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Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh imbangan susu kambing 

dan umbi bengkoang pada nilai organoleptik, overrun, dan daya leleh es krim serta 

kandungan Vitamin C pada pembuatan es krim, telah dilakukan di Laboratorium 

Teknologi Pengolahan Hasil Ternak (TPHT), Fakultas Peternakan, Universitas 

Mataram dan Laboratorium  Kimia Analitik, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Mataram. Susu kambing yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah susu kambing segar. Penelitian ini dilakukan dalam lima 

perlakuan dengan masing-masing tiga ulangan. Perlakuan pertama P1 (susu kambing 

100% : bengkoang 0%), P2 (susu kambing 70% : bengkoang 30%), P3 (susu kambing 

50% : bengkoang 50%), P4 (susu kambing 30% : bengkoang 70%), dan P5 (susu 

kambing 0% : bengkoang 100%). Analisa data menggunakan analisis variansi 

berdasarkan Rancangan Acak Lengkap, dan di uji dengan uji Friedman. Dalam 

penelitian ini yang diuji meliputi : uji kualitas overrun, uji daya leleh, uji 

organoleptik, dan uji kandungan Vitamin C. Hasil penelitian dengan imbangan susu 

kambing dan umbi bengkoang tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap uji 

organoleptik rasa, warna, aroma, tekstur, dan penerimaan panelis. Level susu 

kambing dan umbi bengkoang yang baik untuk pembuatan es krim untuk komponen 

uji fisik seperti kualitas overrun dan daya leleh yaitu pada P1 (overrun), P5 (daya 

leleh). Rata-rata nilai yang diperoleh dari uji Friedman yaitu rasa (28,97), warna 

(73,46), aroma (75,57), tekstur (23,06), dan penerimaan (99,07). Kandungan vitamin 

C yang paling banyak terdapat pada P5 (susu kambing 0% : bengkoang 100%). 

 

Kata Kunci : Umbi Bengkoang, Es Krim, Susu Kambing. Vitamin C 

 

 

 

 

 



THE RATIO BALANCE OF GOAT’S MILK AND JICAMA (Pachyrhizus 

erosus) AS INGREDIENT OF ICE CREAM FOR FUNGSIONAL FOOD  

WITH HIGH VITAMIN C 

 

By 

Laili Alpiani 

B1D011140 

 

ABSTRACT 

The aim of research was to optimize the goat’s milk and ratio as ice cream 

ingrediendt for functoinal food high in vitamin C. It was conduced in both the 

Laboratory of Animal Products Processing Technology, Faculty of Animal Science 

for manufacturing of ice cream and the Laboratory of Analytical Chemistry, Faculty 

of Mathematics and Science, Mataram University. It ws designed in completely 

randomzed with five treatments and three replicates each. The first treatment / P1 

(goat milk 100%:bengkoang 0 %), P2 (goat milk 70%:bengkoang 30%), P3 (goat 

milk 50%:bengkoang 50%), P4 (goat milk 30%:bengkoang 70%), and P5 (goat milk 

0%:bengkoang 100%). Data on chemical composition were analyzed using analysis 

of variant in a completely randomized designed followed by friedmant test. The 

organoleptic value, overrun, the melting time of ice cream were evaluated. The result 

of research show that ratio of goat milk and bengkoang give the significant effect 

(P<0,05) on organoleptic test taste, color, texture and the acceptance of panelis. Level 

goat’s milk and bengkoang are good for making ice cream for the physical test 

components such as the quality of overrun and malting time is on P1 (Overrun), P5 

(Melting time). Vitamin C content of most many contained in the P5 (goat milk 0% : 

bengkoang 100%). 
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PENDAHULUAN 

 Tanaman umbi bengkoang adalah tanaman yang mengandung pachyrhizon, 

rotenon, vitamin B1, vitamin C, dan juga mengandung inulin yang bermanfaat bagi 

kesehatan manusia. Inulin memiliki sifat larut dalam air tetapi tidak dapat dicerna di 

dalam sistem pencernaan manusia. Dibutuhkan bakteri hidup di saluran usus untuk 

memecah inulin yaitu bakteri bifidobakteria (Susanto, 2011). 

Seperti bahan alami lain yang bermanfaat bagi kesehatan kulit, bengkoang 

mengandung antioksidan vitamin C, flavonoid, dan saponin yang berperan mencegah 

kerusakan kulit oleh radikal bebas. Bengkoang juga memiliki manfaat lain sebagai 

pemutih kulit, karena kandungan zat fenolik yang berfungsi dapat menghambat 

proses pembentukan melanin (pigmentasi) akibat sinar UV matahari, menghilangkan 

bekas jerawat atau efek samping kosmetik (Majalah kesehatan, 2011) 

Kandungan vitamin C pada buah bengkoang yang tinggi yaitu sebesar 20 

mg/100 gram yang sangat berperan sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk 

menangkal serangan radikal bebas penyebab kanker dan penyakit degeneratif seperti 

penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Sementara kandungan vitamin B1-nya 

bermanfaat untuk memperlancar metabolisme tubuh, mengoptimalkan fungsi otak, 

mencegah terjadinya kerusakan saraf, maupun memperlancar sirkulasi darah. Dengan 

kandungan gizi yang cukup banyak ini, maka bengkoang dalam pengolahannya yaitu 

pada pembuatan makanan berperan sebagai bahan baku pembuatan es krim (Dike, 

2011) 

Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses 

pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri susu dan produk susu, 

pemanis, penstabil, pengemulsi, serta penambah citarasa (flavor). Es krim biasa 

dikonsumsi sebagai makanan selingan dan dikelompokkan dalam makanan cemilan 

(snack). Prinsip pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada campuran 

bahan es krim sehingga diperoleh  pengembangan volume yang membuat es krim 

menjadi ringan, tidak terlalu padat, dan mempunyai tekstur yang lembut (Padaga, M. 

dkk, 2005). 



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

digunakan, untuk membuat es krim yang memiliki kualitas tinggi bahan bakunya 

perlu diketahui dengan pasti, dengan menggunakan susu sebagai bahan utama 

pembuatan es krim, maka es krim memiliki sumbangan terbesar nilai gizinya. Dibalik 

kelembutan dan rasa manisnya, es krim terbukti memiliki beberapa fakta gizi yang 

tidak terduga, keunggulan es krim yang didukung oleh bahan utamanya yaitu susu 

tanpa lemak dan lemak susu maka es krim hampir sempurna dengan kandungan gizi 

yang lengkap (Fitrahdini, 2010). 

Komponen penting lainnya dalam pembuatan es krim adalah susu. Susu 

adalah salah satu pangan hasil ternak yang paling mudah dan cepat untuk dicerna 

dibanding pangan hasil ternak lainnya seperti telur dan daging. Susu mengandung 

beberapa senyawa bioaktif yang memiliki efek kesehatan yang signifikan. Senyawa 

bioaktif susu diantaranya adalah protein susu, laktosa, asam-asam lemak dan mineral, 

terutama kalsium. Hal ini menyebabkan produk-produk turunan susu juga masih 

memiliki efek fungsional, termasuk es krim (Astawan, 2010). 

 Susu sebaiknya dikonsumsi setiap hari untuk menunjang dan memenuhi gizi 

yang dibutuhkan tubuh, terutama pada mereka yang kurang gizi. Akan tetapi banyak 

diantaranya yang tidak terbiasa untuk mengonsumsi susu seperti layaknya di Negara 

negara yang sudah berkembang (Nur, 2012).  

Protein dan lemak susu sangat penting dalam pembentukan tekstur dan cita 

rasa es krim yang diinginkan. Setiap jenis susu mempunyai kandungan protein dan 

lemak yang berbeda sehingga akan menghasilkan es krim dengan karakteristik yang 

berbeda. (Failisnur, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas inilah yang melatar belakangi penulis mengangkat 

judul penelitian tentang Imbangan Susu Kambing dan Umbi Bengkoang Sebagai 

Bahan Es Krim Untuk Pangan Pungsional Tinggi Kandungan Vitamin C. 

 

 

 



MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai Oktober 2015 yang 

dilaksanakan pada dua tempat yaitu Laboratorium TPHT (Teknologi Pengolahan 

Hasil Ternak) Fakultas Peternakan Universitas Mataram dan Laboratorium Kimia 

Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. 

 

Materi Penelitian 

Bahan Penelitian 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim yaitu: 

1. Susu kambing 8 liter diperoleh dari kelompok Tani-Ternak Kerta Bangkit 

Kerta Raharja, Desa Genggelang, Kec. Gangga Kabupaten Lombok Utara. 

2. Umbi bengkoang sebanyak 8 kg, diperoleh dari pasar Kebon Roek. 

3. Whipped cream 300 ml, sebagai bahan padat non lemak sumber protein yang 

dibutuhkan sebagai pengikat air dan emulsifikasi. 

4. Gula pasir halus sebanyak 390 gram digunakan sebagai pemberi rasa manis 

dan juga menurunkan titik beku pada adonan. 

5. Kuning telur ayam ras sebanyak 145 gram sebagai bahan pengemulsi, dapat 

meningkatkan pengembangan adonan, memberikan penampakan yang lebih 

kering tetapi dengan tekstur yang lebih lembut dan pelelehan es krim yang 

lebih lama. 

6. Vanili secukupnya, sebagai penambah citra rasa dalam pembutan es krim 

7. Agar-agar (satelit) sebanyak 9 gram, sebagai bahan penstabil atau pengental 

agar es krim tidak cepat meleleh. 

8. Garam dapur halus 1 gram, sebagai bahan penambah cita rasa. 

Alat-alat Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan es krim : 



1. Mixer untuk mencampur atau untuk mengaduk adonan agar adonan 

menjadi benar-benar lembut. 

2. Panci berukuran sedang, untuk mencampur dan menampung adonan 

3. Blender 2 unit untuk menghaluskan umbi bengkoang 

4. Panci pengukus untuk memnaskan susu dan adonan 

5. Cup plastik berukuran 30 ml untuk mengemas Es krim 

6. Kompor Hock (gas) sebanyak 2 unit untuk memanaskan adonan 

7. Timbangan merk Ohaus dengan kepekaan 0,01 g, untuk menimbang 

umbi bengkoang, susu kambing, garam dan gula 

8. Water bath untuk pasteurisasi susu kambing dan adonan umbi 

bengkoang. 

9. Freezer untuk membekukan dan menyimpan Es krim. 

 

Metode Penelitian 

Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi beberapa hal yaitu alat bahan yang akan digunakan 

dalam penelitian seperti ; mempersiapkan susu kambing, memperiapkan 

bengkoang dengan cara dikupas kemudian dipotong-potong, mempersiapkan 

kuning telur ayam ras dan bahan-bahan tambahan lainnya. 

2. Proses pembuatan es krim 

Adapun proses pembuatan es krim dengan imbangan susu kambing dan 

bengkoang adalah ; 

a. Bengkoang dikupas kulitnya kemudian dicuci bersih dan diblender tanpa 

air 

b. Bengkoang yang sudah diblender, kemudian ditimbang sesuai dengan level 

tertentu 

c. Susu kambing  ditimbang dengan berbagai level yang sudah ditentukan 

d. Kuning telur dikocok sampai mengembang 



e. Bahan-bahan kering (gula, vanili, garam) dimasukkan kedalam susu yang 

dipanaskan sambil diaduk 

f. Dicampurkan (bahan b, c dan d) pada suhu (40-45)  C 

g. Adonan di pasteurisasi pada suhu 80  C selama 25 detik 

h. Adonan diangkat, didinginkan sampai temperature 14  C dalam freezer 

kemudian dihomogenisasi selama 15 menit 

i. Adonan disimpan dalam freezer selama 4 jam untuk proses aging 

j. Adonan dihomogenisasi ulang selama 15 menit, kemudian di kocok dengan 

mixer dan ditambahkan kuning telur yang telah dikocok sampai 

mengembang pada wadah aluminium. 

k. Adonan yang sudah mengembang kemudian dikemas dalam cup ukuran 30 

ml kemudian dibekukan  dalam freezer. 

l. Diukur volume pengembangan untuk  pengukuran kualitas overrun. 

Pengukuran Kualitas Overrun 

Pengembangan volume (Overrun) yaitu kenaikan volume es krim karena 

udara yang membusa ke dalam campuran selama proses pembuihan dan pembekuan 

dengan rumus menurut Malaka dkk (2011). 

% overrun =  
                                    

                     
        

Uji Daya Leleh Es Krim (Ice Cream Melt Down Test) 

Uji pelelehan es krim dilakukan dengan metode dari modifikasi Malaka, 

dkk.(2011) yaitu : es krim yang telah dikemas dalam kemasan es krim 100 ml yang  

telah dibekukan pada suhu -14  C selama 24 jam, kemudian dikeluarkan pada suhu 

kamar, dan diukur cairan yang meleleh setiap interval 10 menit sampai semua es krim 

meleleh. Modifikasi dari Malaka, yaitu es krim yang telah dibekukan dikeluarkan, 

diukur dan dicatat cairan yang meleleh setiap interval 15 menit sampai semua es krim 

meleleh.  

 



Tahap Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan oleh  25 orang panelis yang tergolong tidak terlatih untuk 

memberikan penilaian terhadap warna, tekstur , cita rasa  aroma dan penerimaan 

panelis terhadap es krim. 

Kandungan Vitamin C 

Asam askorbat (vitamin C) adalah turunan heksosa dan diklasifikasikan 

sebagai karbohidrat yang erat kaitannya dengan monosakarida. Vitamin C dapat 

disintesis dari D-glukosa dan D-galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagian 

besar hewan. Vitamin C terdapat dalam dua bentuk di alam, yaitu L-asam askorbat 

(bentuk tereduksi) dan L-asam dehidro askorbat (bentuk teroksidasi). Oksidasi bolak-

balik L-asam askorbat menjadi L-asam dehidro askorbat terjadi apabila bersentuhan 

dengan tembaga, panas, atau alkali (Akhilender, 2003). Analisa vitamin c dalam 

penelitian ini menggunakan titrasi iodin.  

Kadar Vitamin C =  Vol.pengenceran x Volume titrasi x 0.88 mg x 100% 

                                                       Berat Sample 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran Kualitas (Overrun) 

Hasil penelitian imbangan susu kambing dan umbi bengkoang (Pachyrhizus 

erosus) sebagai bahan es krim untuk pangan fungsional tinggi kandungan Vitamin C 

di sajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata hasil pengukuran kualitas overrun es krim berdasarkan imbangan 

susu kambing dan umbi bengkoang yang berbeda (%). 

Perlakuan Rata-rata 

P1 44.83ᵃ 

P2 27.18ᵃᵇᶜ 

P3 32.85ᵃᵇ 

P4 7.68ᶜ 

P5 16.61ᵇᶜ 

Jumlah 126.24 

Rata-rata 25.248 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05). 

Berdasarkan analisis variansi pola searah (lampiran 2) menunjukkan bahwa 

imbangan susu kambing dan umbi bengkoang (Pachyrhizus erosus) berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap kualitas overrun yang dihasilkan.  

Hasil penilaian terhadap kualitas overrun dapat dilihat  pada gambar 2.

 

Gambar 2 : Grafik rata-rata kualitas overrun. 
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Dari hasil analisa es krim yang dihasilkan menunjukan perlakuan penambahan 

susu kambing 100% : umbi bengkoang 0% memiliki nilai overrun tertinggi yaitu 

44,83%. Sedangkan pada penambahan susu kambing 30% : umbi bengkoang 70% 

memiliki nilai overrun terendah yaitu 7,68%. Hal ini dipengaruhi oleh ketidak 

stabilan campuran bahan-bahan yang digunakan selama proses pembuatan es krim 

sehingga adonan es krim menjadi tidak kental, seperti halnya pada saat proses 

homogenisasi, aging dan proses pengocokan disertai pembekuan. 

 

Kecepatan Daya Leleh 

Hasil penelitian terhadap rata-rata daya leleh (menit) es krim dengan 

imbangan susu kambing dan umbi bengkoang (Pachyrhizus erosus) disajikan pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata Daya Leleh Es Krim dengan Imbangan Susu Kambing dan Umbi 

Bengkoang (Pachyrhizus erosus) (menit). 

Perlakuan Rata-rata 

P1 30.92ᵃ 

P2 35.28ᵃ 

P3 39.27ᵃ 

P4 42.00ᵃ 

P5 44.58ᵃ 

Jumlah 189.31 

Rata-rata 36.8275 

Keterangan : Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata  (P>0,05). 

 

Kecepatan meleleh es krim berhubungan dengan tinggi rendahnya overrun. 

Kecepatan meleleh merupakan waktu yang dibutuhkan es krim untuk meleleh 

sempurna. Sedangkan daya ikat air merupakan kemampuan adonan untuk 

mempertahankan air dalam bahan. Berdasarkan analisis variansi pola searah 

menunjukan bahwa imbangan susu kambing dan umbi bengkoang tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap kecepatan meleleh es krim.  

 

 



Hasil penilaian terhadap keccepatan daya leleh es krim dapat dilihat pada gambar 3. 

 

      Gambar 3 : Grafik rata-rata daya leleh es krim. 

Berdasarkan grafik diatas, kecepatan meleleh dari perlakuan susu kambing 

100% : umbi bengkoang 0 % lebih cepat meleleh yaitu 30,92 menit dibandingkan 

dengan perlakuan susu kambing 0% : umbi bengkoang 100% yaitu 44,58 menit pada 

suhu ruang. Es krim yang berkualias tinggi cenderung tidak mudah melelh saat 

dihidangkan pada suhu ruang. Es krim yang cepat meleleh disebabkan rendahnya 

bahan padatan yang digunakan pada proses pembuatan. 

 

Nilai Organoleptik Es Krim 

Rasa. Hasil rata-rata penelitian  rasa es krim dengan imbangan susu kambing dan 

umbi bengkoang (Pachyrhizus erosus) disajikan pada gambar 4. 

 

         Gambar 4 : Grafik rata-rata rasa es krim 
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Berdasarkan tingkat kesukaan panelis terhadap rasa es krim yang dihasilkan 

adalah pada perlakuan penambahan susu kambing 100% dan umbi bengkoang 0%. 

Setelah di uji menggunakan friedmant test rata-rata hasil dari P1 sampai P5 

mnunjukkan hasil yang non signifikan. Rasa pada es krim sangat dipengaruhi oleh 

bahan-bahan penyusun ICM yaitu susu, whipped cream, susu skim, agar-agar, dan 

gula pasir. Sehingga es krim yang dihasilkan rata-rata disukai oleh panelis karena 

kombinasi dari bahan-bahan penyusun ICM tersebut.  

 

Warna. Hasil penelitian terhadap warna rasa es krim dengan imbangan susu kambing 

dan umbi bengkoang (Pachyrhizus erosus) disajikan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5 : Grafik rara-rata warna es krim. 

Dari rata-rata warna yang dihasilkan P1 memiliki skor yang paling tinggi di 

bandingkan dengan P2 sampai P5. Uji friedman menunjukkan hasil yang non 

signifikan terhadap semua perlakuan pada warna es krim. Besarnya tingkat 

konsentrasi yang ditambahkan akan mempengaruhi warna yang dihasilkan pada es 

krim susu kambing. Warna merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya 

terima konsumen. 

Aroma. Hasil penelitian terhadap aroma es krim dengan imbangan susu kambing dan 

umbi bengkoang (Pachyrhizus erosus) disajikan pada Gambar 6. 
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Gambar 6 : Grafik rata-rata aroma es krim. 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa P1 memiliki skor tertinggi dari setiap 

perlakuan. Uji friedman menunjukan bahwa P1 sampai P5 memiliki nilai yang non 

signifikan. Aroma es krim pada umumnya adalah aroma susu dan aroma gula. 

Penambahan umbi bengkoang menurunkan aroma khas pada susu kambing di es 

krim. Perbedaan aroma yang timbul pada masing – masing perlakukan disebabkan 

oleh perbedaan penambahan konsentrasi umbi bengkoang pada saat proses 

pembuatan es krim.  

 

Tekstur. Hasil penelitian terhadap tekstur es krim dengan imbangan susu kambing 

dan umbi bengkoang (Pachyrhizus erosus) disajikan pada Gambar 7

 

Gambar 7 : Grafik rata-rata tekstur es krim. 
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Hasil uji organoleptik terhadap tekstur es krim, pada gambar diatas 

menunjukkan tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur es krim yang dihasilkan 

berbeda-beda. Pada perlakuan penambahan susu kambing 100% : bengkoang 0% 

panelis memberikan penilaian lembut. Sedangkan pada perlakuan susu kambing 0% : 

bengkoang 100% yaitu kurang lembut. Uji friedman menunjukkan hasil yang non 

signifikan dari setiap perlakuan. 

Perbedaan tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur es krim yang dihasilkan 

disebabkan oleh tingkat kekentalan bahan substitusi yang digunakan pada adonan es 

krim yang akan mempengaruhi tekstur es krim yang dihasilkan. Tekstur yang baik 

adalah halus/lembut, tidak keras dan tampak mengkilap. Salah satu faktor yang 

menentukan kualitas es krim adalah kekentalan pada adonan es krim yang akan 

berpengaruh pada tingkat kehalusan tekstur, serta ketahanan es krim sebelum 

mencair.  

 

Penerimaan. Hasil penelitian terhadap penerimaan es krim dengan imbangan susu 

kambing dan umbi bengkoang (Pachyrhizus erosus) disajikan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8 : Grafik rata-rata penerimaan panelis. 

Penerimaan panelis dapat dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan grafik 

diatas, rata-rata tingkat kesukaan panelis pada es krim yang dihasilkan menunjukkan 

angka paling tinggi pada P1 (susu kambing 100% ; bengkoang 0%) yaitu 77,43 
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(sangat suka). Sedangkan angka terendah yaitu pada P5 (susu kambing 0% : 

bengkoang 100%) yaitu 50,36 (kurang suka). Data diatas di uji lanjut menggunakan 

uji friedmant test dan menunjukkan hasil yang non signifikan dari setiap perlakuan. 

 

Kandungan Vitamin C 

Hasil penelitian terhadap rata-rata Uji Kandungan Vitamin C es krim dengan 

imbangan susu kambing dan umbi bengkoang (Pachyrhizus erosus) disajikan pada 

tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata Kandungan Vitamin C Es Krim dengan Imbangan Susu Kambing 

dan Umbi Bengkoang (Pachyrhizus erosus) (mg/100 gram). 

Perlakuan Rata-rata 

P1 350.59ᵇ 

P2 379.28ᵇ 

P3 407.75ᵃᵇ 

P4 407.75ᵃᵇ 

P5 465.06ᵃ 

Jumlah 2010.43 

Rata-rata 402.086 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05). 

Berdasarkan analisis variansi pola searah (Lampiran 8) menunjukan bahwa 

imbangan susu kambing dan umbi bengkoang (Pachyrhizus erosus) berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap uji kandungan Vitamin C. 

Hasil penilaian terhadap kandungan vitamin C es krim dapat dilihat pada gambar 9. 



 

Gambar 9 : Grafik rata-rata kandungan vitamin C pada es krim. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perlakuan susu 

kambing 0% : umbi bengkoang 100% memiliki kandungan vitamin C paling banyak 

yaitu 465,06 mg/100 gram. Hasil penelitian memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai 

yang terkandung pada umbi bengkoang yaitu 20 mg/100 gram. Hal ini dapat 

disebabkan karena kurang berhati-hati dalam melakukan penelitian, kebersihan alat 

juga berpengaruh dalam mendapatkan nilai yang akurat karena dapat terkontaminasi 

dengan zat lain. Selain itu, vitamin C memiliki sifat yang mudah rusak dan mudah 

larut dalam air, sehingga mudah teroksidasi. Hal tersebut di atas juga dapat 

disebabkan oleh jenis umbi bengkoang  yang digunakan mungkin saja berbeda baik 

dari segi jenis, varietas, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan ketidaksamaan data 

yang didapat. Kadar dari vitamin C juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu Keadaan buah tersebut, semakin layu/kusut atau tidak segarnya vitamin 

menyebabkan kadar vitamin C yang terkandung dalam buah tersebut berkurang. 

Waktu dalam mengekstrasi juga mempengaruhi kadar vitamin C, semakin lama 

waktu mengekstrasi kandungan vitamin C akan semakin berkurang. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan : 

Imbangan susu kambing dan umbi bengkoang berpengaruh  nyata (P<0,05) 

terhadap overrun dan kandungan vitamin C, tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap uji organoleptik dan daya leleh es krim. Level susu kambing dan umbi 

bengkoang  yang baik untuk pembuatan es krim untuk komponen  uji fisik seperti 

kualitas overrun dan daya leleh yaitu P1 (Overrun) sebesar 42,17 %, P5 (daya leleh) 

sebesar 42 menit.  

Kandungan Vitamin C yang paling tinggi (465,06 mg/100 gr) terdapat pada 

perlakuan susu kambing 0% : bengkoang 100%. Imbangan susu kambing dan umbi 

bengkoang sebagai bahan es krim dapat dijadikan sebagai pangan fungsional karena 

adanya kandungan vitamin c pada es krim. 

Rata-rata nilai yang diperoleh dari uji Friedman untuk uji organoleptik yaitu rasa 

(28,97), warna (73,46), aroma (75,57), tekstur (23,06), dan penerimaan panelis 

(99,07). 

 

Saran 

Pada pembuatan es krim untuk mendapatkan hasil nilai overrun yang tinggi 

serta dapat  memberikan rasa maupun aroma yang menarik, sebaiknya menggunakan 

level P2 (susu kambing 70% : bengkoang 30%). Untuk mendapatkan es krim yang 

berkualitas tinggi yang memiliki nilai fungsional tinggi bahan baku yang digunakan 

sebaiknya dalam keadaan segar dan berasal dari daerah yang sama dan jenis 

tumbuhan yang sama. 
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