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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Pangan dan Hasil 

Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Waktu 

pelaksanaan penelitian yaitu Oktober-November 2016. 

3.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan adalah  susu full cream Ultramilk, susu kental 

manis Frisian Flag, whipping cream bubuk Han, air, sari kulit pisang Ambon 

kuning, kuning telur dan aquadest. Peralatan yang digunakan yaitu neraca analitik, 

spatula, blender, beaker glass, kompor, ice cream maker, thermometer, cawan 

petri, kertas saring, dan stopwatch. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian terdiri dari desain percobaan, hipotesis percobaan, 

prosedur penelitian, dan analisis data. Metode tersebut saling berkaitan satu sama 

lain dan dilakukan secara berurutan. 

3.2.1. Desain Percobaan 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan yang 

diterapkan pada proses pembuatan es krim. Perlakuan penggunaan sari kulit 

pisang terdiri dari 0% (T0) sebagai kontrol, 3% (T1), 6% (T2), dan 9% (T3).  
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Parameter yang diamati adalah overrun, resistensi pelelehan, dan mutu hedonik. 

Komposisi formulasi pembuatan es krim disajikan pada Tabel 4 dan 5, sedangkan 

perhitungan formulasi bahan es krim yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 

1. 

Tabel 4. Formulasi Es Krim Tanpa Perlakuan 

Bahan yang 

digunakan 
Berat LS BPTLS Pemanis Emulsifier 

Total 

bahan 

padat 

 -----------------------------------g---------------------------------------- 

Susu full cream 500,00 13,00 42,00 - - 55,00 

Krim bubuk 100,00 5,00 95,00 - - 100,00 

Susu kental manis 300,00 32,13 171,42 135,00 - 203,55 

Kuning telur   10,00 - - - 10,00 5,00 

Sari kulit pisang - - - - - - 

Air   90,00 - - - - - 

Total (g) 

           % 

1000,00 53,13 308,42 135,00 10,00 363,55 

 100,00 5,30 30,84 13,50       1,00   36,36 

Catatan: LS = lemak susu 

   BPTLS = bahan padat tanpa lemak susu 

Tabel 5. Formulasi Es Krim sesuai Perlakuan/100% 

Bahan yang digunakan 
Perlakuan 

T0 T1 T2 T3 

Susu full cream 

---------------------------------(%)--------------------------------- 

50 50 50 50 
Krim bubuk  10 10 10 10 

Susu kental manis  30 30 30 30 

Kuning telur    1   1   1   1 

Sari kulit pisang    0   3   6   9 

Air    9   6   3   0 

 

3.2.2. Hipotesis 

Hipotesis empirik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  
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H0 : tidak terdapat pengaruh penggunaan sari kulit pisang dengan konsentrasi 

yang berbeda terhadap overrun, resistensi pelelehan dan mutu hedonik es 

krim. 

H1 : sekurang-kurangnya ada satu pengaruh penggunaan sari kulit pisang 

dengan konsentrasi yang berbeda terhadap overrun, resistensi pelelehan 

dan mutu hedonik es krim. 

 Hipotesis empirik tersebut dijabarkan ke dalam hipotesis statistik sebagai 

berikut : 

H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4, tidak ada perbedaan pengaruh penggunaan sari kulit 

pisang dengan konsentrasi yang berbeda terhadap overrun, resistensi 

pelelehan dan mutu hedonik es krim. 

H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4, sekurang-kurangnya ada satu pengaruh penggunaan sari 

kulit pisang dengan konsentrasi yang berbeda terhadap overrun, resistensi 

pelelehan dan mutu hedonik es krim. 

3.2.3. Prosedur Penelitian 

Pembuatan es krim ini dibagi atas 2 tahap, tahap pertama yaitu pembuatan 

sari kulit pisang. Kulit pisang yang digunakan adalah kulit pisang Ambon yang 

berwarna kuning. Diawali dengan pembersihan kulit pisang dari segala kotoran. 

Lalu, Pemblenderan kulit pisang dengan perbandingan kulit pisang dan air 1:2. 

Terakhir proses penyaringan sari kulit pisang dengan kain saring, sehingga 

diperoleh sari kulit pisang tanpa ampas. 
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Tahap kedua pembuatan es krim diawali dengan pencampuran semua 

bahan dengan menggunakan mixer selama 10 menit. Lalu proses pasteurisasi 

campuran selama 25 detik pada suhu 80
o
C. selanjutnya proses homogenisasi 

dengan mengaduk campuran selama 5-10 menit, dilanjutkan dengan proses Aging 

di dalam refrigerator selama 24 jam. Kemudian pembekuan dan pembuihan di 

dalam ice cream maker selama 10 menit dan terakhir Pengerasan di dalam freezer 

selama 24 jam. Produk es krim dengan penggunaan sari kulit pisang yang telah 

jadi, dilakukan beberapa pengujian meliputi overrun, resistensi pelelehan dan 

mutu hedonik. 

3.2.4. Pengujian Parameter Penelitian 

Parameter penelitian ini meliputi  overrun, resistensi pelelehan, dan mutu 

hedonik (rasa, aroma, warna dan tekstur).  

3.2.4.1. Pengujian Overrun (Heath, 1978) 

Volume adonan es krim diukur saat sebelum dimasukan ke dalam ice 

cream maker dan volume es krim diukur setelah di keluarkan dari ice cream 

maker. Nilai overrun es krim dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

          
                                    

                     
       

    

3.2.4.2. Pengujian Resistensi Pelelehan (Nelson dan Trout, 1975) 

 Es krim sebanyak 5 gram diletakkan di atas cawan petri pada suhu ruang 

dan dibiarkan sampai semua es krim benar-benar meleleh. Kemudian waktu yang 



15 
 

diperlukan dari mulai es krim diletakan ke cawan petri sampai semua es krim 

meleleh pada suhu ruang dicatat (menit/5 g). 

3.2.4.3. Pengujian Mutu Hedonik (Soekarto, 1985) 

Uji mutu hedonik adalah uji kesukaan terhadap aroma, rasa dan tekstur 

serta warna dengan menggunakan 25 orang panelis. Panelis diminta mengamati, 

membau dan merasakan es krim yang telah disediakan. Kemudian panelis diminta 

untuk mengisi skala numerik sesuai dengan tingkat kesukaannya. Skala numerik 

terdiri dari lima yaitu :5 =sangat suka , 4 = suka, 3 = biasa, 2 = tidak suka dan 1 = 

sangat tidak suka. Kuesioner pengujian mutu hedonik disajikan pada Lampiran 2. 

3.2.5. Analisis Data  

Data overrun dan resistensi pelelehan yang telah berdistribusi normal 

dianalisis secara statistik dengan Anova pada taraf signifikansi 5%. Apabila 

menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) maka dilanjutkan dengan Uji Duncan. 

Sementara itu, data hasil pengujian sensoris dianalisis dengan Uji Kruskal-Wallis 

pada taraf 5%. Apabila hasil analisis menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) yang 

maka dilanjutkan dengan Uji Mann-Whitney. Kriteria pengujian analisis statistik 

yang digunakan  untuk mengetahui data berbeda nyata atau tidak adalah sebagai 

berikut: 

P-Value > 0,05 (taraf signifikansi 5%,), maka H0 diterima dan H1 ditolak 

P-Value < 0,05 (taraf signifikansi 5%,), maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 Semua data dianalisis dengan bantuan komputer program SPSS for 

Windows versi 16.0. 


