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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian pembuatan es krim dengan penambahan ekstrak kulit buah naga 

super merah dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2017, pengujian overrun, 

resistensi pelelehan, total padatan, dan sifat organoleptik di Laboratorium Kimia 

dan Gizi Pangan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, 

Semarang. Pengujian warna di Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro, 

Semarang. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan di Laboratorium Teknologi 

Pangan dan Hasil Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

3.1. Materi Penelitian 

 Bahan - bahan yang digunakan adalah kulit buah naga super merah yang 

diperoleh dari Perkebunan Sabila Farm Yogyakarta, susu plain Ultra High 

Temperature (UHT),  krim susu Ultra High Temperature (UHT) (Anchor, 

Merck), gula pasir, kuning telur, aquades, dan Carboxymethyl Cellulose (CMC). 

 Alat yang digunakan untuk pembuatan es krim antara lain gelas ukur, 

blender, kain saring, timbangan analitik, ice cream maker, mixer, pipet tetes, 

panci dan kompor, alumunium foil, pisau, saringan plastik, termometer, botol kaca 

berwarna gelap, wadah plastik, plastik wrap, alat pendingin, dan freezer. Alat 

untuk pengujian meliputi bekker glass, stopwatch, cawan porselin, desikator, alat 

pendingin, freezer, oven, thermo-hygrometer (Corona), dan digital colorimeter 

(iMac). 
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3.2. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

penambahan ekstrak kulit buah naga super merah 0% (kontrol), 15%, 30%, 45% 

dan 60%, masing - masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali.  

Model matematika rancangan percobaan yang digunakan adalah:  

Yij = μ + α i + Σij  

Keterangan:  

Yij : Angka pengamatan dari perlakuan ke-i (konsentrasi 0%, 15%, 

30%,45%, dan 60%) dan ulangan ke-j (1,2,3,4)  

μ : Rata-rata umum hasil pengamatan perlakuan  

α : Pengaruh perlakuan ke-i (konsentrasi 0%, 15%, 30%,45%, dan 60%)  

Σij : Pengaruh galat yang timbul pada perlakuan ke-i (konsentrasi 0%, 15%, 

30%,45%, dan 60%) dan ulangan ke-j (1,2,3,4)  

 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

H0 : variasi konsentrasi ekstrak kulit buah naga super merah pada es krim 

tidak berpengaruh terhadap sifat fisikokimia, aktivitas antioksidan dan 

sifat organoleptik es krim 

H1 : variasi konsentrasi ekstrak kulit buah naga super merah pada es krim 

berpengaruh terhadap sifat fisikokimia, aktivitas antioksidan dan sifat 

organoleptik es krim 

 

Secara statistik, hipotesis empirik tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut:  

H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 =μ5  

H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5, 

atau setidak-tidaknya ada satu perbedaan nilai tengah (μ)  

Kriteria pengujian analisis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:  

F ≥ Sig, maka H0 diterima dan H1 ditolak  
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F < Sig, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pembuatan ekstrak 

kulit buah naga super merah, penentuan formula adonan es krim dan pembuatan 

es krim kulit buah naga super merah. 

 

3.3.1. Ekstraksi Kulit Buah Naga Super Merah 

Pembuatan ekstrak kulit buah naga super merah dimodifikasi dari 

Kwartiningsih et al. (2016).  Metode ekstraksi dapat dilihat pada Ilustrasi 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Diagram Alir Ekstraksi Kulit Buah Naga Super Merah 

Penuangan ke botol kaca gelap 

Ekstrak Kulit Buah 

Naga Super Merah 

Penambahan aquades 2400 ml (1:6) 

Penghancuran 

blender 

Penyaringan 

Kulit Buah Naga 

Super Merah 

Pemotongan 

kecil-kecil 

Penimbangan 

400 g 
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3.3.2. Formulasi Adonan Es Krim 

 Penentuan formulasi adonan es krim terdiri dari tiga model penyelesaian 

yang berbeda yaitu model penyelesaian berbahan dasar susu cair, susu bubuk, dan 

susu kental manis (Legowo et al., 2009 dengan modifikasi). Penelitian ini 

menggunakan perhitungan formulasi dengan model penyelesaian berbahan dasar 

susu cair. Formulasi pembuatan es krim disajikan pada Tabel 2 dan 3. Formulasi 

bahan yang diinginkan terlampir pada Lampiran 1. 

Tabel 2. Formulasi Es Krim Tanpa Perlakuan 

Bahan yang 

digunakan 
Berat LS BPTLS Pemanis 

Kuning 

telur 

Total 

Bahan 

Baku 

Susu cair (g) 648,70 84,33 123,30 - - 207,63 

Krim susu (g) 111,30 65,67 6,70 - - 72,37 

Gula pasir (g) 140,00 - - 140,00 - 140,00 

Kuning 

telur (g) 
100,00 - - - 100,00 100,00 

Total (g) 1000,00 150,00 130,00 140,00 100,00 520,00 

(%) 100,00 15,00 13,00 14,00 10,00 52,00 

Keterangan: LS = lemak susu 

BPTLS = bahan padat tanpa lemak susu 

   

Tabel 3. Formulasi Es Krim Dengan Perlakuan 

Bahan yang digunakan 

Perlakuan 

T0 

(0%) 

T1 

(15%) 

T2 

(30%) 

T3 

(45%) 

T4 

(60%) 

Adonan Es krim (g) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Ekstrak Kulit Buah Naga 

Super Merah (g) 
0,00 37,50 75,00 112,50 150,00 

 

3.3.3. Pembuatan Es Krim Kulit Buah Naga Super Merah 

 Pembuatan es krim berdasarkan Padaga dan Sawitri (2005) dengan 

modifikasi. Metode pembuatan es krim kulit buah naga super merah dapat dilihat 

pada Ilustrasi 2. 
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Ilustrasi 2. Diagram Alir Pembuatan Es Krim Kulit Buah Naga Super Merah 

Penuaan 12 jam kedalam 
pendingin 

Es Krim Kulit Buah 

Naga Super Merah 

Penyaringan 

Pencampuran 

Pengocokan dengan ice cream 

maker 30 menit 

Pembekuan 

Pasteurisasi low temperature long time 

(LTLT) suhu 70ºC selama 20 menit 

Susu cair, krim susu, kuning telur, dan 

Carboxymethyl Cellulose (CMC) 

Homogenisasi 

gula 

Penambahan 

ekstrak  
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3.3.4. Pengujian Variabel
 

 Pengujian variabel pada penelitian ini meliputi uji overrun, resistensi 

pelelehan, warna kemerahan, total padatan, aktivitas antioksidan dan sifat 

organoleptik dari es krim kulit buah naga super merah. 

a) Overrun 

 Uji overrun dilakukan dengan cara perhitungan selisih berat antara adonan 

dengan es krim setelah dilakukan pengocokan. Sampel berupa adonan es krim 

dimasukkan kedalam erlenmeyer 100 ml lalu ditimbang menggunakan timbangan 

analitik. Lalu catat berat adonan es krim. Langkah berikutnya yaitu penimbangan 

es krim setelah dilakukan pengocokan, es krim dimasukkan kedalam erlenmeyer 

100 ml lalu ditimbang menggunakan timbangan analitik, dicatat hasil 

penimbangan (Zahro dan Nisa, 2015). Dilakukan perhitungan dengan rumus: 

% overrun =  

 

b) Resistensi Pelelehan 

 Uji resistensi pelelehan dilakukan dengan cara pengukuran kelembaban 

dan suhu ruangan menggunakan thermo-hygrometer (Corona, Merck). Kemudian 

sampel berupa es krim ditimbang sebesar 10 g lalu ditempatkan di wadah plastik 

tertutup, dibekukan selama 24 jam di freezer. Sampel dikeluarkan lalu diletakkan 

pada suhu kamar. Perhitungan waktu menggunakan stopwatch dimulai saat keluar 
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freezer hingga sampel mencair sempurna atau tidak terlihat kristal es (Hubeis, 

1995). 

 

c) Warna 

Uji warna menggunakan metode digital color meter (Sugiarto et al., 2005 

dengan modifikasi). Sampel difoto menggunakan kamera yang memiliki kapasitas 

pencahayaan baik. Softfile foto dimasukkan kedalam imac untuk kemudian 

dimasukkan kedalam aplikasi digital color meter. Sesuaikan digital color meter 

dengan data yang diinginkan yaitu Lab, dimana L adalah light, a adalah koordinat 

merah atau hijau, dan b adalah koordinat kuning atau biru. Nilai a menyatakan 

tingkat hijau sampai merah dengan kisaran -100 sampai +100. Nilai (-) 

menyatakan kecenderungan warna hijau dan (+) menyatakan kecenderungan 

warna merah. Digital color meter merupakan alat yang digunakan untuk 

menganalisa kesamaan warna antara larutan standar dengan larutan sampel 

menggunakan cahaya polikromatis. 

 

d) Total Padatan 

 Uji total padatan menggunakan metode oven (Soedarmadji et al., 1984). 

Langkah pertama yaitu dilakukan pengovenan cawan porselin pada suhu 105ºC 

selama 1 jam, lalu dikeluarkan dari oven dan dimasukkan kedalam desikator 

selama 15 menit. Lakukan penimbangan untuk berat cawan (berat A). Kemudian 

sampel ditimbang sebanyak 3 g (berat B) diletakkan pada cawan porselin, 

dilakukan pengovenan pada suhu 105ºC selama 3 jam, lalu dikeluarkan dan 
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dimasukkan kedalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang beratnya. Sampel 

dioven lagi pada suhu 105ºC selama 1 jam hingga berat konstan (berat C). Setelah 

didapat berat yang konstan total padatan dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

% Total Padatan =  

 

e) Analisis Aktivitas Antioksidan Metode DPPH 

 Analisis aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH (Widjaja, 

2013), yaitu dilakukan pengeringan sampel menggunakan freeze dryer kurang 

lebih selama 24 jam. Sampel yang telah kering selanjutnya dihaluskan hingga 

berupa bubuk dan diayak. Sampel ditimbang sebanyak 0,5 g dan diekstrak dalam 

5 ml metanol 80% selama 2 jam. Hasil ekstrak disaring menggunakan kertas 

saring dan filtrat yang diperoleh diambil sebanyak 0,1 ml dan direaksikan dengan 

3,9 ml larutan 2,2 – diphenyl – 1 – picrylhydrazyl (DPPH) selama 30 menit. 

Absorbansi larutan tersebut diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 515 nm. Sebagai kontrol 0,1 ml methanol 80% direaksikan dengan 3,9 

ml larutan 2,2 – diphenyl – 1 – picrylhydrazyl (DPPH). Aktivitas antioksidannya 

terukur sebagai % discolorion yang dihitung dengan menggunakan rumus: 

% ℎ  =   

Keterangan: At15 adalah absorbansi sampel pada menit ke 15 dan At0 adalah 

absorbansi kontrol. 
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f) Uji Sifat Organoleptik 

 Uji sifat organoleptik merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk 

mengetahui daya terima masyarakat terhadap pengembangan produk. Uji hedonik 

dengan atribut warna, aroma, rasa, dan tekstur menggunakan 25 orang panelis 

agak terlatih. Uji hedonik digunakan untuk mengetahui urutan tingkat kesukaan 

panelis terhadap produk (Effendi et al., 2009). Variabel dan skor uji organoleptik 

warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall disajikan pada Tabel 4, 5, 6, 7, 8. 

Kuisioner uji organoleptik terlampir pada Lampiran 2. 

Tabel 4. Skala Numerik Uji Warna 

 Skala Organoleptik Skala Numerik 

 Tidak merah 

Cukup merah 

Merah 

Sangat Merah 

1 

2 

3 

4 

 

Tabel 5. Skala Numerik Uji Aroma 

 Skala Organoleptik Skala Numerik 

 Tidak beraroma susu 

Cukup beraroma susu 

Beraroma susu 

Sangat beraroma susu 

1 

2 

3 

4 

 

Tabel 6. Skala Numerik Uji Rasa 

 Skala Organoleptik Skala Numerik 

 Tidak manis 

Cukup manis 

Manis 

Sangat manis 

1 

2 

3 

4 

 

Tabel 7. Skala Numerik Uji Tekstur 

 Skala Organoleptik Skala Numerik 

 Tidak halus 

Cukup halus 

Halus 

Sangat halus 

1 

2 

3 

4 
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Tabel 8. Skala Numerik Uji Overall 

 Skala Organoleptik Skala Numerik 

 Tidak suka 

Cukup suka 

Suka 

Sangat suka 

1 

2 

3 

4 

 

3.3.5. Analisis Data 

 Pengolahan data parametrik akan dilakukan dengan menggunakan One 

Way Anova dan data non parametrik menggunakan Kruskal Wallis. Data hasil uji 

overrun, resistensi pelelehan, warna, dan total padatan dianalisis dengan Anova 

pada taraf keyakinan 95%. Apabila hasil analisis data terdapat beda nyata maka 

dilanjutkan dengan Uji Duncan untuk mengetahui perbedaan perlakuan (Gomez 

dan Gomez, 1983). Data hasil uji organoleptik dianalisis dengan Kruskal Wallis, 

apabila terdapat beda nyata dilakukan uji Mann-Whitney (Kartika et al., 1988). 

Data hasil uji aktivitas antioksidan dianalisis secara deskriptif. Semua data diolah 

dengan program SPSS versi 20.0 for windows. 

  


