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3. HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Rekayasa Pangan dan 

Laboratorium Ilmu Pangan dapat diketahui bahwa jumlah dan jenis vegetables fat yang 

digunakan pada pembuatan whipping cream berpengaruh pada karateristik fisik dan 

evaluasi sensoris whipping cream nabati. Sedangkan pengaplikasian whipping cream 

nabati pada es krim komersial juga mempengaruhi evaluasi sensoris es krim, seperti 

overrun, viskositas, time to melt, melting rate, total padatan, kadar minyak, tekstur 

berupa penampakan mikroskopik serta penilaian panelis terhadap creaminess, tekstur 

dan rasa. Penggujian fisik dan kimia dilakukan dua kali triplo.  

 

3.1 Penelitian Pendahuluan  

Penelitian pendahuluan ini untuk menentukan konsentrasi lemak terbaik. Lemak yang  

digunakan adalah GoodFry dan hasil yang diperoleh untuk kadar lemak, overrun dan 

stiffness whipping cream tampak pada Tabel 3 dan Gambar 2.  

 

Tabel 3. Kadar Lemak, Overrun dan Stiffness whipping cream pada berbagai 
konsentrasi lemak 

Sampel Kadar lemak (%) Overrun (%) Stiffness (N) 
GF 30% 36.30 + 0.86a 82.78 + 4.43a 4.73 + 1.76a 
GF 35%  41.34 + 0.88b 97.78 + 8.07b 6.45 + 1.32a 
GF 40% 46.27 + 1.52c 116.67 + 5.96c 9.08 + 2.36b 
• Semua nilai kadar lemak, overrun, stiffness merupakan nilai mean + SD 
• Pada masing-masing kolom nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata antar perlakuan berdasarkan uji ANOVA satu arah. 
Keterangan : 
GF 30% : Whipping cream dengan mengunakan vegetable fat GoodFry 30% 
GF 35% : Whipping cream dengan mengunakan vegetable fat GoodFry 35% 
GF 40% : Whipping cream dengan mengunakan vegetable fat GoodFry 40% 
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Gambar 2. Kadar Lemak, Overrun dan Stiffness  whipping cream pada berbagai 
konsentrasi lemak 

 

Pada Tabel 3 dan gambar 2 diketahui bahwa semakin tinggi kandungan lemak yang 

digunakan dalam whipping cream akan meningkatkan nilai overrun dan stiffness. Pada 

uji Post Hoc diketahui bahwa terdapat nilai yang beda nyata untuk tiap konsentrasi. 

Pada uji pendahuluan ini dikatahui bahwa whipping cream yang menggunakan 

vegetables fat 40% memiliki  nilai overrun dan stiffness yang lebih baik dibandingkan 

dengan konsentrasi lainnya.  

 

Selain pengujian parameter fisik whipping cream diatas juga dilakukan pengujian foam 

stability. pengujian foam stability ini dilakukan dengan cara pengujian tinggi whipping 

cream yang disimpan dalam lemari pendingin selama 6 hari. Tinggi awal untuk 

whipping cream adalah 5,5 cm dan akan menurun setiap harinya. Pada Tabel 4 dan 

Gambar 3 tampak ketinggian whipping cream hingga penyimpanan pada hari ke-7.  
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Tabel 4. Stabilitas busa whipping cream berdasarkan ketinggian busa (cm) pada 
berbagai konsentrasi lemak 

 GF 30% GF 35% GF 40% 
C1 5.5 + 0.00a1 5.5 + 0.00a1 5.5 + 0.00a1 
C2 5.27 + 0.10b1 5.27 + 0.12b1 5.32 + 0.08b1 
C3 4.92 + 0.13c1 4.97 + 0.15c12 5.10 + 0.06c2 
C4 4.65 + 0.11d1 4.78 + 0.15d12 4.88 + 0.08d2 
C5 4.38 + 0.13e1 4.53 + 0.18e12 4.65 + 0.10e2 
C6 4.02 + 0.20f1 4.23 + 0.21f12 4.42 + 0.12f2 
C7 3.68 + 0.18g1 3.92 + 0.13g2 4.17 + 0.15g3 

• Semua nilai foam stability merupakan nilai mean + SD 
• Pada masing-masing kolom nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata antar perlakuan berdasarkan uji ANOVA satu arah. 
• Untuk nilai superscript huruf dilihat berdasarkan jenis sampelnya. Sedangkan nilai superscript 

angka dilihat berdasarkan tiap harinya.  
Keterangan : 
C1 : tinggi whipping cream pada hari ke 0 
C2 : tinggi whipping cream setelah disimpan 1 hari 
C3 : tinggi whipping cream setelah disimpan 2 hari 
C4 : tinggi whipping cream setelah disimpan 3 hari 
C5 : tinggi whipping cream setelah disimpan 4 hari 
C6 : tinggi whipping cream setelah disimpan 5 hari 
C7 : tinggi whipping cream setelah disimpan 6 hari 
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Gambar 3. Foam Stability whipping cream pada berbagai konsentrasi lemak 

 

Dari Tabel 4 dan Gambar 3 diketahui bahwa whipping cream yang menggunakan 

vegetables fat 40% memiliki busa yang paling stabil dibandingkan dengan whipping 

cream yang menggunakan konsentrasi vegetables fat 30% dan 35%. Hal ini diketahui 

bahwa whipping cream yang menggunakan vegetables fat  40% memiliki penurunan 
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busa yang paling sedikit dibandingkan dengan whipping cream yang menggunakan 

vegetables fat 30% dan 35%.  

 

Untuk pengujian appearance pada uji pendahuluan dapat dilihat pada Tabel 5 dan 

Gambar 4. Penggujian appearance ini dilakukan dengan menggamati kenampakan dari 

whipping cream. Pada gambar 3 dapat dilihat gambar whipping cream yang diujikan 

pada uji pendahuluan .  

 

Tabel 5. Sensory Appearance whipping cream pada berbagai konsentrasi lemak 

Total skor es krim Parameter Diskripsi parameter Skor 
Jenis 1 Jenis 2 Jenis 3 

Appearance Sangat tidak suka 1 0 0 0 
 Tidak suka 2 0 4 0 
 suka 3 36 36 33 
 Sangat suka 4 36 60 52 
 Sangat suka sekali 5 30 5 30 
 Rata-rata  3.4 3.5 3.83 
Keterangan : 
Jenis 1 : Whipping cream dengan lemak GF 30% 
Jenis 2 : Whipping cream dengan lemak GF 35% 
Jenis 3 : Whipping cream dengan lemak GF 40% 
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Gambar 4. Grafik kesukaan responden terhadap appearance pada berbagai konsentrasi 

lemak 
  

Pada Tabel 5 dan Gambar 4 diketahui bahwa responden lebih suka appearance dari 

whipping cream yang menggunakan vegetables fat 40%. Pada Gambar 4 diketahui 

bahwa tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak suka terhadap appearance 
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whipping cream sehingga nilainya adalah nol. Hal ini tampak pada rata-rata nilai. 

whipping cream yang menggunakan vegetables fat 30% memiliki nilai rata-rata 3.4. 

Untuk nilai rata-rata whipping cream yang menggunakan vegetables fat 35% memiliki 

nilai rata-rata 3.5. Whipping cream yang menggunakan vegetables fat 40% memiliki 

nilai rata tertinggi yaitu 3.83.  

 

Foto mikroskopis whipping cream pada uji pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 5 

dengan perbesaran 100X. Pada Gambar 5 ini diketahui bahwa terdapat gelembung udara 

yang ‘terperangkap’ pada saat pengocokan. Udara yang terperangkap ini mempunyai 

nilai yang sebanding dengan overrun. Semakin banyak gelembung udara maka nilai 

overrun juga semakin meningkat. Pada gambar 5 diketahui bahwa pada permukaan 

gelembung udara terdapat lapisan hitam. Lapisan hitam tersebut adalah lamella yang 

terbentuk dari ikatan antara protein dan globula lemak. Berikut foto mikroskopis 

whipping cream pada uji pendahuluan.  

 

    
        GF 30%          GF 35%        GF 40% 

Gambar 5. Foto mikroskopis whipping cream pada berbagai konsentrasi lemak 

 

Dari uji pendahuluan ini diketahui bahwa whipping cream yang menggunakan 

vegetables fat 40% memiliki kualitas fisik yang lebih baik seperti overrun, stiffness, 

foam stability dan appearance. Sehingga konsentrasi yang digunakan untuk analisa fisik 

whipping cream dengan berbagai jenis lemak dan aplikasi dalam pembuatan es krim 

adalah whipping cream yang menggunakan konsentrasi vegetabe fat 40% 

 

 

 

 



 

 

22 

3.2 Penelitian Utama 

3.2.1 Whipping cream  

3.2.1.1 Kadar lemak whipping cream 

Pada Tabel 6 diketahui bahwa terdapat beda nyata jumlah lemak yang terdapat didalam 

whipping cream. Jumlah lemak yang terdapat pada whipping cream ini berasal dari 

bahan yang digunakan.  

 

Tabel 6. Kadar Lemak, Overrun dan Stiffness Whipping cream 

Sampel Kadar lemak (%) Overrun (%) Stiffness (N) 
GF 40% 46.27 + 1.52c 116.67 + 5.96b 9.08 + 2.36c 
CB 40% 46.39 + 1.07c 123.61 + 13.35b 13.82 + 1.41d 
CC 40% 46.29 + 1.84c 116.67 + 14.91b 8.51 + 1.80bc 
BR 40% 46.24 + 1.38c 116.11 + 17.05b 4.78 + 1.05a 
K1 16.26 + 0.67a 101.67 + 2.78a 6.21 + 1.21a 
K2 21.13 + 1.98b 92.78 + 7.72a 6.72 + 2.51ab 
• Semua nilai kadar lemak, overrun, stiffness merupakan nilai mean + SD 
• Pada masing-masing kolom nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata antar perlakuan berdasarkan uji ANOVA satu arah. 
Keterangan : 
GF 40% : Whipping cream dengan mengunakan vegetables fat GoodFry 40% 
CB 40% : Whipping cream dengan mengunakan vegetables fat Cocoabutter 40% 
CC 40% : Whipping cream dengan mengunakan vegetables fat Cromacromix 40% 
BR 40% : Whipping cream dengan mengunakan vegetables fat Barco 40% 
K1 : Whipping cream control merek “Whippy” 
K2 : Whipping cream control merek “Pondan” 
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Gambar 6. Kadar lemak whipping cream  
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3.2.1.2 Overrun 

Nilai overrun pada whipping cream berbanding lurus dengan jumlah vegetables fat yang 

digunakan. Ini tampak pada Tabel 6, bahwa whipping cream yang menggunakan 

vegetables fat Cocoabutter 40% memiliki nilai overrun tertinggi yaitu 123.61 + 13.35%. 

Sedangkan whipping cream kontrol (K1 dan K2) yang kandungan lemak lebih rendah, 

memiliki nilai overrun yang lebih rendah. Adapun nilai overrun whipping cream dengan 

menggunakan jenis vegetables fat padat yang lain dan kontrol dapat dilihat pada Tabel 6 

dan Gambar 7.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Jenis dan Konsentrasi Lemak

O
ve

rr
un

 (%
)

GF 40% CB 40% CC 40%
BR 40% K1 K2

 
Gambar 7. Grafik nilai overrun whipping cream 

 

Pada Tabel 6 dan Gambar 7 tampak bahwa penggunaan Cocoabutter 40% pada 

pembuatan whipping cream mempunyai nilai overrun yang paling baik (123.61 + 

13.35%). Nilai overrun pada whipping cream dengan vegetables fat Cocoabutter 40% 

pada pengujian Post Hoc menunjukkan bahwa nilai overrun tersebut tidak berbeda 

nyata dengan overrun whipping cream yang menggunakan vegetables fat Barco 40%, 

GoodFry 40%, dan juga Cromacromix 40%. Sedangakan untuk overrun whipping 

cream kontrol, memiliki nilai yang berbeda nyata dengan whipping cream dengan 

vegetables fat 40% meskipun antar whipping cream kontrol tidak memiliki beda nyata 

pada uji Posh Hoc.  
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3.2.1.3 Foam Stability 

Pengujian foam stability ini dilakukan dengan cara pengujian tinggi whipping cream yang disimpan dalam lemari pendingin selama 6 hari. 

Tinggi awal untuk whipping cream adalah 5,5 cm dan akan menurun setiap harinya. Berikut adalah ketinggian whipping cream setiap 

harinya. 

 

Tabel 7. Stabilitas busa whipping cream berdasarkan ketinggian busa, dengan ketinggian awal busa 5,5 cm.  

Sampel C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
GF 40% 5.5 + 0.00a1 5.32 + 0.08b2 5.10 + 0.06c2 4.88 + 0.08d1 4.65 + 0.10e1 4.42 + 0.12f1 4.17 + 0.15g2 
CB 40% 5.5 + 0.00a1 5.15 + 0.24b12 4.97 + 0.22b12 4.67 + 0.14c1 4.45 + 0.14d1 4.23 + 0.15e1 3.98 + 0.16f12 
CC 40% 5.5 + 0.00a1 5.18 + 0.12b12 4.98 + 0.13c12 4.88 + 0.25c1 4.67 + 0.15d1 4.33 + 0.14e1 3.95 + 0.08f12 
BR 40% 5.5 + 0.00a1 5.08 + 0.17b1 4.85 + 0.23b1 4.68 + 0.45bc1 4.43 + 0.47cd1 4.12 + 0.57de1 3.90 + 0.32e1 
K1 5.5 + 0.00a1 5.15 + 0.14b12 4.93 + 0.12c12 4.72 + 0.12d1 4.53 + 0.05e1 4.33 + 0.10f1 4.10 + 0.09g12 
K2 5.5 + 0.00a1 5.28 + 0.70b12 4.97 + 0.10c12 4.76 + 0.10d1 4.52 + 0.08e1 4.33 + 0.12f1 4.07 + 0.12g12 
• Semua nilai foam stability merupakan nilai mean + SD 
• Pada masing-masing kolom nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan berdasarkan uji ANOVA satu 

arah. 
• Untuk nilai superscript huruf dilihat berdasarkan jenis sampelnya. Sedangkan nilai superscript angka dilihat berdasarkan tiap harinya.  
Keterangan : 
C1 ; tinggi whipping cream pada hari ke 0 
C2 : tinggi whipping cream setelah disimpan 1 hari 
C3 : tinggi whipping cream setelah disimpan 2 hari 
C4 : tinggi whipping cream setelah disimpan 3 hari 
C5 : tinggi whipping cream setelah disimpan 4 hari 
C6 : tinggi whipping cream setelah disimpan 5 hari 
C7 : tinggi whipping cream setelah disimpan 6 hari 
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Gambar 8. Foam stability whipping cream 

 

Pada Tabel 7 dan Gambar 8 diketahui bahwa whipping cream dengan ketinggian awal 

5.5 cm akan terus menurun tingginya. Setelah penyimpanan selama 6 hari, diketahui 

bahwa whipping cream yang paling stabil adalah whipping cream yang menggunakan 

vegetables fat GoodFry 40% dan whipping cream yang kurang stabil adalah whipping 

cream dengan vegetables fat Barco. Pada uji Posh Hoc diketahui bahwa whipping 

cream yang menggunakan vegetables fat GoodFry tidak berbeda nyata dengan whipping 

cream yang menggunakan minyak Cocoabutter 40%, Cromacromix 40% dan juga 

whipping cream kontrol (K1 dan K2)  

 

 

3.2.1.4 Stiffness 

Pengukuran stiffness pada whipping cream ini berfungsi untuk mengetahui kekerasan 

dari whipping cream yang dinyatakan dalam Newtons. Untuk nilai dari stiffness dapat 

dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 9. Pengukuran stiffness ini dilakukan pada hari 

pertama. Nilai stiffness tertinggi adalah whipping cream dengan mengunakan vegetables 

fat Cocoabutter 40% yaitu 14.22 + 2.10N dan nilai tertendah adalah whipping cream 

dengan mengunakan vegetables fat Barco 40% dengan nilai stiffness sebesar 4.78 + 

1.05N.  
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Gambar 9. Nilai stiffness whipping cream 

 

Pada Gambar 9 terlihat bahwa nilai stiffness tertinggi adalah whipping cream dengan 

mengunakan vegetables fat Cocoabutter 40%. Pada Overrun nilai dari stiffness ini, 

untuk whipping cream dengan vegetables fat Cocoabutter 40% terdapat beda nyata 

dengan stiffness whipping cream yang mengunakan jenis dan konsentrasi vegetables fat 

lainnya. Nilai stiffness yang terendah adalah pada whipping cream dengan vegetables fat 

Barco 40%, meskipun demikian pada Posh Hoc Test diketahui bahwa whipping cream 

tersebut tidak berbeda nyata dengan whipping cream kontrol.   
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3.2.1.5 Appearance 

Pengujian appearance ini dilakukan dengan organoleptik. Pada Gambar 11 ini tampak 

whipping cream yang diujikan untuk penentuan kesukaan terhadap appearance.  

 

 
Gambar 10. Kenampakan Whipping cream untuk pengujian appearance  

 

Tabel 8. Sensory Appearance whipping cream 

Total skor es krim Parameter Diskripsi parameter Skor  
1 2 3 4 5 6 

Appearance Sangat tidak suka 1 0 0 0 0 0 0 
 Tidak suka 2 0 0 0 4 4 2 
 suka 3 24 30 33 42 24 39 
 Sangat suka 4 76 56 52 64 60 60 
 Sangat suka sekali 5 15 30 30 25 25 5 
 Rata-rata   3.83 3.87 3.83 4.5 3.77 3.53 
Keterangan : 
Jenis 1 : Whipping cream K1 
Jenis 2 : Whipping cream K2 
Jenis 3 : Whipping cream dengan vegetables fat GF 40% 
Jenis 4 : Whipping cream dengan vegetables fat CB 40% 
Jenis 5 : Whipping cream dengan vegetables fat CC 40% 
Jenis 6 : Whipping cream dengan vegetables fat BR 40% 
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Gambar 11. Grafik kesukaan responden terhadap appearance 

 

Dari gambar 11 diketahui bahwa panelis paling suka dengan whipping cream jenis 

(Cocoabutter 40%). Panelis yang memilih whipping cream ini mempunyai rata-rata nilai 

4.5.  Sedangkan appearance whipping cream yang paling tidak disukai oleh panelis 

adalah whipping cream yang menggunakan vegetables fat barco 40% dengan nilai rata-

rata adalah 3.53. 
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3.2.1.6 Pengamatan mikroskopik whipping cream 

Berikut adalah pengamatan mikoskopik dari whipping cream dengan perbesaran 100X. 

   
            K1          K2                GF 40% 

   
            CB 40%        CC 40%   BR 40% 

Gambar 12. Penampakan mikroskopis whipping cream 

 

Pada Gambar 12 ini diketahui bahwa terdapat gelembung udara yang ‘terperangkap’ 

pada saat pengocokan. Udara yang ‘terperangkap’ didalam whipping cream pada 

Gambar 12 terlihat berbentuk bulatan-bulatan. Udara tersebut akan meningkatkan 

overrun, sehingga semakin tinggi nilai overrun maka gelembung udara yang 

terperangkap juga semakin banyak. Pada gelembung udara yang ‘terperangkap’ terdapat 

lapisan hitam yang menyelubungi gelembung udara tersebut. Lapisan hitam tersebut 

merupakan lamella yang terbentuk dari globula lemak yang saling berikatan dan 

menyatu dengan protein.  
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3.2.1.7 Analisa Korelasi Antar Parameter Penentu Kualitas Whipping Cream 

Parameter yang mempunyai kualitas whipping cream dapat saling berkorelasi yang 

ditentukan dengan analisa korelasi non parametric Kendall’s. Koefisien korelasi antar 

parameter dapat dilihat pada Tabel 9.  

 

Tabel 9. Koefisien Korelasi Antar Korelasi Penentu Kualitas  Whipping Cream 

 Kadar lemak Overrun Stiffness 
Kadar lemak 1.000 0.410** 0.236* 
Overrun 0.410** 1.000 0.320** 
Stiffness 0.236* 0.320** 1.000 
Keterangan : 
(**) : Nilai korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 99% berdasarkan uji korelasi non 
parametik Kendall’s  
(*) : Nilai korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji korelasi non 
parametik Kendall’s  
 

Pada Tabel 9 diketahui bahwa kadar lemak mempunyai korelasi yang positif dengan 

overrun dan stiffness. Untuk nilai koefisiensi kadar lemak dengan overrun adalah 0.410 

dengan tingkat kepercayaan 99%. Sedangkan koefiesnsi kadar lemak dengan stiffness 

adalah 0.236 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa kadar lemak 

berbanding lurus dengan overrun dan stiffness. Semakin tinggi kandungan lemak makan 

nilai overrun dan stiffness juga meningkat.  

 

Sedangkan untuk overrun, memiliki juga nilai korelasi yang positif dengan kadar lemak 

dan stiffness dengan nilai 0.410 dan 0.320. nilai korelasi ini juga menunjukkan bahwa 

overrun mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan kadar lemak dan stiffness. 

Demikian juga dengan koefisien korelasi stiffness dengan kadar lemak dan overrun juga 

berbanding lurus.  

 

3.2.2 Es Krim  

Berdasarkan uji pendahuluan yang didapatkan, pembuatan es krim menggunakan 

whipping cream dengan vegetables fat 40%. Pengujian kualitas es krim pada percobaan 

ini dilakukan secara fisik, kimia dan sensoris. Pengujian secara fisik meliputi overrun, 

time to melt, melting rate, dan viskositas. Sedangkan pengujian secara kimia yaitu total 

padatan dan untuk pengujian sensori dilakuakan dengan organoleptik. Pada 

penggaplikasian whipping cream pada es krim ini digunakan whipping cream yang 
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menggunakan vegetables fat 40%. Hal ini dikarenakan whipping cream dengan 

vegetables fat 40% memiliki sifat fisik yang lebih baik dibandingkan dengan whipping 

cream yang menggunakan vegetables fat 30% dan 35%.  

  

3.2.2.1 Overrun 

Nilai overrun pada es krim diukur setelah pengocokan terakhir sebelum dibekukan dan 

setelah dibekukan. Pada Tabel 10 dan Gambar 13 dapat dilihat nilai overrun es krim 

dari berbagai jenis vegetables fat yang digunakan pada pembuatan whipping cream 

untuk es krim.  

 

Tabel 10. Nilai overrun dan time to melt es krim  

Sampel Nilai overrun es krim Nilai time to melt es krim 
GF 40% 90.06 + 1.89b 107.33 + 3.83cd 
CB 40% 93.59 + 2.97bc 106.00 + 3.29bcd 
CC 40% 95.08 + 1.26c 104.00 + 3.58bc 
BR 40% 90.44 + 3.39ab 109.50 + 3.32e 
K1 83.74 + 4.58a 96.17 + 2.14a 
K2 82.39+ 5.55a 102.00 + 2.68b 
• Semua nilai overrun es krim merupakan nilai mean + SD 
• Pada masing-masing kolom nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata antar perlakuan berdasarkan uji ANOVA satu arah. 
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Gambar 13. Grafik Nilai overrun es krim  
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Dari Tabel 10 diketahui bahwa nilai overrun es krim paling baik adalah es krim yang 

menggunakan whipping cream dengan vegetables fat Cocoabutter 40% dengan nilai 

overrun adalah 95.08 + 1.26%. Sedangkan nilai overrun terendah adalah K2 (pondan) 

dengan nilai 82.39 + 5.55%. Untuk nilai Post Hoc menunjukkan bahwa overrun es krim 

yang menggunakan K1 (whippy),  K2 (pondan) dan Barco 40% tidak memiliki beda 

nyata. Overrun es krim yang menggunakan whipping cream dengan vegetables fat 

Cocoabutter 40% mempunyai nilai yang beda nyata dibandingkan dengan whipping 

cream lainnya yang diuji.  

 

3.2.2.2 Time to melt 

Time to melt merupakan waktu yang diperlukan oleh es krim untuk meleleh sempurna. 

Pada Tabel 10 dan Gambar 14 dapat dilihat nilai es krim yang mengunakan whipping 

cream dari berbagai jenis vegetables fat yang berbeda.  
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Gambar 14. Time to melt es krim  

 

Pada Tabel 10 dan Gambar 14 diketahui bahwa es krim yang menggunakan whipping 

cream K1 memiliki nilai time to melt paling sedikit yaitu 96.17 + 2.14 menit. 

Sedangkan waktu pelelehan es krim paling lama adalah es krim yang mengunakan 

whipping cream dengan vegetables fat Cocoabutter, dengan waktu pelelehan total 

adalah  109.50 + 3.32 menit. Nilai Posh Hoc yang didapatkan diketahui bahwa time to 
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melt es krim dengan whipping cream kontrol (K1 dan K2) dan whipping cream yang 

mengunakan vegetables fat Barco 40% memiliki nilai yang berbeda nyata satu dengan 

lainnya. Sedangkan untuk time to melt es krim yang menggunakan whipping cream 

Cocoabutter 40%, Cromacromix 40% dan GoodFry 40% tidak berbeda nyata untuk nilai 

Posh Hoc nya.  

 

3.2.2.3 Melting rate 

Pengukuran melting rate ini dilakukan setiap 5 menit dengan cara menimbang lelehan 

es krim yang tertampung dalam erlemneyer. Pada Tabel 8 dan Gambar 15 dapat dilihat 

nilai melting rate es krim dari berbagai jenis vegetables fat yang digunakan pada 

pembuatan whipping cream untuk es krim. 

 

Tabel 11. Melting rate es krim  

Melting rate (gram/ menit) Sample 
Menit ke 5 Menit ke 10 Menit ke 15 Menit ke 20 Menit ke 25 Menit ke 30 

GF 40% 0.00 + 0.00a 0.00 + 0.00a 0.08 + 0.07a 0.44 + 0.28ab 1.27 + 0.90bc 3.02 + 1.21ef 

CB 40% 0.00 + 0.00a 0.00 + 0.00a 0.88 + 0.77abc 3.18 + 1.14ef 4.73 + 1.23gh 5.77 + 1.21hij 
CC 40% 0.00 + 0.00a 0.00 + 0.00a 0.76 + 1.00abc 2.58 + 1.77de 4.11 + 2.40fg 4.96 + 1.58ghi 
BR 40% 0.00 + 0.00a 0.00 + 0.00a 0.49 + 0.41ab 1.65 + 0.73cd 3.19 + 0.38ef 4.65 + 0.66g 
K1 0.00 + 0.00a 0.00 + 0.00a 0.01 + 0.03a 0.31 + 0.33ab 2.73 + 2.42de 6.66 + 0.60j 
K2 0.00 + 0.00a 0.00 + 0.00a 0.04 +0.04a 0.32 + 0.16ab 3.27 + 0.84ef 5.96 + 0.59ij 

• Semua nilai overrun merupakan nilai mean + SD 
• Pada masing-masing kolom nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata antar perlakuan berdasarkan uji ANOVA satu arah. 
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Gambar 15. Grafik Nilai melting rate es krim   
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Pada Tabel 11 diketahui bahwa pelelehan es krim pada menit ke 5 dan menit ke 10 

mempunyai nilai pelelehan nol. Karena pada menit ke 5 dan menit ke 10 belum terjadi 

pelelehan es krim. Kemudian pada menit ke 15 hingga ke 30 nilai pelelehan es krim 

bernilai positif karena telah terjadi pelelehan. Pada menit ke 15 diketahui bahwa semua 

perlakuan tidak memiliki beda nyata. Sedangkan pada menit ke 30, nilai pelelehan yang 

paling berbeda nyata adalah es krim yang mengunakan whipping cream K1. Sedangkan 

dari Gambar 15 diketahui bahwa es krim yang mengunakan whipping cream K1 

memiliki nilai pelelehan yang paling cepat dibandingkan dengan es krim yang 

mengunakan whipping cream lainnya, meskipun pada awal hingga menit ke 20, es krim 

tersebut memiliki nilai pelelehan yang rendah dibandingkan dengan es krim yang 

mengunakan whipping cream lainnya.  

 

3.2.2.4 Viskositas 

Pengukuran viskositas es krim ini dilakukan sebelum freezing dan setelah freezing 

dengan suhu es krim 4+1oC. Pada Tabel 12 dan Gambar 16 tampak nilai dari viskositas 

es krim sebelum dan sesudah beku.  

 

Tabel 12. Viskositas es krim sebelum freezing dan setelah freezing  

Sampel Viskositas sebelum beku 
(dPa.s) 

Viskositas setelah beku 
(dPa.s) 

GF 40% 96.67 + 2.58c 51.67 + 5.16cd 
CB 40% 95.83 + 3.76c 47.50 + 2.73c 
CC 40% 96.67 + 4.08c 53.33 + 6.05d 
BR 40% 104.17 + 6.64d 59.17 + 5.84e 
K1 84.17 + 3.76b 38.33 + 2.58b 
K2 70.83 + 3.76a 25.83 + 3.76a 
• Semua nilai viskositas es krim merupakan nilai mean + SD 
• Pada masing-masing kolom nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata antar perlakuan berdasarkan uji ANOVA satu arah. 
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Gambar 16. Grafik viskositas es krim sebelum dan sesudah freezing 

 

Dari data yang didapatkan diketahui bahwa viskositas sebelum freezing lebih tinggi 

dibandingkan dnean viskositas setelah freezing. Viskositas es krim tertinggi sebelum 

freezing dan setelah freezing adalah es krim yang menggunakan whipping cream dengan 

vegetables fat barco 40%, sedangkan viskositas terendah adalah es krim yang 

menggunakan whipping cream K2 (pondan).  

 

3.2.2.5 Total Padatan 

Total padatan es krim berpengaruh terhadap kualitas es krim yang didapatkan. 

Pengukuran total padatan es krim ini dilakukan dengan metode thermogravimetri dan 

hasil dari analisa tersebut dinyatakan dalam persentase. Nilai dari es krim yang 

mengunakan whipping cream dari berbagai jenis vegetables fat dapat dilihat pada Tabel 

13 dan Gambar 17.  

 

Tabel 13. Total padatan es krim  

Sampel Total padatan  (%) 
GF 40% 43.20 + 5.57b 
CB 40% 42.87 + 7.77b 
CC 40% 43.88 + 1.44b 
BR 40% 46.01 + 2.69b 
K1 32.96 + 0.59a 
K2 34.50 + 1.61a 
• Semua nilai total padatan es krim merupakan nilai mean + SD 
• Pada masing-masing kolom nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan nyata antar perlakuan berdasarkan uji ANOVA satu arah. 
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Gambar 17. Grafik total padatan es krim  

 

Pada Tabel 13 dan Gambar 17 diketahui bahwa es krim yang mengunakan whipping 

cream dengan vegetables fat Barco memiliki total padatan yang paling tinggi yaitu 

dengan nilai 46.01 + 2.69 %. Persentase total padatan ini tidak beda nyata dengan es 

krim yang mengunakan whipping cream dari vegetables fat GoodFry 40%, Cocoabutter 

40%, dan Cromacromix 40%. Sedangkan kontrol memiliki persentase total padatan 

yang beda nyata dengan whipping cream yang menggunakan berbagai jenis vegetables 

fat 40%. 
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3.2.2.6 Evaluasi Sensori 

Sifat sensori yang diujikan meliputi creaminess, tekstur dan rasa. Berikut hasil dari 

evaluasi sensori es krim. 

 

Tabel 14. Nilai Skor Uji Organoleptik Es Krim 

Total skor es krim Parameter Diskripsi parameter Skor  
1 2 3 4 5 6 

Creaminess Sangat tidak creamy 1 0 0 0 0 0 0 
 Tidak creamy 2 0 4 6 0 2 2 
 Creamy 3 24 36 30 24 39 18 
 Sangat creamy 4 76 40 48 56 44 88 
 Sangat creamy sekali 5 15 30 25 40 25 5 
 Rata-rata  3.83 3.67 3.63 4 3.67 3.76 
Tekstur Sangat tidak lembut 1 0 0 0 0 0 0 
 Tidak lembut 2 2 2 2 4 2 0 
 Lembut 3 24 39 48 36 27 18 
 Sangat lembut 4 64 44 40 52 60 84 
 Sangat lembut sekali 5 25 25 15 15 25 15 
 Rata-rata  3.83 3.67 3.5 3.56 3.8 3.9 
Rasa Sangat tidak suka 1 0 0 0 0 0 0 
 Tidak suka 2 2 4 0 2 4 4 
 Suka 3 30 33 52 30 39 27 
 Sangat suka 4 60 36 44 60 48 56 
 Sangat tidak suka 5 20 40 25 20 15 25 
 Rata-rata  3.73 3.76 4.03 3.73 3.53 3.73 
Keterangan : 
Jenis 1 : es krim yang menggunakan whipping cream K1 
Jenis 2 : es krim yang menggunakan whipping cream dengan vegetables fat GoodFry 40% 
Jenis 3 : es krim yang menggunakan whipping cream dengan vegetables fat Cocoabutter 40% 
Jenis 4 : es krim yang menggunakan whipping cream dengan vegetables fat Cromacromix 40% 
Jenis 5 : es krim yang menggunakan whipping cream dengan vegetables fat Barco 40% 
Jenis 6 : es krim yang menggunakan whipping cream K2 
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Gambar 18.Grafik nilai sensoris es krim 

 

Dari uji evaluasi sensori es krim diketahui bahwa creaminess es krim yang paling 

disukai oleh responden adalah es krim yang menggunakan whipping cream dengan 

vegetables fat Cromacromix dengan nilai rata-rata total skor adalah 4. sedangkan 

creaminess es krim yang kurang disukai oleh responden adalah es krim yang 

menggunakan whipping cream dengan vegetables fat Cocoabutter 40%.  

 

Untuk tekstur es krim, responden paling suka dengan es krim yang menggunakan 

whipping cream K2 dan tekstur es krim yang kurang disukai oleh responden adalah es 

krim yang menggunakan whipping cream vegetables fat Cocoabutter 40%. Meskipun es 

krim yang menggunakan vegetables fat Cocoabutter 40% kurang disukai dari segi 

tekstur dan creaminess tetapi es krim yang menggunakan whipping cream jenis ini 

paling disukai oleh responden dengan nilai rata-rata 4.03.  
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3.2.2.7 Pengamatan mikroskopik es krim 

Berikut adalah pengamatan mikoskopik dari es krim dengan perbesaran 100X 

   
  1     2         3 

 

   
  4    5         6 

Gambar 19. Kenampakan mikroskopis es krim 

Keterangan : 
Gambar 1 : es krim yang menggunakan whipping cream K1 
Gambar 2 : es krim yang menggunakan whipping cream dengan vegetables fat GF 40% 
Gambar 3 : es krim yang menggunakan whipping cream dengan vegetables fat CB 40% 
Gambar 4 : es krim yang menggunakan whipping cream dengan vegetables fat CC 40% 
Gambar 5 : es krim yang menggunakan whipping cream dengan vegetables fat BR 40% 
Gambar 6 : es krim yang menggunakan whipping cream K2 
 

Pada Gambar 19, diketahui bahwa gelembung udara yang terdapat di es krim merupakan 

gelembung udara yang didapatkan dari proses pengocokan. Semakin tinggi gelembung udara yang 

terperangkap didalam es krim maka semakin besar nilai dari overrun es krim yang dihasilkan. Pada 

gelembung udara yang terdapat didalam es krim tampak bahwa gelembung udara diselubunggi oleh 

lapisan hitam. Lapisan hitam tersebut merupakan lamella yang terbentuk dari globula lemak yang 

saling berikatan dan menyatu dengan protein.  
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3.2.2.8 Analisa Korelasi Antar Parameter Penentu Kualitas Es Krim 

Parameter yang mempunyai kualitas es krim dapat saling berkorelasi yang ditentukan dengan 

analisa korelasi non parametric Kendall’s. Koefi sien korelasi antar parameter dapat dilihat pada 

Tabel 15.  

 

Tabel 15. Koefisien Korelasi Antar Korelasi Penentu Kualitas Es Krim 

 Overrun Time 
to melt 

Viskositas 
before 

Viskositas 
after 

Total 
padatan 

Melting 
rate 

Overrun 1.000 0.340** 0.470** 0.422** 0.332** 0.172 
Time  
to melt 0.340** 1.000 0.351** 0.284* 0.260* 0.044 

Viskositas 
before 0.470** 0.351** 1.000 0.891** 0.367** 0.042 

Viskositas 
after 0.422* 0.284* 0.891** 1.000 0.376** 0.30 

Total 
padatan 0.332** 0.260* 0.367** 0.376** 1.000 0.140 

Melting 
rate 0.172 0.044 0.042 0.030 0.140 1.000 

Keterangan : 
(**) : Nilai korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 99% berdasarkan uji korelasi non parametik 
Kendall’s  
(*) : Nilai korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji korelasi non parametik 
Kendall’s  
 

Pada Tabel 15 diketahui bahwa koefisien korelasi overrun mempunyai nilai yang positif dengan 

time to melt, viskositas before freezing (4+10C), viskositas after freezing (4+10C) dan total padatan. 

Hal ini berarti bahwa overrun mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan time to melt, 

viskositas before freezing (4+10C), viskositas after freezing (4+10C) dan total padatan. Apabila nilai 

overrun meningkan maka akan mengakibatkan kenaikan nilai pada time to melt, viskositas before 

freezing (4+10C), viskositas after freezing (4+10C) dan total padatan.  

 

Nilai korelasi overrun, time to melt, viskositas before freezing (4+10C), viskositas after freezing 

(4+10C) dan total padatan masing masing mempunyai hubungan korelasi yang positif. Hal ini 

berarti bahwa setiap kenaikan salah satu faktor penentu es krim akan meningkatkan nilai untuk 

faktor yang lain.  
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