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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2017 – Februari 2017 di 

Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan Fakultas Peternakan dan Pertanian 

Universitas Diponegoro, Semarang.  

	
3.1.  Materi 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan gelato adalah kacang kedelai 

lokal, air, asam cuka (Dixie konsentrasi 5%), daun pandan, susu sapi full cream 

(Frisian Flag), whipped cream (Anchor), gula pasir (Gulaku), kuning telur ayam 

negeri, dan perisa vanila (Kupu-kupu). 

Alat yang digunakan dalam pembuatan gelato meliputi timbangan analitik, 

baskom, blender (Phillips HR2115), thermometer, saringan, panci, kompor gas, 

spatula, solet, refrigerator dan ice cream maker (Krisbow KI-2882). Alat yang 

digunakan untuk uji sifat fisik gelato meliputi cawan porselin, oven, timbangan 

analitik, gelas ukur 100ml, stopwatch, dan viskometer (Brookfield Model DV-E). 

	
3.2. Metode 

Metode penelitian terdiri dari rancangan percobaan, prosedur penelitian, 

uji parameter, dan analisis data yang diperoleh dari hasil percobaan.  
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3.2.1. Rancangan Percobaan 

Penelitian komparatif ini dilakukan dengan metode eksperimen variasi 

komposisi gelato yang berbeda, yaitu gelato susu tanpa sari kedelai (GS) sebagai 

kontrol dan gelato sari kedelai (GSK). Selanjutnya antara GS dan GSK akan 

dibandingkan sifat fisik yang meliputi nilai overrun, resistensi pelelehan, total 

padatan, dan viskositas serta sifat sensorisnya yang meliputi rasa, tekstur, aroma, 

dan overall kesukaan. Masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak 5 kali 

ulangan (n=5).  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diduga tidak ada 

pengaruh yang berbeda nyata dari komposisi gelato terhadap sifat fisik dan 

sensorisnya yang dijabarkan sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan sifat fisik dan sifat sensoris antara GS dan GSK 

H1 : Paling tidak terdapat satu perbedaan sifat fisik dan sifat sensoris antara GS 

dan GSK 

Kriteria pengujian hasil analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Jika nilai p pada Significant (2 tailed) ≤ α, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

nilai p pada Significant (2 tailed) > α, maka H0 diterima dan H1 ditolak



 

	

3.2.2. Prosedur Penelitian  

a) Proses Pembuatan Curd Sari Kedelai 

 Pembuatan curd sari kedelai sebagai bahan baku gelato sari kedelai 

dilakukan mengikuti prosedur Syah et al. (2012) yang telah dimodifikasi dengan 

penggunaan asam cuka Dixie dan telah dilakukan percobaan pendahuluan (trials). 

Proses pembuatan curd sari kedelai yaitu kedelai direndam dalam air selama 6 

jam hingga kulit ari terpisah dengan kacangnya. Kacang kedelai kemudian 

ditiriskan dan diblender dengan enam bagian air. Selanjutnya sari kedelai disaring 

untuk dipisahkan dengan ampasnya. Sari kedelai yang didapat dipanaskan hingga 

mendidih yaitu suhu 100°C kemudian ditambahkan daun pandan yang telah 

dipotong-potong sambil diaduk. Setelah mendidih sari kedelai didinginkan hingga 

bersuhu 60°C lalu ditambahkan koagulan yaitu asam cuka Dixie dengan 

konsentrasi 5% sebanyak 5% dari volume sari kedelai yang didapat. Reaksi 

koagulasi dibiarkan 15 menit hingga terbentuk gumpalan curd dan cairan whey. 

Setelah itu dilakukan penyaringan untuk memisahkan curd dengan whey. Curd 

sari kedelai yang didapat kemudian diblender hingga halus dan lembut terbentuk 

tekstur seperti krim. Diagram alir pembuatan curd sari kedelai dapat dilihat pada 

Ilustrasi 1. 
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Ilustrasi 1. Diagram Alir Pembuatan Curd Sari Kedelai  

Kacang kedelai dan Air 
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Dipanaskan, 100°C 

Didinginkan, 60°C 

Didiamkan, 15 menit 

Disaring 
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Diblender 

Daun pandan 
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b) Proses Pembuatan Gelato 

 Pembuatan gelato sebagai bahan penelitian dilakukan mengikuti prosedur 

Goff dan Hartel (2013) yang telah dimodifikasi dengan penambahan curd sari 

kedelai dan telah dilakukan percobaan pendahuluan (trials). Pembuatan gelato 

susu (GS) dan gelato sari kedelai (GSK) dilakukan dengan cara mencampurkan 

susu dengan whipped cream pada adonan GS serta curd sari kedelai pada adonan 

GSK, adonan di pasteurisasi hingga mencapai suhu 80°C selama 30 detik, 

selanjutnya adonan diturunkan suhunya hingga 60°C. Kuning telur, gula, dan 

vanilla dikocok hingga tercampur rata, sedikit mengembang, dan berwarna kuning 

pucat, kemudian adonan ditempering (pemanasan perlahan) dengan cara 

pencampuran dengan adonan susu yang sudah bersuhu 60°C sambil diaduk, 

adonan yang sudah tercampur dikembalikan ke panci lalu dipanaskan 

(homogenisasi) hingga mencapai suhu 70°C selama 2 menit. Adonan gelato yang 

sudah didapat kemudian ditunggu hingga suhunya turun atau didinginkan hingga 

suhu ruang, adonan dimasukan ke dalam suhu refri (± 4°C) untuk proses aging 

selama 6 jam. Setelah itu, adonan dimasukan dalam ice cream maker untuk proses 

agitasi selama 30 menit. Gelato yang sudah siap akan memadat dan bertekstur 

lembut. Diagram alir pembuatan adonan gelato dapat dilihat pada Ilustrasi 2. 

Komposisi adonan GS dan GSK dapat dilihat pada Tabel 2. Komposisi lemak 

adonan GS dan GSK dapat dilihat pada Tabel 3. Perhitungan komposisi lemak 

gelato dapat dilihat pada Lampiran 2.  
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Ilustrasi 2. Diagram Alir Pembuatan Gelato Sari Kedelai 

  

Susu, Whipped Cream, dan Curd sari kedelai  
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Kuning telur 
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Didinginkan 

Di-aging, 4°C, 6 jam 
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Diaduk, ice cream 
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Tabel 2. Komposisi Gelato Tiap Perlakuan 

Komposisi 
Perlakuan 

GS GSK 
 ......................................  %  ...................................... 

Susu 68 42,5 
Whipped cream 6 3,75 

Kuning telur 10 6,25 
Gula pasir 16 10 

Curd sari kedelai 0 37,5 
Total 100 100 

Keterangan: Gelato Susu (GS) dan Gelato Sari Kedelai (GSK) 
 
Tabel 3. Komposisi Lemak Gelato Tiap Perlakuan 

Komposisi 
Perlakuan 

GS GSK 
 ......................................  %  ...................................... 

Susu 2,04 1,275 
Whipped cream 1,98 1,35 

Kuning telur 3,3 2,06 
Gula pasir 0 0 

Curd sari kedelai 0 0,9375 
Total 7,32 5,6225 

Keterangan: Gelato Susu (GS) dan Gelato Sari Kedelai (GSK) 
 
 
3.2.3. Pengujian Variabel 

Pengujian variabel yang dilakukan pada gelato adalah uji sifat fisik yang 

meliputi nilai overrun, resistensi pelelehan, total padatan, dan viskositas serta uji 

sifat sensoris. Metode pengujian sifat fisik dan sensoris gelato yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 
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a)  Nilai Overrun 

Pengujian overrun dapat dilakukan dengan cara adonan gelato sebelum 

proses aging dimasukkan dalam gelas ukur hingga volumenya mencapai 100 ml 

lalu ditimbang beratnya. Kemudian dilanjutkan dengan penimbangan gelato yang 

sudah mengalami proses pengocokan dan pembekuan. Adonan gelato yang telah 

beku dimasukkan dalam gelas ukur 100 ml dan diratakan permukaanya lalu 

ditimbang beratnya (Zahro dan Nisa, 2015). Nilai overrun dapat dihitung dengan 

rumus: 

Overrun =  
berat adonan eskrim− berat eskrim

berat adonan es krim x 100% 

 
b) Resistensi Pelelehan 

Resistensi pelelehan dapat dihitung dengan cara, gelato ditimbang 

sebanyak 50 g dan ditempatkan dalam wadah lalu dibekukan dalam freezer selama 

4 jam. Sampel diambil dari freezer lalu diletakkan pada suhu kamar yaitu 30°C 

dan dibiarkan hingga semua meleleh. Waktu diukur dengan stopwatch dalam 

satuan menit (Zahro dan Nisa, 2015). 

 
c) Total Padatan 

Pengujian total padatan diuji dengan metode pengeringan dengan oven. 

Prinsip metode ini adalah mengeringkan sampel bahan dalam oven bersuhu 100-
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105°C hingga bobot konstan dan perbandingan antara bobot sampel kering dengan 

bobot sampel awal dihitung sebagai total padatan. Prosedur dan perhitungan total 

padatan metode pengeringan oven adalah sebagai berikut (Legowo et al., 2005): 

1. Cawan porselin diberi kode sesuai sampel dan dipanaskan dalam oven 

pada suhu 100-105°C selama 1 jam 

2. Cawan porselin dimasukan dalam desikator selama 15 menit lalu 

ditimbang (A) 

3. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram (B) di dalam cawan porselin yang 

sudah diketahui beratnya. 

4. Sampel dioven pada suhu 100-105°C selama 4 jam, dimasukan desikator 

lalu ditimbang, kemudian dioven kembali selama 1 jam, dimasukan 

desikator dan ditimbang kembali hingga konstan (C). Bobot dianggap 

konstan apabila selisih penimbangan tidak melebihi 0,2 mg. 

5. Total padatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Total Padatan =  
C− A
B x 100% 

 Keterangan: 

A: Berat cawan (g) 

B: Berat sampel awal (g) 

C: Berat sampel kering (g) 
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d) Viskositas 

Viskositas atau kekentalan gelato dapat diukur dengan alat viskometer 

digital Brookfield Model DV-E, langkah untuk pengujian viskositas adalah 

sebagai berikut (Chandra, 2010): 

1. Pemasangan spindle no 3 pada viskometer 

2. Adonan gelato sebanyak 300ml dimasukan dalam beaker glass 500ml lalu 

diletakkan di bagian bawah viskometer 

3. Spindle diturunkan hingga terendam dalam adonan dan berada di tengah 

4. Pengujian viskometer dengan kecepatan 30 rpm 

5. Pencatatan nilai yang keluar pada layar, nilai viskositas dinyatakan dalam 

satuan dPas 

 
e) Uji Sensoris 

 Uji sensoris dilakukan dengan uji hedonik terhadap atribut sensoris rasa, 

tekstur, dan aroma serta overall kesukaan menggunakan 25 orang panelis semi 

terlatih yang memiliki pengalaman menjadi panelis sebelumnya dan telah diberi 

pengarahan khusus. Panelis memberikan penilaian terhadap produk berupa skor 

pada blangko uji sensoris (Latifah, 2015). Form uji sensoris gelato sari kedelai 

yang digunakan dalam pengujian dapat dilihat pada Lampiran 1.  
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3.2.4. Analisis Data 

Data hasil uji sifat fisik gelato yang meliputi nilai overrun, resistensi 

pelelehan, total padatan, dan viskositas dianalisis statistik dengan menggunakan 

pengujian uji t (independent sample t-test) dengan taraf signifikansi 5%, yaitu 

membandingkan sifat fisik gelato dengan perbedaan komposisi gelato (Sugiyono, 

2000). Data hasil uji sensoris dianalisis statistik dengan menggunakan uji non 

parametrik yaitu uji Mann-Whitney U dengan taraf signifikansi 5% (Kartika, 

1988). Semua data diolah dengan bantuan program SPSS for Mac versi 20.0. 


