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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Penelitian Pendahuluan 

Dalam penelitian pendahuluan ini dilakukan analisa fisik yang meliputi overrun, 

viskositas, melting rate, serta time to melt. Selain itu dilakukan juga analisa kimia yang 

meliputi uji kadar air, abu, protein, lemak, kalsium, serta aktivitas antioksidan. 

Penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan tujuan menentukan formulasi es krim 

terbaik yang memenuhi standar es krim yang baik. 

 

3.1.1. Hasil Analisa Fisik Es Krim 

Hasl analisa fisik es krim yang meliputi overrun, viskositas before freezing, viskositas 

after freezing, serta time to melt dapat dilihat pada Tabel 4. Sementara hasil analisa 

melting rate dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 4. Hasil Analisa Fisik Es Krim Nabati 

Formulasi Overrun (%) 
Viskositas Before 

Freezing (d.Pas) 

Viskositas After 

Freezing (d.Pas) 

Time to melt 

(menit) 

Kontrol 6,81±0,40
c
 143,83±3,76

a
 146,67±4,08

a
 61,00±0,89

b
 

J 25 4,98±0,23
b
 309,17±8,01

b
 329,17±3,76

b
 52,17±1,47

a
 

J 35 4,93±0,43
b
 346,67±4,08

c
 390,00±8,94

c
 90,50±1,52

c
 

J 45 2,63±0,46
a
 400,00±7,07

d
 419,17±6,64

d
 92,17±1,47

d
 

Keterangan: 

Kontrol = Es krim tanpa penambahan biji jali 

J 25 = Es krim dengan substitusi biji jali 25% 

J 35 = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J 45 = Es krim dengan substitusi biji jali 45% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 

 

Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara overrun es krim 

kontrol dengan overrun es krim dengan berbagai substitusi biji jali. Nilai overrun 

tertinggi didapat pada formulasi es krim kontrol yaitu sebesar 6,81± 0,40% sementara 

nilai overrun terendah didapat pada formulasi es krim dengan substitusi sari jali 

sebanyak 45% yaitu sebesar 2,63±0,46%. Nilai viskositas sebelum freezing tertinggi 

didapat pada es krim dengan substitusi jali sebanyak 45% yaitu sebesar 400,00±7,07 

d.Pas, sementara nilai terendah didapat pada formulasi es krim kontrol yaitu sebesar 
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146,67±4,08 d.Pas. Untuk viskositas setelah freezing, nilai tertinggi didapat pada 

formulasi es krim dengan substitusi jali 45% sebesar 419,17±6,64 d.Pas, sementara nilai 

terendah didapat pada es krim kontrol yaitu sebesar 146,67±4,08 d.Pas. Sementara time 

to melt paling lama didapat pada formulasi es krim dengan substitusi jali 45% yaitu 

selama 92,17±1,47 menit, dan waktu tercepat didapat pada formulasi es krim dengan 

substitusi jali 25% yaitu selama 52,17±1,47 menit. 

 

Tabel 5. Hasil Analisa Melting rate Es Krim Nabati 

Formulasi 

Melting rate (gram/menit) 

0 

menit 

5 

menit 

10 

menit 

15 

menit 

20 

menit 

25 

menit 

30 

menit 

Kontrol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Keterangan: 

Kontrol = Es krim tanpa penambahan biji jali 

J 25 = Es krim dengan substitusi biji jali 25% 

J 35 = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J 45 = Es krim dengan substitusi biji jali 45% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 

 

Dari hasil pengamatan Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa pada semua formulasi 

tidak mengalami adanya pelelehan hingga menit ke 30. Perubahan melting rate es krim 

dapat dilihat pada Lampiran 7.4 (Gambar 6). 

 

3.1.2. Hasil Analisa Kimia Es Krim 

Analisa kimia yang dilakukan meliputi uji kadar air, kadar abu, kadar protein, serta 

kadar lemak. Hasil analisa kimia dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Hasil Analisa Kimia Es Krim Nabati 

Formulasi 
Kadar Air 

(%) 

Kadar Abu 

(%) 

Kadar 

Protein (%) 

Kadar Lemak 

(%) 

Kontrol 57,21±0,27
a
 1,95±0,11

d
 6,35±0,22

a
 12,75±0,41

c
 

J 25 60,81±0,56
b
 1,61±0,05

c
 6,49±0,19

ab
 7,51±1,09

a
 

J 35 61,84±0,51
c
 1,47±0,09

b
 6,6±0,16

b
 8,49±0,61

b
 

J 45 61,52±0,28
c
 1,21±0,12

a
 7,28±0,15

c
 8,75±0,63

b
 

Keterangan: 

Kontrol = Es krim tanpa penambahan biji jali 

J 25 = Es krim dengan substitusi biji jali 25% 

J 35 = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J 45 = Es krim dengan substitusi biji jali 45% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 

 

Dari hasil pengamatam Tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata antar perlakuan. Nilai kadar air tertinggi didapat pada formulasi es krim dengan 

substitusi jali 35% yaitu sebesar 61,84±0,51%,
 
sementara nilai kadar air terendah 

didapat pada formulasi es krim kontrol yaitu sebesar 57,21±0,27%. Nilai kadar abu 

tertinggi didapat pada formulasi es krim kontrol yaitu sebesar 1,950,11%, sementara 

kadar abu terendah didapat pada formulasi es krim dengan substitusi jali 45% yaitu 

sebesar 1,21±0,12%. Kadar protein paling tinggi didapat pada formulasi es krim dengan 

substitusi jali sebanyak 45% yaitu sebesar 7,28±0,15% sementara kadar protein 

terendah didapat pada es krim kontrol yaitu sebesar 6,35±0,22%. Untuk nilai kadar 

lemak tertinggi didapat pada formulasi es krim kontrol yaitu sebesar 12,75±0,41%, 

sementara kadar lemak terendah didapat pada formulasi es krim dengan substitusi jali 

25% yaitu sebesar 7,51±1,09%.  

 

3.1.3. Hasil Analisa Aktivitas Antioksidan Es Krim 

Hasil analisa aktivitas antioksidan es krim dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil Analisa Aktivitas Antioksidan Es Krim Nabati 

Formulasi Aktivitas Antioksidan (%) 

Kontrol 4,25±0,43
a
 

J 25 7,91±0,96
b
 

J 35 9,05±0,80
c
 

J 45 9,42±0,57
c
 

Keterangan: 

Kontrol = Es krim tanpa penambahan biji jali 

J 25 = Es krim dengan substitusi biji jali 25% 

J 35 = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J 45 = Es krim dengan substitusi biji jali 45% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p,0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 

 

Pada hasil pengamatan Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata antar perlakuan. Nilai aktivitas antioksidan tertinggi didapat pada formulasi es 

krim dengan substitusi jali 45% yaitu sebesar 9,42±0,57%, sementara nilai aktivitas 

antioksidan terendah didapat pada formulasi kontrol yaitu sebesar 4,25±0,43%. Pada 

tabel di atas juga diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi jali, nilai aktivitas 

antioksidannya juga akan semakin meningkat. 

 

3.1.4. Hasil Analisa Kadar Kalsium Es Krim 

Hasil analisa kadar kalsium es krim nabati dapat dilihat pada Tabel 8, 

 

Tabel 8. Hasil Analisa Kadar Kalsium Es Krim Nabati 

Formulasi Kadar Kalsium (mg/100g) 

Kontrol 3,06±0,19
a
 

J 25 3,63±0,19
b
 

J 35 3,83±0,21
bc

 

J 45 3,90±0,12
c
 

Keterangan: 

Kontrol = Es krim tanpa penambahan biji jali 

J 25 = Es krim dengan substitusi biji jali 25% 

J 35 = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J 45 = Es krim dengan substitusi biji jali 45% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 
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Dari hasil Tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nyata antara kadar 

kalsium es krim kontrol dengan es krim dengan substitusi berbagai konsentrasi jali. 

Namun antar konsentrasi jali kadar kalsiumnya tidak berbeda nyata. Nilai kadar 

kalsium tertinggi didapat pada es krim dengan substitusi jali 45% yaitu sebesar 

3,90±0,12 mg/100g, sementara nilai kadar kalsium terendah didapat pada es krim 

kontrol yaitu sebesar 3,06±0,19 mg/100g. 

 

Berdasarkan hasil analisa yang didapat, konsentrasi jali 35% dipilih untuk digunakan 

dalam penelitian selanjutnya. Pemilihan konsentrasi 35% ini berdasarkan pada standar 

es krim yang disampaikan oleh Widiantoko and Yunianta (2014) bahwa karakteristik 

fisik es krim yang baik meliputi overrun antara 70-80% dan sekitar 35-50% untuk 

industri rumah tangga, serta kecepatan leleh es krim antara 20-30 menit/100 gram pada 

suhu kamar. Serta menurut menurut Mc Sweeney & Fox (2009) yang menyampaikan 

bahwa kriteria es krim yang baik yaitu terdiri dari lemak 12%, susu tanpa lemak 11%, 

gula 15%, penstabil serta pengemulsi 0,3%, dan total padatan 38,3%. Meskipun 

terdapat beberapa hasil analisa yang kurang sesuai dengan teori yang disampaikan, 

namun konsentrasi jali 35% mendekati kriteria yang ada. 

 

3.2. Penelitian Utama 

 

3.2.1. Hasil Analisa Fisik Es Krim Nabati dengan Penambahan Berbagai 

Konsentrasi Daun Kelor 

Hasl analisa fisik es krim yang meliputi overrun, viskositas before freezing, viskositas 

after freezing, serta time to melt dapat dilihat pada Tabel 9. Sementara hasil analisa 

melting rate dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 9. Hasil Analisa Fisik Es Krim Nabati Dengan Penambahan Berbagai Konsentrasi 

Daun Kelor 

Formulasi Overrun (%) 
Viskositas Before 

Freezing (d.Pas) 

Viskositas After 

Freezing (d.Pas) 

Time to melt 

(menit) 

J 35 4,93±0,43
a
 346,67±4,08

d
 390,00±8,94

b
 90,50±1,52

c
 

J35 K4 8,61±0,24
c
 162,33±2,25

a
 245,00±3,94

a
 33,33±0,82

b
 

J35 K6 8,58±0,31
c
 188,336,83

b
 245,00±4,47

a
 30,33±0,82

a
 

J35 K8 8,10±0,42
b
 204,17±3,76

c
 250,00±4,47

a
 29,83±0,75

a
 

Keterangan : 

J 35  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J35 K4  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 4% 

 J35 K6  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 6% 

 J35 K8  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 8% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 

 

Dari Tabel 9 di atas, dapat diketahui bahwa penambahan daun kelor memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap karakteristik fisik es krim. Nilai overrun tertinggi 

didapat pada es krim dengan penambahan tepung daun kelor 4% yaitu sebesar 

8,61±0,24%, sementara nilai overrun terendah didapat pada es krim dengan 

penambahan tepung daun kelor 8% yaitu sebesar 8,10±0,42%. Nilai viskositas sebelum 

freezing tertinggi didapat pada es krim dengan penambahan tepung daun kelor 8% yaitu 

sebesar 204,17±3,7 d.Pas, sementara nilai terendah didapat pada es krim dengan 

penambahan tepung daun kelor 4% yaitu sebesar 162,33±2,25 d.Pas. Untuk nilai 

viskositas setelah freezing, nilai tertinggi didapat pada es krim dengan penambahan 

tepung daun kelor 8% yaitu sebesar 250,00±4,47 d.Pas, sementara untuk nilai terendah 

didapatkan hasil yang sama pada es krim dengan penambahan tepung daun kelor 4% 

dan 6% yaitu sebesar 245,00±3,94 d.Pas dan 245,00±4,47 d.Pas. Nilai time to melt 

tertinggi didapat pada es krim dengan penambahan kelor 4% yaitu selama 33,33±0,82 

menit, sementara nilai terendah didapat pada es krim dengan penambahan kelor 8% 

yaitu selama 29,83±0,75 menit. 
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Tabel 10. Hasil Analisa Melting rate Es Krim Nabati Terpilih Dengan Penambahan 

Berbagai Konsentrasi Daun Kelor 

Formulasi 
Melting rate (gram/menit) 

0 menit 5 menit 10 menit 15 menit 20 menit 25 menit 30 menit 

J 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J35 K4 0,00 1,37±0,44
b
 1,50±0,24

b
 1,38±0,15

b
 1,28±0,41

b
 1,13±0,79

c
 1,03±0,93

b
 

J35 K6 0,00 0,50±0,21
a
 0,70±0,39

a
 0,82±0,42

a
 0,84±0,33

a
 0,85±0,36

b
 0,95±0,14

b
 

J35 K8 0,00 0,52±0,13
a
 0,56±0,12

a
 0,63±0,12

a
 0,60±0,10

a
 0,55±0,11

a
 0,50±0,09

a
 

Keterangan : 

J 35  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J35 K4  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 4% 

 J35 K6  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 6% 

 J35 K8  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 8% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 

 

Dari Tabel 10 di atas, dapat dilihat nilai melting rate pada menit ke-30 tertinggi didapat 

pada es krim dengan penambahan tepung daun kelor 4% yaitu sebesar 1,03±0,93. 

Sementara itu, nilai melting rate menit ke-30 terendah didapat pada es krim dengan 

penambahan tepung daun kelor 8% yaitu sebesar 0,50±0,09. Dari tabel di atas juga 

diketahui bahwa penambahan tepung daun kelor memberikan pengaruh nyata pada 

melting rate es krim dan mempercepat laju pelelehan es krim dibandingkan dengan es 

krim tanpa penambahan tepung daun kelor. 

 

 

Gambar 4. Grafik Melting rate Es Krim dengan Penambahan Tepung Daun Kelor 
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Dari Gambar 4 dapat diketahui bahwa es krim dengan penambahan tepung daun kelor 

4% mengalami peningkatan laju pelelehan hingga menit ke 10, selanjutnya laju 

pelelehan mengalami penurunan hingga menit ke 30. Pada es krim dengan penambahan 

tepung daun kelor 6% diketahui mengalami peningkatan laju pelelehan hingga menit ke 

30. Pada es krim dengan penambahan tepung daun kelor 8% diketahui menghasilkan 

nilai laju pelelehan paling rendah. Es krim dengan penambahan tepung daun kelor 8% 

mengalami peningkatan hingga menit ke 15 dan selanjutnya mengalami penurunan 

hingga menit ke 30. Untuk melihat perubahan melting rate es krim dengan penambahan 

berbagai konsetrasi tepung daun kelor, dapat dilihat pada Lampiran 7.4 (Gambar 7). 

 

3.2.2. Hasil Analisa Kimia Es Krim Nabati dengan Penambahan Berbagai 

Konsentrasi Daun Kelor 

Analisa kimia yang dilakukan meliputi uji kadar air, kadar abu, kadar protein, serta 

kadar lemak. Hasil analisa kimia dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Hasil Analisa Kimia Es Krim Nabati Terpilih Dengan Penambahan Berbagai 

Konsentrasi Daun Kelor 

Formulasi 
Kadar Air 

(%) 

Kadar Abu 

(%) 

Kadar 

Protein (%) 

Kadar Lemak 

(%) 

J 35 61,84±0,51 1,47±0,09
a
 6,60±0,16

a
 8,49±0,61

a
 

J35 K4 61,58±0,47
c
 2,13±0,14

b
 8,80±0,18

b
 7,98±0,48

a
 

J35 K6 60,30±0,12
b
 2,72±0,24

c
 9,52±0,18

c
 9,92±0,56

b
 

J35 K8 58,75±0,26
a
 2,85±0,17

c
 9,60±0,22

c
 11,50±0,50

c
 

Keterangan : 

J 35  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J35 K4  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 4% 

 J35 K6  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 6% 

 J35 K8  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 8% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 

 

Dari Tabel 11 di atas, dapat diketahui bahwa penambahan tepung daun kelor 

memberikan perbedaan nyata pada karakteristik kimia es krim. Nilai kadar air tertinggi 

didapat pada es krim tanpa penambahan kelor yaitu sebesar 61,84±0,51%, sementara 

nilai kadar air terendah didapat pada es krim dengan penambahan tepung daun kelor 8% 

yaitu sebesar 58,75±0,26%. Nilai kadar abu tertinggi didapat pada es krim dengan 
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penambahan kelor 8% yaitu sebesar 2,85±0,17%, sementara nilai kadar abu terendah 

didapat pada es krim tanpa penambahan tepung daun kelor yaitu sebesar 1,47±0,09%. 

Nilai kadar protein tertinggi didapat pada es krim dengan penambahan kelor 8% yaitu 

sebesar 9,60±0,22%, sementara nilai protein terendah didapat pada es krim tanpa 

penambahan tepung daun kelor  yaitu sebesar 6,60±0,16%. Nilai kadar lemak tertinggi 

didapat pada es krim dengan penambahan tepung daun kelor 8% yaitu sebesar 

11,50±0,50% sementara nilai kadar lemak terendah didapat pada es krim dengan 

penambahan tepung daun kelor 4% yaitu sebesar 7,98±0,48%.  

 

3.2.3. Hasil Analisa Aktivitas Antioksidan Es Krim Nabati dengan Penambahan 

Berbagai Konsentrasi Daun Kelor 

Hasil analisa aktivitas antioksidan pada es krim dengan penambahan berbagai 

konsentrasi daun kelor dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Hasil Analisa Aktivitas Antioksidan Es Krim Nabati Terpilih Dengan 

Penambahan Berbagai Konsentrasi Daun Kelor 

Formulasi Aktivitas Antioksidan (%) 

J 35 9,05±0,80
a
 

J35 K4 91,91±0,47
b
 

J35 K6 92,02±0,53
b
 

J35 K8 93,10±0,37
c
 

Keterangan : 

J 35  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J35 K4  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 4% 

 J35 K6  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 6% 

 J35 K8  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 8% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 

 

Dari Tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa penambahan tepung daun kelor 

memberikan perbedaan nyata pada nilai aktivitas antioksidan. Nilai aktivitas 

antioksidan tertinggi didapat pada es krim dengan penambahan tepung daun kelor 8% 

yaitu sebesar 93,10±0,37%. Untuk nilai terendah aktivitas antioksidan didapat pada es 

krim tanpa penambahan tepung daun kelor yaitu sebesar 9,05±0,80%. 
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3.2.4. Hasil Analisa Kadar Kalsium Es Krim Nabati dengan Penambahan 

Berbagai Konsentrasi Daun Kelor 

Hasil analisa kadar kalsium es krim dengan penambahan berbagai konsentrasi daun 

kelor dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Hasil Analisa Fisik Es Krim Nabati Terpilih Dengan Penambahan Berbagai 

Konsentrasi Daun Kelor 

Formulasi Kadar Kalsium (mg/100g) 

J 35 3,83±0,21
a
 

J35 K4 113,36±1,04
b
 

J35 K6 113,79±0,23
b
 

J35 K8 117,85±0,87
c
 

Keterangan : 

J 35  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J35 K4  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 4% 

 J35 K6  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 6% 

 J35 K8  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 8% 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali 

ulangan 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova post hoc Duncan 

 

Dari Tabel 13 di atas, dapat diketahui nilai kadar kalsium berbeda nyata sebagai akibat 

dari penambahan kelor. Nilai kadar kalsium tertinggi didapat pada es krim dengan 

penambahan kelor 8% yaitu sebesar 117,85±0,87. Nilai kadar kalsium terendah didapat 

pada es krim tanpa penambahan tepung daun kelor yaitu sebesar 3,83±0,21. 

 

3.2.5. Hasil Analisa Sensori 

Hasil analisa sensori es krim dengan penambahan berbagai konsentrasi daun kelor dapat 

dilihat pada Tabel 14. 
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Tabel 14. Hasil Analisa Sensori Es Krim Nabati Terpilih dengan Penambahan Berbagai 

Konsentrasi Daun Kelor. 

Formulasi 
Parameter Uji 

Aroma Rasa Tekstur Warna Overall 

J 35 3,57±1,28
a
  4,17±0,95

a
 3,27±1,29

a
 3,90±1,03

a
 4,17±0,83

a
 

J35 K4 3,20±1,03
ab

 3,03±1,19
b
 3,07±1,11

a
 3,30±1,21

b
 3,13±1,07

b
 

J35 K6 2,97±1,16
b
 2,10±0,84

c
 2,80±0,96

a
 2,97±1,22

b
 2,57±0,82

c
 

J35 K8 2,67±1,32
b
 1,50±0,78

d
 2,90±1,21

a
 2,20±0,96

c
 2,00±0,83

d
 

Keterangan: 

J 35  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% 

J35 K4  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 4% 

 J35 K6  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 6% 

 J35 K8  = Es krim dengan substitusi biji jali 35% + kelor 8% 

 1= sangat tidak suka; 2= tidak suka; 3= agak suka; 4= suka; 5= sangat suka 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi. 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda mennjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji Kruskall Wallis dan dilanjutkan 

dengan uji Mann Whitney sebagai uji beda. 

 Uji sensori dilakukan dengan rating hedonik dengan 30 panelis  

 

Dari hasil analisa sensori es krim nabati pada Tabel 14 di atas dapat dilihat parameter 

yang diuji meliputi aroma, rasa, tekstur, warna, dan overall. Penambahan daun kelor 

memberikan hasil perbedaan yang nyata pada hasil sensori dengan parameter aroma, 

rasa, warna, serta overall. Dari hasil uji parameter tekstur, ditemukan hasil bahwa 

penambahan daun kelor tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap tingkat 

kesukaan panelis.  

 

Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa semakin banyak penambahan kelor yang 

diberikan, tingkat penerimaan panelis terhadap produk semakin tidak disukai. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin menurunnya nilai mean yang dihasilkan. Secara overall, 

produk yang memiliki nilai sensori tertinggi yaitu es krim dengan substitusi jali 35% 

tanpa ada penambahan daun kelor, sementara produk yang menghasilkan nilai sensori 

terendah yaitu es krim dengan substitusi jali 35% dan penambahan daun kelor 8%. 
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Gambar 5. Diagram Jaring Analisa Sensori Es Krim dengan Penambahan Daun Kelor 

 

Dari Gambar 5 di atas dapat diketahui bahwa formulasi es krim tanpa penambahan 

tepung daun kelor secara overall paling disukai oleh panelis, sementara es krim dengan 

penambahan tepung daun kelor 8% paling  tidak disukai oleh panelis.


