrol : Sari Kedelai 50% dan CMC 1% 
Gambar 4.9. Grafik Pengaruh Konsentrasi Ubi 

Jalar Ungu Sebagai Penstabil 

dalam Pembuatan Es Krim Sari 

Kedelai terhadap Rasa 

  Berdasarkan Gambar 4.9 pengaruh 

konsentrasi ubi jalar ungu sebagai penstabil 

dalam pembuatan es krim sari kedelai 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

rasa es krim yang dihasilkan. Berdasarkan 

metode hedonik dan skoring, rasa es krim 

yang paling disukai oleh panelis yaitu pada 

perlakuan K6 (Sari Kedelai 30% + Ubi Jalar 

Ungu 20%) sebesar 4,35 dengan kriteria suka. 

Hal ini disebabkan karena rasa yang dominan 

diperoleh dari ubi jalar ungu dengan 

konsentrasi sebesar 20%. Sedangkan pada 

perlakuan tanpa penambahan ubi jalar yaitu 

pada perlakuan K1 dan K2 tidak memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap perlakuan 

penambahan ubi jalar yaitu pada perlakuan 

K3, K4 dan K5. Hal ini berarti bahwa, rasa es 

krim dengan penambahan ubi jalar ungu atau 

tanpa penambahan ubi jalar ungu panelis 

tetap menyukai es krim. Hal ini didukung 

dengan data hedonik dengan rata-rata nilai 

yang diberikan panelis yaitu 3 dengan kriteria 

agak suka. Terkait dengan hasil uji hedonik 

dan skoring, dapat disimpulkan bahwa kriteria 

rasa es krim yang termasuk tidak beraroma 

kedelai beraroma ubi jalar ungu dapat diterima 

oleh konsumen dengan kriteria suka. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa serta uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup 

penelitian ini maka ditarik kesimpulan yaitu 

Perlakuan penambahan ubi jalar ungu 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

parameter fisik (kadar protein, kadar lemak, 

total padatan), kimia (overrun, resistensi) dan 

organoleptik es krim (warna, aroma, tekstur 

b
ab b b ab

aa
a

b b bc
c

0

1

2

3

4

5

Kontrol 50 ; 0 45 ; 5 40 ; 10 35 ; 15 30 ; 20

R
a

s
a

Metode Hedonik Metode Skoring



16 

 

dan rasa). Nilai kadar protein (%) dan kadar 

lemak (%) es krim cenderung menurun 

dengan semakin berkurangnya proporsi 

penambahan sari kedelai, tetapi total padatan 

(%) yang dihasilkan cenderung meningkat. 

Nilai overrun (%) cenderung menurun dengan 

semakin banyaknya penambahan ubi jalar 

ungu tetapi resistensi/waktu leleh es krim yang 

dihasilkan semakin lama. Es krim dengan 

perlakuan proporsi Sari Kedelai 30% dan Ubi 

Jalar Ungu 20% memenuhi syarat mutu 

berdasarkan SNI 01-3713-1995 meliputi 

resistensi (50,65 menit), total padatan 

(30,02%) serta mutu organoleptik terbaik 

(warna, aroma, tekstur dan rasa) yang dapat 

diterima panelis, tetapi tidak memenuhi syarat 

mutu kadar lemak minimal 5,0%, kadar 

protein minimal 2,7% dan overrun 30-50%. 

Sedangkan hasil kadar protein, kadar lemak 

dan overrun yang dihasilkan berturut-turut 

yaitu 1,41% 2,19% dan 21,24% 
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