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IMBANGAN SUSU KAMBING DAN UMBI KENTANG (Solanum Tuberosum 
L) SEBAGAI BAHAN ES KRIM UNTUK PANGAN FUNGSIONAL TINGGI 

KANDUNGAN KARBOHIDRAT 

ABSTRAK 

Oleh  

Nanik Supiana 

B1D 011 202 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh imbangan susu kambing dan 
umbi kentang (Solanum Tuberosum L) sebagai bahan es krim untuk pangan 
fungsional tinggi karbohidrat. Telah dilakukan di Laboratorium Teknologi 
Pengolahan Hasil Ternak (TPHT) untuk pembuatan es krim, 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 (umbi kentang 
0% : susu kambing 100%), P2 (umbi kentang 25% : susu kambing 75%), P3 (umbi 
kentang 50% : susu kambing 50%), P4 (umbi kentang 75% : susu kambing 25%), P5 
( umbi kentang 100% : susu kambing 0%). Analisa data menggunakan analisa 
variansi pola searah berdasarkan Rancangan Acak Lengkap, dilanjutkan dengan uji 
Duncan dan uji Friedman. Parameter yang diuji dalam penelitian ini meliputi : uji 
organoleptik, pengukuran kualitas overrun, uji daya leleh es krim, dan  uji kandungan 
karbohidrat. Hasil penelitian dengan imbangan susu kambing dan umbi kentang 
(Solanum Tuberosum L) memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap uji 
organoleptik (rasa, warna, aroma, tekstur dan penerimaan) dengan nilai rata-rata 
76.528, 55.605, 63.04, 55,576, 86.969 dan daya leleh dengan nilai rata-rata 41.06 
menit, sedangkan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap uji overrun (37.92 %), 
dan kandungan karbohidrat (16,40 %). Level susu kambing dan umbi kentang yang 
baik untuk pembuatan es krim untuk komponen uji organoleptik yaitu P1 (umbi 
kentang 0% : susu kambing 100%), sedangkan untuk komponen uji fisik seperti  
kualitas overrun dan daya leleh yaitu P1 (overrun), P5 (daya leleh) serta kandungan 
karbohidrat (P5).  

 

Kata Kunci : Es Krim, Susu Kambing, Umbi Kentang, Pangan Fungsional, 
Karbohidrat 
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THE RATIO BALANCE OF GOAT’S MILK AND POTATO AS 
INGREDIENT OF ICE CREAM AS FUNCTIONAL FOOD WHITH HIGH 

CARBOHYDRATE 

ABSTRACT 

By 

Nanik Supiana 

B1D011202 

The research was aims to optimize the goat’s milk and potato tuber (Solanum 
tuberosum L) ratio as ice cream ingredient for functional food high in carbohydrate. It 
was conducted in both the Laboratory of Animal Products Prosessing Technology, 
Faculty of Animal Sscience Mataram university for manufacturing of ice cream and 
Laboratory of Analitical Chemistry, Faculty of Mathematics and science, Mataram 
University. It was designed in completely randomized with five treatments and three 
replicates each. The firs treatment P1 (potato 0% : goat milk 100%), P2 (potato 25% : 
goat milk 75%), P3 (potato 50% : goat milk 50%), P4 (potato 75% : goat milk 25%), 
P5 ( potato 100% : goat milk 0%). Data on chemical composition were analyzed 
using analysis of variantin a completely randomized designed pollowed by Duncan 
test and Friedman test. The research parameters: organoleptic, quality overrun, 
melting time and carbohydrate content.the result of reaserch show that ratio of goat’s 
milk and potato tuber (Solanum tuberosum L) give the significant effect (P>0,05) on 
organoleptic test (taste, color, aroma, texture and acceptance panelis) with score 
average 76.528, 55.605, 63.04, 55,576, 86.969, and melting time with score average 
41.06 minute and not significant effect (P>0,05) to the overrun (37.92 %), and 
carbohydrate content (32710.40). Level goat’s milk and potato tuber are good for 
making ice cream for organoleptic test component namely is P1 (potato 0% : goat 
milk100%), physical test for such as the quality of overrun and melting time is on 
P1(overrun), P5 ( melting time) and carohydrat content P5 (potato 100% : goat milk 
0%). 

 

Keyword : Potato, Goat Milk, Ice Cream, Functional Food, Carbohydrate 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Susu tersusun atas berbagai nutrisi seperti lemak, protein, vitamin, mineral 

dan beberapa senyawa organik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh 

manusia utamanya anak-anak. Susu adalah salah satu pangan hasil ternak yang 

paling mudah dan cepat untuk dicerna dibanding pangan hasil ternak lainnya 

seperti telur, daging, dan sebagainya. Susu sebaiknya dikonsumsi setiap hari 

untuk menunjang dan memenuhi gizi yang dibutuhkan tubuh. Tetapi pada 

kenyataannya, sebagian besar masyarakat di negara kita yakni di Indonesia 

berpikir panjang untuk mengonsumsi susu setiap harinya (dikarenakan berbagai 

faktor, salah satunya yaitu mereka tidak terbiasa untuk mengonsumsi susu segar 

atau susu utuh secara langsung beda dengan negara-negara yang sudah 

berkembang). Masyarakat Indonesia biasanya lebih suka  mengonsumsi susu yang 

telah diolah menjadi produk makanan lain seperti es krim, yoghurt, yakult, dan 

lain sebagainya. Es krim merupakan makanan dengan gizi tinggi yang sangat 

digemari oleh anak-anak, remaja, maupun orang dewasa (Khaeriyah, 2012). 

Standar Nasional Indonesia (01-3713-1995), es krim adalah sejenis 

makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau 

campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula, dan dengan atau tanpa bahan 

makanan lain yang diizinkan. Di pasaran, es krim digolongkan atas kategori 

economy, good average dan deluxe. Perbedaan utama dari ketiga jenis es krim 

terletak pada kandungan lemak susunya. Es krim terbuat dari susu, protein 

sebagai bahan pengemulsi, dan glukosa dari pemanis gula, sehingga banyak yang 

menyukai es krim. Bahan utama es krim, yaitu lemak, bahan kering tanpa lemak, 

pemanis, penstabil dan pengemulsi (Padaga, 2005). 

Dari sisi gizi, susu kambing mengandung banyak nutrisi dan memiliki 

karakter kimia-fisik tersendiri. Butiran lemak susu kambing berukuran 1 – 10 

milimikron sama dengan susu sapi, tetapi jumlah butiran lemak yang berdiameter 

kecil dan homogen lebih banyak terdapat pada susu kambing, sehingga susu 
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kambing lebih mudah dicerna alat pencernaan manusia, serta tidak menimbulkan 

diare bagi yang mengkonsumsinya. Khasiat susu kambing lainnya yaitu untuk 

terapi penyakit TBC, membantu memulihkan orang yang baru sembuh dari sakit, 

mampu mengontrol kadar kolesterol dalam darah, dan baik untuk kesehatan kulit 

(Sodiq dan Abidin, 2002). 

Indonesia memiliki banyak jenis bahan pangan lokal yang dapat digunakan 

untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bahan pangan lokal tidak hanya 

tersedia dalam jumlah yang besar tetapi juga memiliki nilai produktivitas yang 

tinggi dan kandungan gizi yang baik seperti kentang. Kentang  merupakan 

komoditi umbi-umbian yang saat ini pemanfaatannya sebagai bahan baku pangan 

masih terbatas, padahal kentang dengan kandungan karbohidratnya yang tinggi 

baik dalam bentuk pati, oligosakarida maupun serat berpotensi digunakan sebagai 

bahan pangan pokok, maupun sebagai bahan pengganti beras. Pemanfaatan 

kentang sebagai sumber pangan yang mengandung karbohidrat tinggi, diolah 

hanya direbus dan digoreng, padahal kentang dapat dibuat produk olahan yang 

inovatif dan dikembangkan sehingga memiliki daya tarik sebagai bahan padatan 

es krim yang memiliki nilai gizi. Dengan adanya kandungan pati, kentang dapat 

memberikan rasa kenyang sekaligus menghasilkan kadar kalori yang besar, yaitu 

sekitar 110 kalori setiap satu gram kentang. Astawan (2004), bagian utama 

kentang yang menjadi bahan makanan adalah umbi, yang merupakan sumber 

karbohidrat, mengandung vitamin (vitamin A, B dan C) dan mineral (fosfor, 

tembaga, besi, mangan dan kalium) cukup tinggi. 

Kentang sebagai pangan fungsional mengandung pati, vitamin, mineral 

dan serat. Serat pada kentang mampu mencegah sambelit, menurunkan kolestrol 

jahat, melancarkan pencernaan dan melindungi dari penyakit kanker, serta 

vitamin C pada kentang membantu menjaga kekebalan tubuh terhadap infeksi. 

Potensial  sebagai sumber pangan karbohidrat alternatif, obat-obatan, dan 

berkhasiat mengobati sakit maag (Silalahi, 2009).Imbangan Susu Kambing dan 

Umbi Kentang ( Solanum tuberosum L ) Sebagai Bahan Es Krim Untuk 

Pangan Fungsional Tinggi Kandungan Karbohidrat. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan pada dua tempat yaitu Laboratorium TPHT 

(Teknologi Pengolahan Hasil Ternak) Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram untuk pembuatan Es krim dan uji organoleptik dan Laboratorium 

Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Mataram untuk uji kandungan karbohidrat yang telah dilakukan pada bulan 

Agustus sampai Oktober 2015. 

Materi Penelitian 

    Penelitian ini menggunakan susu kambing PE (susu kambing 

Peranakan Etawa ) yang diperoleh dari Kelompok Tani-Ternak Kerta Bangkit 

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

umbi kentang sebagai bahan dasar pembuatan Es krim. 

Bahan Penelitian 

  Adapun bahan yang digunakan untuk satu kali ulangan dalam 

pembuatan es krimadalah : 

1. Susu kambing sebanyak 2,5 liter sebagai bahan dasar pembuatan es 

krim. 

2. Umbi kentang  sebanyak 2,5 kg sebagai bahan imbangan dalam 

pembutan es krim. 

3. Whipped cream 500 gram, sebagai bahan padat non lemak sumber 

protein yang dibutuhkan sebagai pengikat air dan emulsifikasi. 

4. Gula pasir halus sebanyak 650 gram digunakan sebagai pemberi rasa 

manis dan juga menurunkan titik beku pada adonan. 

5. Kuning telur sebanyak 75 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 sebanyak 5 gram, sebagai penambah citra rasa dalam pembutan 

es krim. 
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7. Agar-agar 15 gram , sebagai bahan penstabil atau pengental agar es 

krim tidak cepat meleleh. 

8. Susu skim 500 gram untuk menambah bahan padatan. 

9. Garam halus 1 gram, sebagai bahan penambah cita rasa. 

 

Alat-alat Penelitian 

 Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan es krim yaitu :  

1. Mixer untuk mencampur atau untuk mengaduk adonan agar adonan 

menjadi benar-benar lembut. 

2. Wadah  berukuran sedang, untuk mencampur dan menampung adonan. 

3. Blender 2 buah untuk menghaluskan umbi kentang. 

4. Panci pengukus untuk memnaskan susu dan adonan. 

5. Dandang untuk mengukus umbi kentang. 

6. Cup berukuran 100 ml untuk mengemas es krim. 

7. Kompor Hock (gas) sebanyak 2 buah untuk mengukus umbi kentang 

dan memanaskan adonan. 

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

umbi kentang, susu kambing, garam dan gula. 

9. Water bath untuk pasteurisasi susu kambing dan adonan umbi 

kentang. 

10. Freezer untuk membekukan dan menyimpan Es krim. 

 

Metode Penelitian 

Prosedur Penelitian 

1) Proses Pengambilan susu kambing 

1.Susu kambing yang digunakan untuk penelitian ini adalah susu 

kambing PE (susu kambing Peranakan Etawa) yang diperoleh dari 

Kelompok Tani-ternak Kerta Bangkit dan Kerta Raharja, Desa 

Genggelang, Kec. Gangga Kabupaten Lombok Utara. 
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2.Pengawetan atau penyimpanan susu kambing dilakukan setelah proses 

pemerahan sebelum sampai ke Laboratorium TPHT dengan cara susu 

kambing dimasukkan ke dalam botol plastik, kemudian dimasukkan ke 

dalam tas plastik berisi es batu. 

3.Susu kambing dimasukkan ke dalam freezer yang ada di Laboratorium. 

2) Tahap persiapan 

Tahap persiapan ini meliputi persiapan alat dan bahan yang 

digunakan untuk penelitian, seperti mempersiapkan susu kambing dan 

umbi kentang yang akan digunakan dan mempersiapkan alat dan bahan 

yang digunakan untuk proses penelitian pembuatan es krim. 

3) Proses Pembuatan Es  Krim 

Proses pembuatan es krim yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Umbi kentang dikupas kulitnya kemudian dicuci bersih dan 

dikukus hingga matang. 

b. Umbi kentang yang sudah matang dihaluskan menggunakan 

Mixer, kemudian ditimbang dengan berbagai level. 

c. Ditimbang susu kambing dengan berbagai level yang sudah 

ditentukan. 

d. Kuning telur dikocok  hingga mengembang. 

e. Bahan-bahan kering (gula, vanili, whipped cream, susu skim, 

agar-agar dan garam) dimasukkan ke dalam susu kambing yang 

dipanaskan sambil diaduk. 

f. Umbi kentang dicampur dengan bahan-bahan kering pada suhu 

(40-45)0C. g) Adonan dipasteurisasi pada suhu 80 °C selama 25 

detik. 

g. Adonan diangkat, didinginkan pada suhu ruang kemudian 

ditambahkan kuning telur yang telah dikocok sampai 

mengembang kemudian dihomogenisasi selama 15 menit 

menggunakan Mixer. 
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h. Adonan disimpan dalam freezer pada temperatur 14 0C selama 4 

jam untuk proses aging. j) Adonan dihomogenisasi ulang selama 

15 menit menggunakan Mixer. 

i. Adonan yang sudah mengembang kemudian dikemas dalam cup 

ukuran 100 ml kemudian dibekukan pada tempratur  -100C di 

dalam Freezer sampai membeku. 

 

Uji Kandungan Karbohidrat 

Uji kandungan karbohidrat pada bahan makanan (es krim) menggunakan 

metode Fenol dapat dilakukan dengan cara: 

1. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram ke dalam Erlenmeyer. 2) Ditambahkan 

HCl O4 sebanyak 5 ml. 

2. Sampel dihomogenkan sampai bereaksi atau berubah warna. 

3. Sampel dimasukkan  ke dalam Labu Ukur yang ditambahkan Aquades 

sebanyak 100 ml untuk proses pengenceran pertama. 

4. Sampel yang telah diencerkan kemudian disaring. 6) Sampel dimasukkan ke 

dalam gelas ukur sebanyak 0,5 ml menggunakan pipet tetes dan ditambah 

Aquades sebanyak 10 ml (untuk proses pengenceran kedua. 

5. Sampel yang telah dihomogenkan kemudian dipindahkan ke dalam gelas ukur 

sebanyak 1 ml. 

6. Fenol 5%  ditambahkan ke dalam sampel sebanyak 1 ml. 

7. Ditambahkan Asam Sulfat ke dalam sampel sebanyak 5 ml. 

8. Kandungan glukosa pada sampel dihitung setelah terjadi perubahan warna 

menjadi warna orange menggunakan alat Spektrophotometer. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai Organoleptik Es Krim 

Rasa 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa es krim dengan imbangan susu kambing 

dan umbi kentang memberikan pengaruh terhadap nilai rganoleptik pada es krim rasa. 

Nilai rata-rata skor organoleptik rasa pada es krim imbangan susu kambing dan 

umbi kentang dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Grafik rata-rata skor rasa pada es krim. 

  Gambar 1 di atas merupakan grafik rata-rata skor rasa pada es krim dengan 

imbangan susu kambing dan umbi kentang. Hasil uji Friedman (Lampiran 2), 

menunjukkan bahwa es krim dengan  imbangan susu kambing dan umbi kentang 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) pada rasa es krim yang dihasilkan.

 Berdasarkan Gambar 1 di atas nilai tertinggi terdapat pada P1 sebesar 80,43 

(sangat enak), kemudian P2 sebesar 71,87 (sangat enak), P3 sebesar 66,48 (enak), P4 

sebesar 59,45 (enak), dan nilai terendah berada pada P5 sebesar 53,33 (kurang enak). 

Warna 

  Hasil penelitian organoleptik tentang warna es krim dengan imbangan susu 

kambing dan umbi kentang (Solanum tuberosum L) dapat dilihat pada Gambar 2. 
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  Gambar 2 di atas merupakan grafik rata-rata skor organoleptik warna pada 

imbangan susu kambing dan umbi kentang, memberikan nilai tertinggi pada P1 

sebesar 67,89, P2 sebesar 60,99, P3 sebesar 57,96, P4 sebesar 50,36 dan nilai 

terendah yaitu P5 sebesar 48,83. Hasil uji Friedman (Lampiran 3), menunjukkan 

bahwa imbangan susu kambing dan umbi kentang berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap warna es krim yang dihasilkan. Rangking tertinggi berada pada P1 

sedangkan rangking terendah pada P5.  

Aroma 

  Hasil penelitian organoleptik warna es krim dengan imbangan susu kambing 

dan umbi kentang (Solanum tuberosum L) dapat dilihat pada Gambar 3
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Gambar 2 . Grafik rata-rata skor warna pada es krim 

	  

Gambar 3. Grafik rata-rata skor aroma pada es krim. 
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 Hasil uji Friedman (Lampiran 4), menunjukkan bahwa imbangan susu 

kambing dan umbi kentang (Solanum tuberosum L) memberikan pengaruh atau 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap aroma es krim. Gambar 3 merupakan hasil rata-rata 

skor organoleptik aroma es krim dengan nilai tertinggi 71,59 pada P1 dengan kriteria 

sangat sedap, sedangkan nilai terendah sebesar 52,55 pada P5 dengan kriteria sedap 

yang setara dengan P4 dengan nilai 59,62 (sedap).  

Tekstur  

Hasil penelitian terhadap organoleptik tekstur es krim dengan imbangan susu 

kambing dan umbi kentang (Solanum tuberosum L) dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
 

 Hasil uji Friedman (Lampiran 5), menunjukkan bahwa imbangan susu 

kambing dan umbi kentang pada organoleptik tekstur berpengaruh nyata atau berbeda 

nyata  pada tekstur es krim yang dihasilkan. Rangking tertinggi  pada P1 kemudian 

P2, P3, dan P4, sedangkan rangking terendah yaitu pada P5.  

Penerimaan  

Hasil penelitian terhadap organoleptik penerimaan es krim dengan imbangan 

susu kambing dan umbi kentang (Solanum tuberosum L) dilihat pada Gambar 5 . 
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Gambar 5. Grafik rata-rata skor tekstur pada es krim 
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 Hasil uji Friedman (Lampiran 6), menunjukkan bahwa es krim imbangan susu 

kambing dan umbi kentang berbeda nyata (P<0,05) terhadap organoleptik 

penerimaan. Rangking tertinggi yaitu pada P1 dan rangking terendah terdapat pada 

P5. Berdasarkan Gambar 5 di atas, rata-rata tingkat penerimaan panelis pada es krim 

yang dihasilkan menunjukkan angka tertinggi pada P1 sebesar 81,05 (sangat suka). 

Sedangkan, urutan kedua dan ketiga, yaitu P2 dan P3 sebesar 71,76 dan 66,24 

sedangakan angka terendah berada pada P5 sebesar 48,52 (kurang suka), mendekati 

angka pada P4 sebesar 57,67 (suka).  

Nilai Overrun (%) Es Krim 

Hasil perhitungan terhadap Overrun (%) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Table 1. Rata-rata Nilai Overrun  terhadap Es Krim Imbangan Susu Kambing dan 

Umbi Kentang (Solanum tuberosum L) (%) 

Perlakuan Rata-rata 

P1 51,25a 

P2 38,39a 

P3 36,56a 

P4 37,80a 

P5 25,62a 

Jumlah 189,62 
Rata-rata 37,92 ±20,23 

81.05	  
71.76	   66.24	  

57.60	  
48.52	  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

P1 P2 P3 P4 P5 

N
ia

la
i O

rg
an

ol
ep

tik
 

Pe
ne

ri
m

aa
n 

Perlakuan  

Gambar 5. Grafik nilai rata-rata skor penerimaan pada es krim  

	  

Keterangan : Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan. 
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 Hasil analisis variansi pola searah (Lampiran 7), menunjukkan bahwa 

imbangan susu kambing dan umbi kentang tidak memberikan pengaruh nyata pada 

overrun es krim dengan angka rata-rata yang relatif sama. 

 Nilai overrun es krim yang dihasilkan pada tiap perlakuan tergolong kurang 

baik karena angka bervariasi antara 25,62% - 51,25%.  

Gambar 6. Grafik rata-rata overrun pada es krim 

 Gambar 6 di atas menunjukkan bahwa, nilai overrun tertinggi terdapat pada 

P1 sebesar 51,25 %, sedangkan nilai terendah terdapat pada P5 sebesar 25,62 %. 

Sedangkan nilai rata-rata overrun setara pada P2.P3 dan P4 yaitu sebesar 38,39 %, 

36,56 %, dan 37,80 %. Hal ini dipengaruhi karena dilakukannya pembekuan selama 

proses pembuatan es krim tersebut, seperti proses homogenisasi, aging, dan proses 

pengocokan. 
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Nilai Daya Leleh (menit) Es Krim 

Hasil perhitungan terhadap daya leleh (menit) dapat dilihat pada Tabel 2. 

Table 2. Rata-rata Nilai Daya Leleh (menit) terhadap Es Krim Imbangan Susu 

Kambing dan Umbi Kentang (Solanum tuberosum L) 

Perlakuan Rata-rata 

P1 25,66d 

P2 39,27c 

P3 43,35bc 

P4 46,11ab 

P5 50,91a 

Jumlah 205.30 
Rata-rata 41,06 ±9,25 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan nyata (P<0,05). 

 Hasil analisis variansi pola searah (Lampiran 8), menunjukkan bahwa 

imbangan susu kambing dan umbi kentang berbeda nyata (P<0,05). Uji lanjut Duncan 

memperlihatkan bahwa, masing-masing perlakuan berbeda nyata antara perlakuan 

yang satu dengan perlakuan yang lain. Semakin tinggi atau semakin banyak 

penambahan umbi kentang, maka semakin lama atau semakin meningkat waktu yang 

dibutuhkan es krim untuk meleleh.  
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Gambar 7: Grafik nilai rata-rata daya leleh es krim 
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Grafik di atas menunjukkan, rata-rata es krim yang paling cepat meleleh 

terdapat pada P1 dengan nilai rata-rata sebesar 25,66 menit, sedangkan es imbangan 

susu kambing dan umbi kentang yang paling lama meleleh yakni terdapat pada 

perlakuan P5 dengan nilai rata-rata sebesar 50,91 menit, mengandung cukup banyak 

pati kentang sehingga mampu mengikat air lebih banyak, akibatnya berdampak pada 

meningkatnya viskositas es krim, sehingga menyebabkan es krim tersebut lambat 

meleleh.  

Nilai Kandungan Karbohidrat pada Es Krim 

Hasil perhitungan terhadap karbohidratdapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Nilai Karbohidrat terhadap Es Krim Imbangan Susu Kambing dan 

Umbi Kentang (Solanum tuberosum L) (%) 

Perlakuan Rata-rata 

P1 3,06a 

P2 3,03a 

P3 2,94a 

P4 3,51a 

P5 3,85a 

Jumlah 16,40 
Rata-rata 3,28± 4,55 

Keterangan : Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak  ada 
perbedaan. 

 Hasil analisis variansi pola searah (Lampiran 9), menunjukkan bahwa 

kandungan karbohidrat es krim imbangan susu kambing dan umbi kentang (Solanum 

tuberosum L) tidak berbeda nyata (P>0,05) pada kandungan karbohidrat yang 

dihasilkan. Karena nilai rata-rata yang dihasilkan relatif sama dari semua perlakuan.  

 Hasil skor nilai rata-rata kandungan karbohidrat pada es krim dapat dilihat 

pada Gambar 8. 
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 Gambar 8 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah karbohidrrat yang tertinggi yaitu 

pada P5 dengan rata-rata 3,85 %, hal ini disebabkan karena pada P5 tidak ada 

penambahan susu kambing (0%), dimana umbi kentang merukan sumber karbohidrat. 

Jumlah karbohidrat yang ada pada es krim imbangan susu kambing dan umbi kentang 

mengalami penurunan tidak begitu banyak mulai dari P1 sampai P3 yaitu sebesar 

3,06 % sampai 2,94 % dan mengalami peningkatan dari P4 sampai P5 yaitu sebesar 

3,51 % sampai 3,85 % . 
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Gambar 8. Grafik nilai skor kandungan karbohidrat pada es krim. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

              Kesimpulan 

   Dari hasil dan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 1) Es krim dengan imbangan susu kambing dan umbi kentang (Solanum 

tuberosum L) dengan penambahan umbi kentang 0% : susu kambing 100%  dan umbi 

kentang 25% : susu kambing 75 %  menghasilkan es krim yang paling banyak disukai 

karena rasanya yang sangat enak, warna putih, aroma sangat sedap, tekstur sangat 

lembut serta penerimaan sangat suka, rata-rata skor dapat dilihat pada tabel 

penerimaan (Lampiran 10). 2) Imbangan susu kambing dan umbi kentang (Solanum 

tuberosum L) memberikan pengaruh terhadap nilai organoleptik (rasa, warna, aroma, 

tekstur, penerimaan), dan memberikan pengaruh pada tingkat daya leleh serta 

meningkatkan waktu meleleh atau menurunkan daya leleh es krim kentang, tetapi 

overrun tidak berpengaruh pada es krim kentang. 3) Imbangan susu kambing dan 

umbi kentang (Solanum tuberosum L) tidak memberikan pengaruh pada kandungan 

karbohidrat es krim. 4) Es krim imbangan susu kambing dan umbi kentang layak 

dijadikan pangan pungsional karena karbohidrat yang terkandung dalam es krim 

berkisar antara 30250,81 ppm sampai 38456,87 ppm atau 2,94 % sampai 3,85 % per 

satu gram es krim. Dan juga bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. 

Saran 

Dari kelima perlakuan yang diteliti yang paling bagus diterapkan atau 

diperaktikkan yaitu perlakuan dengan imbangan susu kambing yaitu susu kambing 

75% dan umbi kentang 25%.  Karena dengan rasa yang sangat enak, warna putih, 

aroma sangat sedap, tekstur sangat lembut disukai oleh panelis, juga sebagai pangan 

fungsional yang memberikan kesehatan bagi tubuh, karena mengandug nilai gizi 

yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat dan nilai gizi yang lainnya. 
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