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3. HASIL PENGAMATAN 

3.1. Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan dipilih tiga jenis konsentrasi perbandingan whipped 

creamdengan masing-masing tepung maizena,mocaf dan ganyong. Tiga jenis 

konsentrasi ditentukan melalui uji organoleptikoleh 30 panelis dengan parameter yang 

diuji adalah tekstur,rasa,warna dan overall. Tabel 4 menunjukkan bahwa dari hasil uji 

rangkinghedonik terhadap 30 panelis tingkat kesukaan terhadap warna, rasa,tekstur dan 

overalltertinggi terdapat pada es krim A dengan konsentrasi penambahan masing-

masing 25% tepung maizena, mocaf, ganyong dan whipped cream75%,sehingga es krim 

konsentrasi A dipilih untuk uji utama. 

 

Tabel 7. Hasil Uji Sensori Es Krim Nabati Rendah Lemak Pada Berbagai Formulasi 

Jenis 

Tepung 
Konsentrasi 

Parameter Uji 

Warna Tekstur Rasa Overall 

Maizena 

A 2,67±0,54a 2,63±0,61a 2,56±0,67a 2,70±0,46a 

B 1,67±0,84b 1,76±0,62b 1,70±0,65b 1,63±0,66b 

C 1,73±0,69b 1,67±0,75b 1,63±0,80b 1,67±0,80b 

 

Mocaf 

A 2,40±0,56a 2,23±0,77a 2,26±0,90a 2,60±0,49a 

B 2,13±0,89a 1,96±0,76a  2,00±0,64ab 1,80±0,76b 

C 1,46±0,68b 1,86±0,89a 1,73±0,82b 1,67±0,84b 

 

Ganyong 

A 2,20±0,76a 2,20±0,84a 2,30±0,87a 2,33±0,75a 

B 2,13±0,77a 2,00±0,69a 1,93±0,63b 2,00±0,83ab 

C 1,67±0,84b 1,80±0,88a 1,76±0,85b 1,63±0,76b 
Keterangan : 

 A : es krim dengan penambahan 25% tepung dan 75% whipped cream 

 B : es krim dengan penambahan 50% tepung  dan 50% whipped cream 

 C : es krim dengan penambahan 75% tepung dan 25% whipped cream 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Tanda supercript dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

dalam satu kolom (p < 0,05) berdasarkan uji Kruskall Wallis dan Uji Mann Whitney. 
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3.2. Penelitian Utama 

Penelitian utama untuk mengetahui karakteristik fisik, karakteristik kimia dan analisa 

sensori es krim fat replacer.  

 

3.2.1. Karakteristik Fisik Es Krim Pada Berbagai Formulasi 

Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 8karakteristik fisik es krim nabati rendah lemak 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Es krim kontrol memiliki nilai overrun yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan es krim penambahan tepung. Berdasarkan uji 

signifikasi one way anova dengan menggunakan uji wilayah berganda Duncan, 

persentaseoverrun es krim kontrol berbeda nyata dengan nilai overrun es krim dengan 

penambahan tepung maizena, mocaf dan ganyong. Perbedaan nyata tersebut 

ditunjukkan dengan persentase overrun es krim kontrol yang lebih tinggi yaitu 76,25 ± 

6,66 dibandingkan dengan es krim penambahan tepung maizena, mocaf dan ganyong 

yaitu sebesar 44,01 ± 7,67, 61,21 ± 6,59 dan 40,83 ± 7,54.  

 

Nilai hardness es krim penambahan tepung ganyong dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 

9menunjukkan bahwa nilai tekstur es krim tepung ganyong berbeda nyata dengan es 

krim kontrol, mocaf dan maizena karena menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu 

3,49 ± 0,22.Nilai viskositas sebelum dan sesudah pembekuan es krim kontrol berbeda 

nyata dengan es krim tepung maizena, mocaf dan ganyong karena memiliki angka yang 

lebih rendah yaitu 53,33 ± 3,02dan 29,16 ± 3,41. Time to melt pada es krim tepung 

mocaftidak berbeda nyata dengan es krim tepung maizenadengan waktu pelelehan yang 

lebih lama yaitu 139,17 ± 3,76. 
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Tabel 8. Karakteristik Fisik Es Krim Pada Berbagai Formulasi 

Sampel 
Karakteristik 

Overrun(%) Hardness(kgf) Viskositas 1 (d Pa.s) Viskositas 2  (d Pa.s) Time to melt(menit) 

P0 

P1 

P2 

P3 

76,25 ± 6,66 c 

44,01 ± 7,67a 

61,21 ± 6,59 b 

40,83 ± 7,54 a 

1,38 ± 0,22 a 

2,06 ± 0,63 b 

1,48 ± 0,27 a 

3,49 ± 0,22 c 

53,33 ± 3,02 a 

63,33 ± 3,02 bc 

66,25 ± 3,79 c 

61,25 ± 4,40 b 

29,16 ± 3,41 a 

34,16 ± 4,08bc 

38,75 ± 4,67c 
32,50 ± 3,16 ab 

75,83 ± 8,61a 

133,33 ± 6,06 bc 

139,17 ± 3,76c 
127,50 ± 2,74 b 

Keterangan : 

 P0 : es krim dengan penambahan 0% tepung dan 100% whipped cream 

 P1 : es krim dengan penambahan 25% tepung maizena dan 75% whipped cream 

 P2 : es krim dengan penambahan 25% tepung mocaf dan 75% whipped cream 

 P3 : es krim dengan penambahan 25% tepung ganyong dan 75% whipped cream 

 Viskositas 1 : viskositas sebelum pembekuan. 

 Viskositas 2 : viskositas sesudah pembekuan. 

 Nilai dengan superscript yang berbeda dalam kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan 

one way anova dengan menggunakan uji wilayah berganda Duncan sebagai uji beda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

Gambar 8. Karakteristik Fisik Es Krim Pada Berbagai Formulasi 

 

3.2.2. Hasil Analisa Melting rateEs Krim  

Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 9es krim kontrol memiliki laju pelelehan es krim yang 

paling cepat. Es krim dengan penambahan tepung mocaf ternyata memiliki laju 

pelelehan yang agaklama dibandingkan dengan es krim penambahan tepung maizena 

maupun tepung ganyong pada konsentrasi yang sama. Berdasarkan one way anova 

dengan menggunakan uji wilayah berganda Duncan  menunjukkan bahwa laju pelelehan 

es krim tepung maizena, mocaf dan ganyong tidak berbeda nyata pada saat menit ke- 30 

yaitu 0,19±0,08, 0,18±0,06dan 0,21±0,02. Sedangkan es krim kontrol waktu laju 

pelelehannya lebih cepat yaitu 0,33±0,07. 
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Tabel 9. Hasil Pengukuran Melting rateEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

Samp

el 

Melting rate(gram/menit) 

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

P0 

P1 

P2 

P3 

0,10±0,05a 

0,08±0,05a 

0,09±0,04a 

0,09±0,05a 

0,17±0,10a 

0,10±0,07a 

0,12±0,06a 

0,13±0,05a 

0,20±0,10a 

0,15±0,10a 

0,13±0,07a 

0,14±0,04a 

0,24±0,09a 

0,16±0,11a 

0,15±0,02a 

0,19±0,03a 

0,30±0,07b 

0,18±0,11a 

0,17±0,06a 

0,20±0,03a 

0,33±0,07b 

0,19±0,08a 

0,18±0,06a 

0,21±0,02a 

Keterangan : 

 P0 : es krim dengan penambahan 0% tepung dan 100% whipped cream 

 P1 : es krim dengan penambahan 25% tepung maizena dan 75% whipped cream 

 P2 : es krim dengan penambahan 25% tepung mocaf dan 75% whipped cream 

 P3 : es krim dengan penambahan 25% tepung ganyong dan 75% whipped cream 

 Nilai dengan superscript yang berbeda dalam kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan one way anova dengan menggunakan 

uji wilayah berganda Duncan sebagai uji beda.  

 

 

 
 

Gambar 9. Grafik Melting rateEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

 

3.2.3. Pengamatan Mikroskopik Es Krim  

Berdasarkan gambar pengamatan mikroskopik, es krim terdiri atas fase terdispersi dan 

fase kontinyu. Terlihat pada Gambar 10 sampai dengan Gambar 13 bahwa terdapat 

perbedaan penampakan mikroskopis pada tiap gambar.   
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Gambar 10. Penampakan Mikroskopik Es Krim Kontrol 

 

 

Gambar 11. Penampakan Mikroskopik Es Krim Tepung Maizena  
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 Gambar 12. Penampakan Mikroskopik Es Krim Tepung Mocaf  

 

 

Gambar 13. Penampakan Mikroskopik Es Krim Tepung Ganyong  

 

3.2.4. Karakteristik Kimia Es Krim Pada Berbagai Formulasi 

Berdasarkan Tabel 10masing-masing es krim memiliki persentase total padatan dan 

kadar lemak yang berbeda-beda. Total padatan dan kadar lemak es krim kontrol lebih 

tinggi dibandingkan dengan es krim penambahan tepung yaitu 39,46 ± 1,40 dan 11,01 ± 

0,64. Berdasarkan one way anova dengan menggunakan uji wilayah berganda Duncan 

juga menunjukkan bahwa es krim kontrol berbeda nyata dengan es krim penambahan 

tepung. 
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Tabel 10.Karakteristik Kimia Es Krim Pada Berbagai Formulasi 

Perlakuan 
Karakteristik 

Total Padatan (%) Kadar Lemak (%) 

P0 

P1 

P2 

P3 

39,46 ± 1,40c 

34,70 ± 0,70a 

36,66 ± 1,40b 

35,06 ± 0,71a 

11,01 ± 0,64c 

5,52 ± 0,39a 

6,15 ± 0,60b 

5,32 ± 0,34a 

Keterangan : 

 P0 : es krim dengan penambahan 0% tepung dan 100% whipped 

 P1 : es krim dengan penambahan 25% tepung maizena dan 75% whipped cream 

 P2 : es krim dengan penambahan 25% tepung mocaf dan 75% whipped cream 

 P3 : es krim dengan penambahan 25% tepung ganyong dan 75% whipped cream 

 Nilai dengan superscript yang berbeda dalam kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan one way anova dengan menggunakan 

uji wilayah berganda Duncan sebagai uji beda.  

 

 

3.2.5. Karakteristik Sensori Es Krim Pada Berbagai Formulasi 

Berdasarkan Tabel 11 kesukaan panelis terhadap warna es krim mocaf tidak berbeda 

nyata dengan  es krim kontrol, es krim tepung maizena dan tepung ganyong dengan 

nilai3,06±0,68. Dilihat dari parameter tekstur, es krim kontrol teksturnya menunjukkan 

angka 2,83±0,87yang berarti berbeda nyata dengan es krim maizena, mocaf dan 

ganyongkarena tingkat kesukaannya lebih rendah yaitu 1,80±0,963,30±1,11dan 

2,06±0,86. Apabila dilihat dari parameter rasa es krim kontrol memiliki rasa yang tidak 

berbeda nyata dengan es krim ganyong karena tingkat kesukaannya 2,67±0,84dan 

2,20±0,96. Tetapi es krim kontrol berbeda nyata dengan es krim maizena karena tingkat 

kesukaannya hanya 1,83±1,01dan mocaf pada tingkat kesukaan lebih banyak yaitu 

3,30±1,11. Secara keseluruhan (overall), es krim kontrol tidak berbeda nyata dengan es 

krim penambahan mocaf karena memiliki tingkat kesukaan yang hampir sama yaitu 

3,03±0,76dan 3,20±1,06. Berdasarkan Gambar 14 menunjukkan es krim dengan 

penambahan tepung mocaf lebih disukai oleh panelis dibandingkan dengan es krim 

kontrol dan es krim penambahan tepung maizena dan tepung ganyong.  
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Tabel 11. Uji Ranking Es Krim Pada Berbagai Formulasi 

Sampel 
Parameter Organoleptik 

Warna Tekstur Rasa Overall 

P0 

P1 

P2 

P3 

2,90±1,02 ac 

1,56±1,16b 

3,06±0,68ab 

2,46±0,08c 

2,83±0,87a 

1,80±0,96b 

3,30±1,11c 

2,06±0,86b 

2,67±0,84a 

1,83±1,01b 

3,30±1,11c 

2,20±0,96a 

3,03±0,76a 

1,60±0,93b 

3,20±1,06a 

2,16±0,91c 

Keterangan : 

 P0 : es krim dengan penambahan 0% tepung dan 100% whipped  

 P1 : es krim dengan penambahan 25% tepung maizena dan 75% whipped cream 

 P2 : es krim dengan penambahan 25% tepung mocaf dan 75% whipped cream 

 P3 : es krim dengan penambahan 25% tepung ganyong dan 75% whipped cream 

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript yang berbeda dalam kolom menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

perlakuan dalam satu kolom (p < 0,05) berdasarkan uji Kruskall Wallisdan Uji Mann Whitney. 

 

 

Gambar 14. Diagram JaringSensoriEs Krim Pada Berbagai Formulasi 

 

3.2.6. Korelasi Antar Paramater Uji (Korelasi antara uji fisik dan kimia) 

Uji korelasi ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara parameter fisik 

dan kimia es krim nabati rendah lemak. Tabel 12 menunjukkan hubungan antara total 

padatan dengan kadar lemak, overrundan melting rateberbanding lurus karena bernilai 

positifyaitu 0,481, 0,525dan 0,429 pada tingkat kepercayaan 99%. Hubungan yang 

bernilai positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi total padatan maka nilai kadar 

lemak dan overrun juga semakin tinggi (berbanding lurus). Hubungan antara total 

padatan dengan hardness, viskositasdan time to melt menunjukkan angka yang bernilai 
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negatif secara berurutan yaitu -0,253, -0,031dan -0,195. Hubungan yang bernilai negatif 

menunjukkan bahwa korelasi berbanding terbalik.  

 

Hubungan antara kadar lemak dengan overrun bernilai positif yaitu 0,582 pada tingkat 

kepercayaan 99%, tetapi hubungan antara kadar lemak dengan melting rate berbanding 

lurus yaitu 0,326 pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan hubungan antara kadar 

lemak dengan hardness berbanding terbalik karena bernilai negatif yaitu -0,420 pada 

tingkat kepercayaan 95%. Hubungan antara kadar lemak dengan viskositasdan time to 

melt juga menunjukkan nilai yang negatif yaitu -0,012 dan tidak menunjukkan 

hubungan yang kuat. Hubungan antara overrun dengan hardnessjuga berbanding 

terbalik karena bernilai negatif(-0,484) pada tingkat kepercayaan 99%. Begitu juga 

hubungan antara overrun dengan viskositas after freezing dan time to melt menunjukkan 

angka yang negatif  (-0,281 dan -0,203), tetapi hubungan antara overrun dengan melting 

rate menunjukkan hubungan yang berbanding lurus yaitu 0,297 pada tingkat 

kepercayaan 95%.  

 

Hubungan antara hardness dengan viskositas after freezing berbanding lurus karena 

bernilai positif (0,213). Sedangkan hubungan antara hardness dengan melting rate dan 

time to melt berbanding terbalik karena bernilai negatif(-0,109 dan -0,058). Selain itu 

hubungan antara viskositasafter freezingdan time to melt juga menunjukkan angka yang 

positif  (0.428) pada tingkat kepercayaan 99% yang berarti hubungan berbanding lurus. 

Artinya, semakin tinggi viskositas maka time to melt atau waktu pelelehan es krim akan 

semakin tinggi atau lama.Hubungan antara time to melt dengan melting rate berbanding 

terbalik dan tidak menunjukkan hubungan yang kuat.  
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Tabel 12. Korelasi antara Karakteristik Fisik dan Kimia Es Krim Pada Berbagai 

Formulasi 

 
Total 

Padatan 

Kadar 

Lemak 
Overrun Hardness 

Viskosit

as 

after 

Melting 

rate 
Time to 

melt 

Total  

Padatan 
1,000 0,481** 0,525** -0,253 -0,031 0,429** -0,195 

Kadar  

Lemak 
0,481** 1,000 0,582** -0,420** -0,112 0,326* -0,219 

Overrun 0,525** 0,582** 1,000 -0,484** -0,281 0,297* -0,203 

Hardness -0,253 -0,420* -0,484** 1,000 0,213 -0,109 -0,058 

Viskositas 

after 

freezing 

-0,031 -0,112 -0,281 0,213 1,000 -0,291 0,428** 

Melting 

rate 
0,429** 0,326* 0,297* -0,109 -0,291 1,000 -0,311* 

Time to 

melt 
-0,195 -0,219* -0,203 -0,058 0,428** -0,311* 1,000 

Keterangan : 

 Analisa korelasi dengan menggunakan korelasi Bivariat 

 Tanda (**) menunjukkan nilai korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 99% berdasarkan uji 

korelasi non paramatrik Kendall`s (hubungan sangat kuat). 

 Tanda (*) menunjukkan nilai korelasi signifikansi pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji 

korelasi non paramatrik Kendall`s (hubungan kuat). 

 Tanda (-) menunjukkan bahwa hubungan korelasi berbanding terbalik. 

 Tanda (+) menunjukkan bahwa hubungan korelasi berbanding lurus. 

 Nilai korelasi yang semakin mendekati 1, menunjukkan bahwa hubungan antara kedua parameter 

tersebut semakin kuat. 
 


