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ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the best concentration of black grass jelly on
yoghurt ice cream in term of viscosity, overrun, water holding capacity and total solid. The
treatments were without black cincau (P0); 0.25% (P1); 0.5% (P2); 0.75% (P3); 1% (P4), and 1.25%
(P5) from Ice Cream Mix (ICM) weight. The method of this research was experiment with
Completely Randomized Design (CRD) by using 6 treatments and 3 time replication. The data were
analized by ANOVA and would be continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The
result of this research showed that concentration of black grass jelly gave highly significant
different effect (P<0.01) on viscosity, overrun and water holding capacity and gave normaly
different effect (P<0.05) on total solid. The conclusion of this research was the addition of black
grass jelly 1.25% in yoghurt ice cream gave the best result with score of viscosity was 1320.60 cP,
overrun was 24.02%, water holding capacity was 39.24% and total solid was 47.16%.
Keywords : yoghurt, ice cream, black grass jelly (Mesona palustris BL.)
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi terbaik penggunaan ekstrak
cincau hitam pada pembuatan es krim yoghurt terhadap viskositas, overrun, daya ikat air dan total
padatan. Perlakuan yang diberikan adalah P0 : tanpa penambahan ekstrak cincau hitam, P1 : 0,25%;
P2: 0,5%; P3: 0,75%; P4: 1,00%; P5: 1,25% dari berat ICM. Metode pada penelitian ini adalah
percobaan laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3
ulangan. Data dianalisis menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda
Duncan (UJBD). Hasil penelitian menunjukkan, penggunaan ekstrak cincau hitam memberikan
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas, overrun, dan daya ikat air serta
memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap total padatan. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah penggunaan ekstrak cincau hitam 1,25% pada pembuatan es krim yoghurt memberikan
kualitas terbaik dengan nilai viskositas 1320,60 cP, overun 24,02%, daya ikat air 39,24% dan total
padatan 47,16%.
Kata kunci : yoghurt, es krim, cincau hitam (Mesona palustris BL.)
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Permasalahan yang sering timbul
pada proses pembuatan es krim adalah
dihasilkan mutu yang rendah. Usaha yang
dilakukan untuk mencapai kualitas es krim
yang baik, yaitu dengan ditambahkan
penstabil ke dalam
Ice Cream Mix.
Penstabil yang dipakai dalam pembuatan
es krim berfungsi untuk menghasilkan
tekstur es krim yang halus, kecepatan
meleleh yang baik serta viskositas yang
tinggi. Ekstrak cincau hitam hitam
(Mesona palustris BL.) adalah salah satu
tanaman yang dapat digunakan sebagai
penstabil alami. Ekstrak cincau hitam
memiliki sifat hidrokoloid yang mampu
membentuk gel. Sifat membentuk gel
tanaman cincau hitam ini karena adanya
kandungan polisakarida gum di dalamnya.
Polisakarida
gum
yang
bersifat
hidrokoloid ini dapat dimanfaatkan sebagai
penstabil alami pada pembuatan es krim
yoghurt. Berdasarkan uraian di atas,
peneliti ingin mengetahui pengaruh
penggunaan ekstrak
cincau hitam
(Mesona palustris BL.) sebagai penstabil
alami pada pembuatan es krim yoghurt
yang diharapkan mampu memperbaiki
kualitas es krim yoghurt ditinjau dari
viskositas, overrun, daya ikat air, dan total
padatan.

PENDAHULUAN
Susu merupakan salah satu bahan
pangan hasil ternak yang mempunyai nilai
gizi yang tinggi. Kandungan yang terdapat
di dalam susu sangat baik bagi kesehatan,
baik anak-anak hingga orang dewasa, akan
tetapi bagi beberapa orang susu dapat
memicu timbulnya lactose intolerance
yang merupakan suatu keadaan dimana
usus tidak mampu mencerna laktosa
sehingga akan timbul gejala seperti mualmual dan diare berkepanjangan. Usaha
yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
kualitas susu adalah diolah menjadi
yoghurt. Produk olahan susu yang sudah
banyak dikenal oleh masyarakat antara lain
es krim, yoghurt, susu bubuk, susu kental,
dan mentega (Saleh, 2004).
Yoghurt merupakan salah satu
produk olahan susu yang dibuat dengan
cara fermentasi oleh bakteri asam laktat,
dimana bakteri ini dapat mengubah laktosa
menjadi asam laktat menyebabkan kasein
dalam
susu
terkoagulasi
sehingga
menimbulkan rasa asam dalam yoghurt.
Yoghurt memiliki banyak manfaat seperti
menurunkan kolesterol, serta dapat
menguraikan laktosa menjadi glukosa dan
galaktosa sehingga aman dikonsumsi oleh
penderita lactose intolerance. Rasa asam
yang ada pada yoghurt menyebabakan
berkurangnya
tingkat
ketertarikan
masyarakat untuk mengkonsumsinya.
Variasi produk yoghurt salah satunya
adalah es krim yoghurt. Usaha ini
dilakukan untuk menarik minat konsumen
supaya mengkonsumsi yoghurt. Yoghurt
sebagai bahan utama pembuatan es krim
yoghurt, memiliki manfaat yang sangat
baik yaitu dapat menjaga kesehatan usus
besar (Aswal dkk., 2012), oleh karena itu,
es krim yoghurt diharapkan mampu
menarik
minat
masyarakat
untuk
mengkonsumsinya.

MATERI DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Laboratorium
Keju
Bagian
Teknologi Hasil Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya
Malang untuk pembuatan es krim
yoghurt dan pengujian overrun .
b. Laboratorium Fisiko dan Kimia
Bagian Teknologi Hasil Ternak
Fakultas Peternakan Universitas
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c.

2.

 Uji overrun menggunakan alat
gelas ukur 200 mL merk pyrex.
 Uji daya ikat air menggunakan alat
tabung reaksi 10 mL, centrifuge.
 Uji total padatan menggunakan alat
cawan porselin, oven, eksikator.

Brawijaya
Malang
untuk
pengujian daya ikat air
Laboratorium Teknik Pengolahan
Pangan dan Hasil Pertanian
Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya untuk
pengujian viskositas dan total
padatan.

Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah
percobaan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3
ulangan. Perlakuan yang dicobakan, yaitu
penggunaan ekstrak cincau hitam 0,0 %;
0,25 %; 0,50 %; 0,75 %; 1,00 %; dan 1,25
% dari berat ICM

Waktu Penelitian : Penelitian ini
dilaksanakan mulai tanggal 28
November
sampai
dengan
28
Desember 2014

Materi Penelitian
Bahan dan alat yang digunakan adalah:
1. Bahan
yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Susu sesuai dengan SNI (BJ: 1,027,
Kadar air 87%, BK 13%)
b. Yoghurt
c. Krimer nabati instan
d. Gula
e. Quick stabilizer
f. Ekstrak cincau hitam instan powder
2. Peralatan yang digunakan untuk
penelitian ini adalah:
a. Peralatan pembuatan es krim
yoghurt, antara lain : mixer cosmos,
ice cream maker, freezer -20˚C,
tupperware, kertas label, panci,
mangkuk, pengaduk, timbangan
digital merk camry dan cup
(kemasan plastik), kompor gas
merk Hock.
b. Peralatan yang digunakan untuk
analisis antara lain:
 Uji viskositas menggunakan alat
beaker glass, viskometer merk
Brookfield DVII + Pro

Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati pada penelitian
ini adalah viskositas, overrun, daya ikat air
dan total padatan. Analisis es krim
meliputi:
1. Pengujian
viskositas
mengikuti
prosedur AOAC (2008).
2. Pengujian overrun mengikuti prosedur
Susilorini dan Sawitri (2006).
3. Pengujian daya ikat air mengikuti
prosedur Imm et al. (2000).
4. Prosedur pengujian total padatan
mengikuti
prosedur
Achmad
dkk.,(2012).
Analisis Data
Data yang diperoleh dari pengujian
viskositas, overrun, daya ikat air dan total
padatan diolah menggunakan Analisis
Ragam dengan bantuan software Microsoft
Excel. Apabila hasil yang diperoleh
berbeda nyata atau signifikan, dilanjutkan
dengan Uji Jarak Berganda Duncan
(UJDB) (Yitnosumarto, 1993).

3

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rata-rata viskositas, overrun, daya ikat air dan total padatan es krim yoghurt
menggunakan ekstrak daun cincau hitam dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata viskositas, overrun, daya ikat air dan total padatan
Perlakuan

Viskositas (P)
Rata-rata ± SD*

Overrun (%)
Rata-rata ± SD*

Daya Ikat Air (%)
Rata-rata ± SD*

Total Padatan (%)
Rata-rata ± SD**

P0
P1
P2
P3
P4
P5

1002,87 ± 28,71a
1141,03 ± 148,72ab
1213,50 ± 34,88b
1181,83 ± 54,70ab
1255,68 ± 26,48b
1320,60 ± 54,01b

5,76 ± 0,79a
20,13 ± 0,46b
21,27 ±1,36b
21,59 ± 1,42b
22,22 ± 1,22bc
24,02 ± 0,48c

37,75 ± 0,36a
38,14 ± 0,18ab
38,16 ± 0,11ab
37,79 ± 0,50a
39,24 ± 0,88b
39,42 ± 0,49b

37,49 ± 1,87a
41,85 ± 4,11ab
45,35 ± 4,23b
36,88 ± 1,62a
37,59 ± 3,73a
47,16 ± 4,42b

Keterangan : * Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).
**Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan
pengaruh yang nyata (P<0,05)
Viskositas
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan tingkat penggunaan
ekstrak cincau hitam pada pengolahan es
krim yoghurt memberikan perbedaan
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)
terhadap nilai viskositas. Perbedaan
pengaruh yang sangat nyata pada
penelitian ini diduga karena adanya
perbedaan konsentrasi ekstrak cincau
hitam
yang
digunakan,
sehingga
menghasilkan nilai viskositas yang
berbeda pada masing-masing perlakuan.
Nilai viskositas yang berbeda terjadi
karena ekstrak cincau hitam mengandung
komponen hidrokoloid yaitu polisakarida
yang mampu mengental dan membentuk
gel. Prosentase penggunaan ekstrak cincau
hitam yang semakin tinggi sebagai
penstabil menyebabkan nilai viskositas
semakin tinggi, karena ekstrak cincau
hitam yang ditambahkan semakin banyak
sehingga semakin besar pula jumlah air
bebas yang diserap dan diikat sehingga
keadaan gel menjadi lebih kuat dan
viskositasnya meningkat. Hasil penelitian

sesuai dengan pernyataan Syahrul (2005)
yang menjelaskan bahwa, bahan penstabil
dapat meningkatkan viskositas es krim
karena mampu membentuk sistem dispersi
koloid yang mengikat air dan akan
menangkap partikel yang tersuspensi dan
tidak mengendap.
Penggunaan ekstrak cincau hitam
pada es krim yoghurt yang semakin tinggi,
menyebabkan viskositas es krim semakin
meningkat. Viskositas es krim yang tinggi
menunjukkan bahwa, perbedaan
nilai
viskositas antara masing-masing perlakuan
dipengaruhi oleh kemampuan hidrokoloid
dalam mengentalkan larutan. Komponen
pembentuk gel sebagai komponen
penyusun jaringan tanaman cincau hitam
merupakan suatu polisakarida alami yang
dikategorikan sebagai suatu hidrokoloid
yaitu gum yang mampu meningkatkan
viskositas
(Senditya
dkk.,
2014).
Handayani dkk., (2007) menyatakan,
penstabil dapat menurunkan konsentrasi
air bebas dengan cara menyerap air
sehingga akan mengurangi kristalisasi es,
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memperkecil
ukuran
kristal
es,
meningkatkan kehalusan tekstur dan
meningkatkan viskositas..
Penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan rata-rata viskositas es krim
yoghurt dengan penggunaan ekstrak cincau
hitam sebagai penstabil adalah 1002,87 cP
hingga 1320,60 cP. Standart viskositas es
krim yoghurt sendiri belum ada, akan
tetapi rata-rata viskositas pada penelitian
ini secara umum lebih rendah bila
dibandingkan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Moeenfard and Tehrani
(2008) tentang es krim yoghurt dengan
penambahan berbagai penstabil memiliki
rata-rata viskositas 1066 hingga 6479 cP.

polifenol, saponin, flavonoida dan lemak.
Penggunaan ekstrak cincau hitam yang
semakin tinggi menyebabkan kandungan
saponin yang terkandung dalam ekstrak
cincau hitam juga semakin meningkat
sehingga dapat meningkatkan overrun es
krim yoghurt. Hasil overrun es krim
yoghurt pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa
rata-rata overrun es krim yoghurt tertinggi
terletak pada perlakuan P5 yaitu sebesar
24,02%.
Rata-rata overrun terendah pada
perlakuan P0 sebesar 5,76%. Nilai overrun
yoghurt pada penelitian ini berkisar antara
5 – 24 %. Hal ini menunjukkan bahwa
nilai es krim tersebut memiliki kualitas
yang cenderung rendah bila dibandingkan
dengan standar overrun es krim yaitu
berkisar antara 70 – 80 %, sedangkan
untuk industri rumah tangga berkisar
antara 35 – 50 %. Nilai overrun es krim
yoghurt pada penelitian ini masih lebih
baik jika dibandingkan dengan penelitian
Goff (2002) yang menjelaskan bahwa, es
krim merupakan produk hasil pembekuan
yang menghasilkan buih dan penangkapan
udara. Pengembangan volume pada fase
pembekuan sebesar 50 % dan bahkan bisa
lebih, sedangkan pengembangan volume
paling rendah berkisar antara 10 – 15%.
Hasil penelitian menunjukkan nilai
viskositas
yang
tinggi
terbukti
menghambat kemantapan pembuihan ICM.
Rendahnya overrun juga diduga karena
penggunaan yoghurt sebagai bahan utama
es krim yang memiliki kekentalan yang
lebih besar bila dibandingkan susu segar
yang biasa dijadikan bahan utama.
Kekentalan ICM mengakibatkan sulitnya
udara menembus permukaan adonan
sehingga produk sulit untuk mengembang.

Overrun
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan tingkat penggunaan
ekstrak cincau hitam pada pengolahan es
krim yoghurt memberikan perbedaan
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)
terhadap nilai overrun es krim yoghurt.
Perbedan nilai overrun yang sangat nyata
tersebut diduga karena adanya perbedaan
konsentrasi ekstrak cincau hitam yang
digunakan, sehingga menghasilkan nilai
overrun yang berbeda pada masing-masing
perlakuan. Perbedaan overrun yang terjadi
pada es krim yoghurt karena masingmasing perlakuan memiliki kemampuan
yang berbeda dalam menangkap udara saat
proses pembekuan di dalam ice cream
maker.
Perbedaan yang sangat nyata
tersebut
diduga
disebabkan
oleh
kandungan saponin yang dimiliki oleh
cincau
hitam.
Saponin
memiliki
karakteristik berupa buih, sehingga ketika
direaksikan dengan air dan dikocok maka
akan terbentuk buih yang dapat bertahan
lama. Menurut Senditya,dkk (2014), daun
cincau hitam mengandung karbohidrat,
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menyatakan bahwa, penstabil yang
termasuk dalam hidrokoloid merupakan
bahan polimer rantai panjang yang bobot
molekulnya
besar,
sehingga
dapat
terdispersi dalam air dan mengikat air dan
membuat larutan menjadi lebih konstan.
Rata-rata nilai daya ikat air es krim
yoghurt pada penelitian ini yaitu berkisar
antara 37,75 ± 0,36a – 39,42 ± 0,49b %,
peningkatan nilai daya ikat air tersebut
dapat dipengaruhi oleh pH yang dapat
menyebabkan kasein yang terdapat dalam
es krim menjadi stabil. Peningkatan daya
ikat air juga berbanding lurus dengan
viskositas dan total padatan, viskositas
pada penelitian ini memiliki nilai yang
semakin tinggi sehingga menyebabkan
daya ikat air juga meningkat.

Daya Ikat Air
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan tingkat penggunaan
ekstrak cincau hitam pada pengolahan es
krim yoghurt memberikan perbedaan
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)
terhadap nilai daya ikat air es krim
yoghurt. Perbedaan yang sangat nyata pada
penelitian ini diduga karena adanya
perbedaan konsentrasi ekstrak cincau
hitam
yang
digunakan,
sehingga
menghasilkan nilai daya ikat air yang
berbeda pada masing-masing perlakuan
Hasil tersebut diduga dapat dipengaruhi
oleh kandungan gum yang terdapat dalam
ekstrak cincau hitam, semakin tinggi
konsentrasi ekstrak cincau hitam sebagai
bahan
penstabil
dimungkinkan
meningkatkan kandungan gum yang
terkandung di dalam ekstrak cincau hitam.
Daya ikat air dapat didefinisikan sebagai
kemampuan suatu bahan untuk menahan
kandungan air yang berasal dari dalam
makanan atau kandungan air yang
ditambahkan selama proses pengolahan
pangan itu sendiri.
Perbedaan yang sangat nyata
tersebut diduga disebabkan perbedaan
konsentrasi penggunaan ekstrak cincau
hitam yang digunakan. Daya ikat air es
krim yang meningkat diduga dipengaruhi
oleh polisakarida yang terkandung di
dalam ekstrak cincau hitam. Senditya dkk
(2014)
menambahkan,
komponen
pembentuk gel cincau hitam merupakan
hidrokoloid yang diperoleh dari ekstraksi
dan isolasi daun cincau hitam. Hidrokoloid
merupakan komponen larut air, yang
mempunyai kemampuan mengentalkan
atau membentuk sistem gel encer,
sehingga air yang semula dalam keadaan
bebas dapat terikat dan tidak mengkristal.
Hal ini didukung oleh pendapat
Kumalaningsih dan Sutrisno (2012) yang

Total Padatan
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan tingkat penggunaan
ekstrak cincau hitam pada pengolahan es
krim yoghurt memberikan perbedaan
pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap
nilai total padatan es krim yoghurt.
Perbedaan yang nyata pada penelitian ini
diduga
karena
adanya
perbedaan
konsentrasi ekstrak cincau hitam yang
digunakan, bahan-bahan yang digunakan
dalam pembuatan es krim yoghurt
sehingga menghasilkan nilai total padatan
yang berbeda pada masing-masing
perlakuan. Total padatan adalah semua
komponen penyusun es krim dikurangi
dengan kadar air. Hasil penelitian
menunjukkan semakin banyak penggunaan
ekstrak cincau hitam akan semakin
meningkatkan nilai total padatan. Ekstrak
cincau hitam mengandung polisakarida
alami yaitu gum. Cincau hitam yang
berfungsi sebagai penstabil memiliki sifat
mengikat air sehingga dapat mengentalkan
adonan dan meningkatkan nilai padatan,
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Perbedaan ini disebabkan oeh
ekstrak cincau hitam yang mengandung
karbohidrat
dimana
karbohidrat
merupakan salah satu penyusun padatan.
Achmad dkk., (2012) menyatakan bahwa,
bahan padatan bisa terdiri dari karbohidrat.
Total padatan dalam es krim mempunyai
peranan yang sangat penting dalam
pembentukan tekstur es krim dan
memperlambat pelelehan pada es krim.
Lama pelelehan es krim berkaitan dengan
body dan tekstur serta intensitas
kemanisan. Handayani dkk., (2007)
menjelaskan bahwa, total padatan akan
menyebabkan kandungan air dalam adonan
menjadi lebih sedikit sehingga kristal es
juga menjadi lebih sedikit. Marshall and
Arbuckle (2000) menjelaskan hal yang
sama bahwa, total padatan yang terlalu
rendah akan menyebabkan tekstur es krim
menjadi kasar, sedangkan total padatan
yang terlalu tinggi akan menyebabkan es
krim menjadi lembek dan lengket. Total
padatan dalam es krim menggantikan
jumlah air yang ada dalam adonan,
semakin tinggi total padatan maka semakin
kecil jumlah air yang ditambahkan
sehingga dapat mengurangi kristal es yang
terbentuk.
Rata-rata nilai total padatan pada
penelitian ini berkisar antara 36, 88 ± 1,62a
– 47,16 ± 4,42b. Total padatan tertinggi
dari es krim yoghurt dengan penggunaan
ekstrak cincau hitam sebeasar 47,16%
pada perlakuan P5 1,25%, nilai total
padatan terendah sebesar 36,88% pada
perlakuan P3 0,75%, sedangkan menurut
SNI 01-3713-1995, total padatan minimum
pada es krim adalah 34% dan total padatan
es krim sebaiknya tidak lebih dari 40-42%
(Marshall and Arbuckle, 2000).

Perlakuan Terbaik
Perlakuan terbaik pada penelitian
ini terletak pada perlakuan P5 yaitu es krim
yoghurt dengan penggunaan ekstrak cincau
hitam sebesar 1,25% dari bobot ICM.
Penggunaan ekstrak cincau hitam sebesar
1,25% dari bobot ICM memberikan hasil
viskositas sebesar 1320,60 cP. Nilai
overrun pada perlakuan P5 sebesar 24,02%
dan nilai ini sudah sesuai dengan pendapat
Goff (2002) yang menyatakan bahwa
pengembangan
volume
pada
fase
pembekuan es krim sebesar 50% dan
bahkan
bisa
lebih,
sedangkan
pengembangan volume paling rendah
berkisar antara 10-15%. Hasil overrun
pada penelitian ini masih dibawah standar
Padaga dan Sawitri (2005) yang
menjelaskan, es krim yang berkualitas
memiliki overrun berkisar antara 70-80%,
sedangkan untuk industri rumah tangga
berkisar antara 35-50%. Perlakuan P5
dalam penelitian ini mampu menghasilkan
daya ikat air sebesar 39,24%. Cincau hitam
memiliki kemampuan untuk larut dalam
air dan mampu mengentalkan larutan.
Senditya dkk., (2014) menyatakan bahwa
komponen pembentuk gel cincau hitam
merupakan hidrokoloid yang diperoleh
dari ekstraksi dan isolasi daun cincau
hitam. Hidrokoloid merupakan komponen
larut air, yang mempunyai kemampuan
mengentalkan atau membentuk sistem gel
encer, sehingga air yang semula dalam
keadaan bebas dapat terikat dan tidak
mengkristal. Hasil uji total padatan pada
perlakuan P5 sebesar 47,16% dan nilai ini
melebihi standar Marshall and Arbuckle
(2000) yang menyatakan, total padatan
pada es krim sebaiknya tidak lebih dari 4042%. Hasil uji total padatan yang melebihi
standart
diduga
karena
tingginya
konsentrasi ekstrak cincau hitam yang
digunakan. Konsentrasi ekstrak cincau
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