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4. PEMBAHASAN 

 

Pada hasil penelitian ini, formulasi es krim yang dipilih untuk dilakukan uji selanjutnya 

yaitu dengan penambahan berbagai konsentrasi daun kelor merupakan formulasi es krim 

yang karakteristik fisik dan kimianya mendekati standar es krim yang baik menurut Mc 

Sweeney & Fox (2009) serta Widiantoko and Yunianta (2014) bahwa karakteristik fisik 

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

industri rumah tangga, serta kecepatan leleh es krim yang baik yaitu antara 20-30 

menit/100 gram pada suhu kamar. Serta karakteristik kimia yang meliputi 12% lemak, 

susu tanpa lemak 11%, gula 15%, penstabil serta pengemulsi 0,3%, dan total padatan 

38,3%. Dari hasil penentuan formulasi produk ini, ditentukan formulasi es krim nabati 

yang dipilih dan akan digunakan untuk penelitian selanjutnya yaitu es krim dengan 

substitusi jali 35%.  

 

4.1. Pemilihan Konsentrasi Jali 

4.1.1. Karakteristik Sifat Fisik Es Krim Nabati 

 

A. Overrun 

Overrun didefinisikan sebagai jumlah udara yang terperangkap dalam es krim karena 

adanya proses agitasi sehingga terbentuk rongga udara yang terlepas bersamaan dengan 

melelehnya es krim (Widiantoko and Yunianta 2014). Kadar overrun es krim umumnya 

berkisar antara 70-80%, sementara untuk industri rumah tangga berkisar antara 35-50% 

(Widiantoko and Yunianta 2014). Pada Tabel 4, dapat dilihat 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%. Dari data yang didapat, diketahui bahwa overrun dari es 

krim yang dihasilkan jauh dibawah kisaran nilai overrun yang disarankan oleh 

Widiantoko and Yunianta (2014) di atas.  Selain itu, semakin banyak penambahan jali 

nilai overrun yang dihasilkan semakin menurun. Penurunan nilai overrun diakibatkan 

karena peningkatan kekentalan atau viskositas dari es krim, sehingga mobilitas molekul 

air menjadi terbatas dan menyebabkan ruang antar partikel dalam Ice Cream Mix mnjadi 

semakin sempit. Menyempitnya ruang antar partikel menyebabkan udara yang masuk 
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dalam Ice Cream Mix selama agitasi menjadi semakin sedikit sehingga nilai overrun 

yang dihasilkan semakin rendah (Rachmawanti A and Handajani 2011). 

 

B. Viskositas 

Viskositas didefinisikan sebagai ukuran kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan 

pada es krim mempengaruhi mobilitas molekul air dalam ruang antar partikel menjadi 

semakin sempit maupun lebar (Widiantoko and Yunianta 2014). Sifat mengental pada 

es krim ini dapat disebabkan oleh adanya bahan penyusun seperti lemak dan bahan 

kering tanpa lemak (Oksilia, Syafutri, and Lidiasari 2012). Dalam penelitian ini, 

pengukuran nilai viskositas dilakukan pada saat sebelum dan setelah freezing. 

Pengukuran pada saat sebelum freezing memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik 

adonan yang terbentuk. Pengukuran ini dilakukan setelah adonan es krim didinginkan 

terlebih dahulu hingga suhu mencapai ± 4
o
C. Sementara pengukuran nilai viskositas 

setelah freezing dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari proses pembekuan terhadap 

karakteristik es krim. Pengujian ini dilakukan setelah es krim dibekukan dan disimpan 

pada suhu ± -18
o
C selama 24 jam kemudian di thawing pada suhu ruang hingga suhu es 

krim naik menjadi ± 4
o
C. 

 

Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa dengan semakin tinggi konsentrasi biji jali 

menghasilkan nilai viskositas yang semakin tinggi pula. Pada Tabel 4 dapat dilihat 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 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. Peningkatan nilai viskositas ini terjadi karena adanya 

kandungan amilosa dalam biji jali. amilosa memiliki sifat higroskopis sehingga dapat 

meningkatkan penyerapan air dan berperan dalam pembentukan gel. Semakin tinggi 

kadar amilosa dari suatu bahan maka gel yang terbentuk akan lebih kaku. Kadar amilosa 

berpengaruh terhadap viskositas dari suatu bahan. Semakin tinggi amilosa maka 

viskositas akan semakin tinggi pula (Xie et al. 2009). 
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C. Time to Melt dan Melting Rate 

Time to melt didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh es krim untuk 

seluruhnya meleleh pada suhu ruang. Sementara waktu yang dibutukan untuk 

melelehkan es krim dengan volume tertentu disebut melting rate (Prindiville, Marshall, 

and Heymann 2000). Kualitas meleleh es krim yang baik adalah 15-20 menit per 10 

gram bahan (Haryanti and Zueni 2015). Dari penjelasan di atas, maka dalam penelitian 

ini es krim yang baik akan meleleh pada waktu 60-80 menit per 40 gram bahan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan Tabel 4 dapat dilihat bahwa es krim dengan substitusi 

konsentrasi jali semakin besar menghasilkan waktu pelelehan semakin lama. Time to 

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

92,17±1,47 menit per 40 gram bahan, dan waktu tercepat didapat pada formulasi es 

krim dengan substitusi jali 25% yaitu selama 52,17±1,47 menit per 40 gram bahan. 

Berdasarkan data yang didapat dalam Tabel 4, diketahui juga bahwa formulasi es krim 

dengan waktu pelelehan yang mendekati syarat es krim yang baik adalah es krim 

kontrol tanpa substitusi jali. Untuk es krim dengan substitusi jali 25% menghasilkan 

waktu pelelehan di bawah kriteria (52,17menit), sementara es krim dengan substitusi 

jali 35% dan 45% menghasilkan waktu pelelehan di atas kriteria (90,5 menit dan 92,17 

menit). Konsentrasi jali yang dipilih untuk penelitian selanjutnya yaitu es krim dengan 

substitusi jali 35% karena memiliki waktu pelelehan yang lebih mendekati kriteria es 

krim yang baik menurut Haryanti and Zueni (2015) yaitu sebesar 15-20 menit per 10 

gram bahan. 

 

Bahan dasar dalam pembuatan es krim dapat mempengaruhi kecepatan meleleh es krim. 

Biji jali mengandung amilosa sebesar 8,36% (Nurmala dan Tati, 1998). Amilosa 

memiliki peranan dalam penyerapan air, sehingga semakin tinggi kadar amilosa dalam 

suatu bahan akan menyebabkan tingkat absorbsi air semakin tinggi (Wanita and Wisnu 

2013). Penyerapan air ini akan menyebabkan adonan menjadi semakin kental. Teori ini 

memperkuat yang disampaikan oleh Oksilia et al. (2012) bahwa kecepatan meleleh juga 

dipengaruhi oleh tekstur dan kekentalan dari adonan, karena semakin kental adonan 

maka tekstur akan menjadi semakin padat sehingga waktu pelelehan juga akan semakin 

lama. 
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Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa es krim dengan berbagai substitusi konsentrasi jali 

tidak menunjukkan perubahan menjadi cair hingga menit ke-30. Hal ini dapat 

berhubungan dengan proses destabilisasi lemak yang terjadi selama freezing. Es krim 

dengan tingkat destabilisasi lemak yang tinggi dapat menahan bentuk es krim dengan 

baik selama pelelehan sehingga melting rate mengalami penurunan serta waktu yang 

dibutuhkan untuk meleleh menjadi lebih lama (Muse and Hartel 2004).  

 

4.1.2. Karakteristik Sifat Kimia Es Krim Nabati 

 

A. Kadar Air 

Kadar air dalam penelitian ini berkaitan dengan total padatan. Total padatan merupakan 

semua komponen di dalam es krim dikurangi dengan kadar air. Komponen yang 

termasuk dalam total padatan yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral 

(Achmad, Nurwantoro, and Mulyani 2012). Pada hasil pengamatan Tabel 6, dapat 

diketahui bahwa 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%. Peningkatan 

konsentrasi jali meningkatkan nilai kadar air meskipun nilai kadar air jali 35% dan 45% 

tidak berbeda secara nyata. Peningkatan nilai kadar air ini menunjukkan penurunan nilai 

total padatan yang ada dalam es krim. Hal ini disebabkan karena peningkatan jali yang 

disubstitusi mengakibatkan penurunan kadar santan dalam es krim. Dalam santan 

memiliki kandungan total padatan yang tinggi yaitu sebesar 50,42%, sehingga dengan 

menurunnya kandungan santan dalam es krim akan mengakibatkan nilai total padatan 

dalam es krim juga berkurang (Widjajaseputra and Wisyastuti 2017).   

 

B. Kadar Abu 

Kadar abu merupakan indikasi kandungan mineral yang terdapat dalam sampel es krim 

(Umelo, Uzoukwu, and Odimegwu 2014). Abu juga merupakan salah satu faktor yang 

menentukan mutu suatu bahan, karena semakin rendah kadar mineral dalam suatu bahan 

maka tingkat kemurniannya semakin tinggi (Muljohardjo, 1998 dalam (Sari et al. 

2017)). Dari Tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan substitusi biji jali 
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dalam es krim menurunkan kadar abu dalam es krim. 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%. 

Penurunan nilai kadar abu ini dapat terjadi karena dengan semakin tinggi konsentrasi 

jali yang disubstitusi menghasilkan kadar santan yang ditambahkan menjadi semakin 

menurun. Dalam santan mengandung 1,0-1,5% abu, sehingga dengan penurunan kadar 

santan dalam es krim menghasilkan kadar abu yang semakin menurun juga (Seow and 

Gwee 1997). 

 

C. Kadar Protein 

Protein dalam es krim berfungsi untuk membentuk lapisan permukaan di sekitar globula 

lemak saat proses homogenisasi serta menyelimuti gelembung udara pada saat 

pembuihan (Widiantoko and Yunianta 2014). Dari hasil pengamatan dapat diketahui 

bahwa penambahan konsentrasi jali memberikan perbedaan yang nyata terhadap nilai 

kadar protein. Pada Tabel 6 diketahui penambahan konsentrasi jali menghasilkan nilai 

kadar protein yang semakin tinggi. 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%. Hal ini 

dikarenakan dalam 100 gram jali mengandung protein yang tinggi yaitu sebesar 11 

gram protein (Nurmala 2010). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dengan 

peningkatan kadar jali dalam es krim menghasilkan nilai kadar protein yang semakin 

tinggi pula. 

 

D. Kadar Lemak 

Dalam pembuatan es krim, lemak berfungsi untuk membentuk struktur es krim dimna 

besar globula lemak yang membentuk granula menentukan besarnya ukuran rongga 

udara dalam sel. Selain itu, lemak juga berfungsi untuk menghasilkan tekstur yang 

lembut pada es krim ketika lemak tersebar secara merata dengan ukuran homogen dan 

kecil (Widiantoko and Yunianta 2014). Berdasarkan hasil pengamatan Tabel 6, didapat 

hasil bahwa penambahan jali pada berbagai konsentrasi dapat meningkatkan kadar 

lemak. 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 
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dengan substitusi jali 25% yaitu sebesar 7,51±1,09%. Hal ini dikarenakan dalam jali 

terkandung 4 gram lemak/100 gram bahan (Gopalakrishnan et al. 2016). 

 

E. Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan merupakan substansi yang dapat menghambat atau mencegah oksidasi dari 

substrat tertentu ketika tersedia dalam konsentrasi yang lebih rendah dari substrat yang 

dapat dioksidasi (Flora 2009). Aktivitas antioksidan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya kandungan lipid, konsentrasi antioksidan, suhu, tekanan oksigen, 

serta komponen kimia dari makanan secara umum. Dalam bidang kesehatan, 

antioksidan berperan dalam mencegah penyakit kanker, tumor, penyempitan pembuluh 

daarah, serta penuaan dini (Sayuti and Yenrina 2015).  

 

Berdasarkan hasil pengamatan Tabel 7 diketahui bahwa penambahan konsentrasi jali 

meningkatkan aktivitas antioksidan. 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%. 

Aktivitas antioksidan ini didapatkan dari enam komponen fenolik yang terdapat dalam 

biji jali. Komponen tersebut antara lain coniferyl alcohol, syringic acid, ferulic acid, 

syringaresinol, 4-ketopinoresinol dan mayuenolide yang ada (Kuo et al. 2001).   

 

F. Kadar Kalsium 

Kalsium merupakan salah satu jenis mineral yang penting dalam pertumbuhan manusia.   

Dari hasil analisa Tabel 8, dapat diketahui bahwa penambahan jali meningkatkan kadar 

kalsium dari es krim. 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. dari data 

tersebut, dapat diketahui bahwa es krim nabati tanpa penambahan jali memiliki 

kandungan kalsium yang rendah, sehingga dengan penambahan jali ke dalam adonan es 

krim dapat meningkatkan kadar kalsium. Peningkatan kadar kalsium ini dikarenakan jali 

mengandung kalsium sebesar 213mg/100g (Nurmala 2010). Penambahan jali ke dalam 

es krim ini mampu memenuhi kebutuhan harian kalsium seseorang sebesar 0,325%. 
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Berdasarkan penjelasan karakteristik fisik es krim nabati dengan subsitusi berbagai 

konsentrasi jali yang telah dijabarkan, diketahui bahwa es krim dengan substitusi jali 

35% menghasilkan karakteristik es krim yang mendekati karakteristik es krim yang baik 

menurut Widiantoko and Yunianta (2014), meskipun nilai overrun dari semua formulasi 

tidak mencapai standar yang ada. Sementara dari karakteristik kimia yang didapat, es 

krim dengan substitusi jali 35% dan 45% menghasilkan nilai yang memenuhi standar es 

krim yang baik menurut Mc Sweeney & Fox (2009) yang meliputi kandungan lemak 

12%, susu tanpa lemak 11%, gula 15%, penstabil serta pengemulsi 0,3%, dan total 

padatan 38,3%. Meskipun pada es krim dengan substitusi jali 35% dan 45% 

menghasilkan data yang tidak berbeda nyata kecuali pada nilai kadar abu dan kadar 

protein, formulasi es krim nabati yang dipilih untuk penelitian selanjutnya yaitu es krim 

dengan substitusi jali 35% karena mempertimbangkan aspek karakteristik fisik yang 

baik. 

 

4.2. Penambahan Tepung Daun Kelor 

 

4.2.1. Karakteristik Sifat Fisik Es Krim Nabati dengan Penambahan Konsentrasi 

Tepung Daun Kelor 

 

A. Overrun 

Dari hasil pengamatan Tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai overrun tertinggi didapat pada 

es krim dengan penambahan tepung daun tepung daun kelor 4% yaitu sebesar 8,61%, 

sementara nilai overrun terendah didapat pada es krim tanpa penambahan kelor yaitu 

sebesar 4,93%. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa dengan 

penambahan kelor dapat meningkatkan nilai overrun dibandingkan dengan es krim 

kontrol, hal ini terjadi karena daun kelor mampu meningkatkan jumlah matriks 

pemerangkap udara. Namun dengan meningkatnya penambahan kelor, nilai overrun 

menjadi semakin menurun, hal ini dapat terjadi karena daun kelor berfungsi sebagai 

bahan kering yang mampu membuat es krim menjadi kental (Wijayanti and Ismawati 

2016). Penurunan nilai overrun juga dapat terjadi karena dengan penambahan kelor 

membatasi mobilitas molekul air karena ruang antar partikel dalam adonan menjadi 

semakin sempit. Menyempitnya ruangan ini menyebabkan udara yang masuk ke dalam 
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adonan selama proses agitasi menjadi semakin sedikit sehingga nilai overrun menurun 

(Oksilia et al. 2012). Nilai overrun juga berkaitan dengan nilai viskositas, dimana 

semakin tinggi viskositas suatu bahan maka nilai overrun yang dihasilkan akan semakin 

rendah (Oksilia et al. 2012).  

 

B. Viskositas 

Dari hasil pengamatan Tabel 9 juga dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya 

konsentrasi kelor yang ditambahkan nilai viskositas akan semakin meningkat. 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. 

Diketahui pula bahwa nilai viskositas setelah freezing lebih tinggi dibandingkan 

viskositas sebelum freezing. Peningkatan nilai viskositas ini dapat terjadi karena adanya 

partikel-partikel tersuspensi dalam adonan es krim seperti serat, air, serta komponen 

protein yang berikatan dengan bahan-bahan penstabil. Serat mampu mengikat air dalam 

adonan sehingga menyebabkan jumlah air yang terikat semakin banyak dan sebagai 

akibatnya adonan menjadi semakin kental (Oksilia et al. 2012). 

 

C. Time to Melt dan Melting Rate 

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa penambahan kelor 

memberikan perbedaan nyata terhadap waktu pelelehan es krim. 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. Semakin banyak kelor yang ditambahkan, waktu yang 

dibutuhkan untuk melelehkan es krim juga menjadi semakin cepat. Hal ini dikarenakan 

adanya kandungan protein dalam kelor. Menurut Gopalakrishnan et al. (2016) dalam 

100 gram tepung daun kelor terdapat kandungan protein sebesar 27,1 gram. Protein 

dalam pembuatan es krim berfungsi dalam menstabilkan emulsi lemak setelah proses 
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homogenisasi, membantu pembuihan, serta menstabilkan daya ikat air yang kemudian 

mempengaruhi viskositas dan tekstur dari es krim yang lembut. Penambahan tepung 

daun kelor mengakibatkan protein dalam es krim menjadi semakin tinggi sehingga 

pembuihan es krim menjadi semakin baik. Hal ini yang kemudian mempengaruhi 

peningkatan overrun adonan dan menyebabkan waktu pelelehan menjadi semakin cepat 

(Oksilia et al. 2012)  

 

Dilihat dari Tabel 10, diketahui bahwa penambahan konsentrasi tepung daun kelor dapat 

menghasilkan karakteristik es krim yang dapat meleleh. Semakin banyak konsentrasi 

kelor yang ditambahkan, laju pelelehan es krim juga menjadi semakin cepat. Hal ini 

dapat terjadi karena semakin banyak udara yang terperangkap dalam adonan es krim 

sehingga menghasilkan ukuran kristal es menjadi semakin kecil dan es krim menjadi 

lebih cepat meleleh. Muse and Hartel (2004) menjelaskan bahwa melting rate 

dipengaruhi oleh jumlah udara yang masuk, ukuran kristal es, koefisien konsistensi 

adonan, serta jaringan globula lemak yang terbentuk selama pembekuan. Selain itu, laju 

pelelehan juga dipengaruhi oleh kandungan protein. Menurut Oksilia et al. (2012) 

protein dalam pembuatan es krim berfungsi dalam menstabilkan emulsi lemak setelah 

proses homogenisasi, membantu pembuihan, serta menstabilkan daya ikat air yang 

kemudian mempengaruhi viskositas dan tekstur dari es krim yang lembut. Sehingga 

dengan stabilnya kandungan lemak dalam es krim mengakibatkan penahanan bodi es 

krim menjadi agak kurang kokoh dan es krim dapat meleleh (Muse and Hartel 2004).    

 

4.2.2. Karakteristik Sifat Kimia Es Krim Nabati dengan Penambahan Konsentrasi 

Tepung Daun Kelor 

 

A. Kadar Air 

Dari hasil pengamatan Tabel 11 dapat diketahui bahwa penambahan tepung daun kelor 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap nilai kadar air. 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%.  Penambahan konsentrasi tepung daun kelor menghasilkan 

nilai kadar air yang semakin menurun. Penurunan nilai kadar air ini mengindikasikan 
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bahwa nilai total padatan dalam es krim semakin menigkat. Peningkatan nilai total 

padatan ini disebabkan karena penambahan tepung daun kelor ke dalam adonan es krim 

merupakan suplementasi bahan dan bukan merupakan substitusi bahan, sehingga 

semakin tinggi konsentrasi kelor yang ditambahkan, nilai total padatan yang terkandung 

juga akan semakin meningkat. Selain itu, penurunan nilai kadar air juga dapat terjadi 

karena adanya kandungan serat dalam kelor. Dalam tepung daun kelor terkandung serat 

sebanyak 19,2 gram/100 gram bahan. Serat mampu mengikat air dalam adonan 

sehingga menyebabkan jumlah air yang terikat semakin banyak dan sebagai akibatnya 

adonan menjadi semakin kental dan nilai kadar air menurun (Oksilia et al. 2012). 

 

B. Kadar Abu 

Dari hasil pengamatan Tabel 11 dapat diketahui bahwa penambahan kelor memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap nilai kadar abu. Nilai kadar abu tertinggi didapat pada es 

krim dengan 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%. Penambahan konsentrasi kelor meningkatkan nilai kadar abu menjadi 

2,13%-2,85%. Hal ini dapat berkaitan dengan kandungan gizi yang terdapat dalam kelor 

sehingga dapat mempengaruhi es krim, seperti kandungan kalsium, fosfor, serta zat besi 

yang terdapat dalam kelor. Hal inilah yang mendasari kenaikan kadar abu setiap 

penambahan konsentrasi kelor (Sari et al. 2017). 

 

C. Kadar Protein 

Setelah es krim ditambah dengan konsentrasi kelor, nilai protein dari es krim yang 

dihasilkan menjadi semakin meningkat lagi seperti dapat dilihat pada Tabel 11. 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%. Semakin tinggi konsentrasi kelor yang 

diberikan, semakin tinggi pula kadar protein yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena 

dalam 100 gram kelor mengandung 27,1 gram protein (Gopalakrishnan et al. 2016). 
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D. Kadar Lemak 

Es krim yang ditambah dengan berbagai konsentrasi kelor menghasilkan nilai kadar 

lemak yang semakin meningkat seperti dapat dilihat pada Tabel 11. 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%. Hal ini dikarenakan 

dalam 100 gram kelor terkandung 2,3 gram lemak (Gopalakrishnan et al. 2016). 

 

E. Aktivitas Antioksidan 

Pada Tabel 12 diketahui penambahan konsentrasi kelor mampu meningkatkan 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%. Peningkatan nilai aktivitas antioksidan ini dikarenakan dalam 

kelor mengandung asam askorbat, flavonoid, phenolic, serta karotenoid (Aminah et al. 

2015). 

 

F. Kadar Kalsium 

Dari hasil pengamatan Tabel 13 dapat diketahui bahwa dengan penambahan kelor 

mampu meningkatkan kadar kalsium. Nilai kadar kalsium tertinggi didapat pada es krim 

dengan penambahan kelor 8% yaitu sebesar 117,85±0,87mg/100g. Nilai kadar kalsium 

terendah didapat pada es krim tanpa penambahan tepung daun kelor yaitu sebesar 

3,83±0,21mg/100g. Penambahan tepung daun kelor ke dalam es krim selain 

mempengaruhi karakteristik fisik es krim, juga bertujuan untuk meningkatkan kadar 

kalsium dalam es krim. Karena kandungan kalsium dalam daun kelor yang sangat 

tinggi, seperti kandungan kalsium dalam daun kelor segar yaitu 440 mg/100 gram 

bahan. Sementara dalam daun kering kelor mengandung kalsium 2185 mg/100 gram 

bahan, dan pada tepung daun kelor mengandung 2003 mg/100 gram bahan 

(Gopalakrishnan et al. 2016). Penambahan tepung daun kelor ke dalam es krim mampu 

memenuhi kebutuhan kalsium seseorang sebesar 9,82%. 
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4.2.3. Karakteristik Sensori Es Krim Nabati dengan Penambahan Konsentrasi 

Tepung Daun Kelor 

Analisa sensori atau yang biasa dikenal dengan uji organoleptik merupakan pengujian 

yang berdasar pada indera, yang meliputi mata, telinga, indera pencicip, pembau, serta 

perasa. Kemampuan alat indera menghasilkan tanggapan mampu dibedakan berdasar 

pada jenis kesan. Kemampuan dalam memberikan kesan dapat dibedakan berdasar pada 

kemampuan alat indera memberikan reaksi atas tanggapan yang diterima. Salah satu 

kemampuan tersebut yaitu kemampuan menyatakan suka atau tidak suka (hedonik). 

Dalam penelitian ini sendiri dilakukan pengujian dengan tujuan mengetahui taraf 

kesukaan panelis terhadap formulasi es krim yang berbeda – beda. Pengujian sensori ini 

dilakukan dengan menggunakan metode rating serta parameter yang diuji termasuk 

aroma, rasa, tekstur, warna, dan overall. Dalam melaksanakan uji sensori, dibutuhkan 

panel yang bertugas menilai sifat atau mutu produk berdasarkan pada kesan subjektif. 

Orang yang menjadi panel biasa disebut sebagai panelis (Negara et al. 2016). 

 

A. Aroma 

Aroma merupakan parameter uji yang pertama diujikan kepada panelis. Aroma 

memiliki definisi sebagai bau yang ditimbulkan oleh rangsangan kimia yang tercium 

oleh syaraf olfaktori yang terdapat dalam rongga hidung (Negara et al. 2016). Dari hasil 

pengamatan Tabel 14 didapatkan hasil bahwa aroma dari es krim yang paling disukai 

oleh panelis yaitu es krim tanpa penambahan tepung daun kelor, sementara es krim 

dengan penambahan tepung daun kelor sebesar 8% menunjukkan nilai rata-rata paling 

rendah yaitu sebesar 2,67±1,32. Dari hasil pengamatan diketahui juga bahwa semakin 

tinggi konsentrasi tepung daun kelor yang ditambahkan, tingkat kesukaan panelis 

semakin menurun. Hal ini dapat terjadi karena  daun kelor memiliki aroma langu yang 

khas dan kurang enak, sehingga aroma dari bahan penyusun es krim lainnya seperti 

santan tertutupi oleh aroma daun kelor (Wijayanti and Ismawati 2016). Meskipun 

begitu, dari hasil uji statistik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara es 

krim dengan penambahan tepung kelor konsentrasi 4%, 6%, dan 8%. Hal ini dapat 

terjadi karena perbedaan aroma yang dihasilkan oleh tepung daun kelor tidak terlalu 

besar dan tepung daun kelor yang digunakan berasal dari satu produk yang sama 

(Negara et al. 2016).  
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B. Rasa 

Parameter kedua yang diujikan yaitu rasa. Rasa merupakan tingkat kesukaan yang 

diamati oleh indera perasa. Dari hasil pengamatan Tabel 14, didapatkan hasil formulasi 

es krim yang menghasilkan nilai rata-rata tertinggi yaitu es krim tanpa penambahan 

tepung daun kelor dengan nilai 4,17±0,95 sementara nilai terendah didapatkan pada es 

krim dengan penambahan tepung daun kelor 8% yaitu sebesar 1,50±0,78. Penurunan 

tingkat kesukaan terhadap peningkatan konsentrasi tepung daun kelor yang 

ditambahkan dapat terjadi karena rasa yang terdapat dalam daun kelor. Daun kelor 

memilki rasa sepat yang khas karena daun kelor mengandung tannin (Wijayanti and 

Ismawati 2016). Pada hasil uji statistik diketahui juga bahwa terdapat perbedaan nyata 

antara satu formulasi es krim dengan formulasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan tepung daun kelor ke dalam es krim memberikan pengaruh nyata terhadap 

tingkat kesukaan panelis pada parameter rasa. 

 

C. Tekstur 

Parameter selanjutnya yang diamati dalam uji sensori ini yaitu tekstur dari es krim. Dari 

hasil pengamatan Tabel 14 didapatkan hasil nilai rata-rata tertinggi didapat pada 

formulasi es krim tanpa penambahan tepung daun kelor, yaitu sebesar 3,27±1,29. 

Sementara nilai rata-rata terendah didapat pada es krim dengan penambahan tepung 

daun kelor 6%. Perubahan tekstur dari es krim dengan penambahan tepung daun kelor 

ini dikarenakan dengan penambahan tepung daun kelor mengakibatkan kandungan serat 

yang ditambahkan semakin banyak (Wijayanti and Ismawati 2016). Dari hasil pengujian 

statistik, diketahui bahwa tidak terdapat beda nyata antar perlakuan yang diuji. Hal ini 

menandakan bahwa penambahan tepung daun kelor tidak berpengaruh nyata terhadap 

tekstur es krim yang dihasilkan.  

 

D. Warna 

Penentuan mutu suatu bahan pangan biasanya tergantung dari warna yang dimilikinya. 

Warna yang tidak menyimpang dari warna yang seharusnya memberikan kesan 

penilaian tersendiri oleh panelis (Negara et al. 2016). Dari hasil pengamatan Tabel 14 

diketahui bahwa panelis paling menyukai warna dari es krim tanpa penambahan tepung 
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daun kelor, sementara es krim dengan penambahan tepung daun kelor 8% diketahui 

menghasilkan nilai rata-rata terendah. Penurunan nilai ini dikarenakan dengan semakin 

meningkatnya konsentrasi daun kelor yang ditambahkan, menghasilkan warna hijau 

yang semakin gelap. Warna hijau yang didapat ini berasal dari pigmen yang ada dalam 

daun kelor seperti karotenoid, lutein, α-karoten, β-karoten, xantin, serta klorofil 

(Wijayanti and Ismawati 2016). Es krim dengan penambahan tepung daun kelor 4% 

tidak berbeda nyata dengan es krim dengan penambahan tepung daun kelor 6%. Namun 

berbeda nyata dengan es krim tanpa penambahan tepung daun kelor serta es krim 

dengan penambahan tepung daun kelor 8%.  

 

E. Overall 

Secara keseluruhan, dapat diketahui dari Tabel 14 bahwa es krim yang paling disukai 

oleh panelis yaitu es krim tanpa penambahan tepung daun kelor dengan nilai rata-rata 

4,17±0,83. Sementara es krim yang menghasilkan nilai rata-rata terendah yaitu es krim 

dengan penambahan tepung daun kelor 8% yaitu sebesar 2,00±0,83. Dari hasil 

pengamatan diketahui juga bahwa terdapat beda nyata antar formulasi es krim yang 

diujikan. Hal ini menandakan bahwa penambahan tepung daun kelor memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap tingkat penerimaan panelis pada es krim.     

 


