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ABSTRACT 

 
LIEVIENA NOSAVELINDA. B.1410577. Characteristics of Canistel (Pouteria 

campechiana) Ice Cream with Different Concentration of Canistel Puree and CMC 

Addition. Skripsi. Supervised by Rosy Hutami and Sri Rejeki Retna Pertiwi. 

 
Canistel is a nutritious tropical fruit native to Central America. Ice cream is 

one of dairy products and one of popular desserts across the world. Ice cream was 

supplemented with canistel puree as a diversification of canistel and it was expected 

to be not only delicious but nutritious ice cream as well. The aim of this research 

was to evaluate the effects of canistel puree and CMC concentration on the quality 

characteristics of canistel ice cream. Canistel ice cream was prepared using three 

different concentration of cansitel puree (canistel flesh 75% + water 25%, canistel 

flesh 50% + water 50%, canistel flesh 25% + water 75%) and three different 

concentration of CMC (0,2%, 0,4%, 0,6%). Analysis of the quality characteristics 

of canistel ice cream included physical and sensory characteristics, followed by 

chemical characteristics for the selected canistel ice cream. Data were analyzed 

using analysis of variance and followed by Duncan test if the effect was significant 

(p<0.05). Results showed that the best quality of canistel ice cream was the canistel 

ice cream made from canistel puree with ratio of canistel flesh 50% + water 50% 

and CMC concentration 0,2%. It had moisture content 76,56%, ash 1,21%, protein 

6,85%, fat 3,12%, carbohydrate 12,25% and betacarotene 0,25 mg/kg. 
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ABSTRAK 

 
LIEVIENA NOSAVELINDA. B.1410577. Karakteristik Es Krim Campolay 

(Pouteria campechiana) dengan Penambahan Konsentrasi Bubur Buah Campolay 

dan CMC yang Berbeda. Skripsi. Di bawah bimbingan Rosy Hutami dan Sri Rejeki 

Retna Pertiwi. 

Campolay merupakan buah tropis bergizi yang berasal dari Amerika tengah. 

Es krim merupakan salah satu produk olahan susu dan salah satu pencuci mulut 

yang populer di seluruh dunia. Es krim disuplementasi dengan bubur buah 

campolay sebagai upaya diversifikasi buah campolay dan diharapkan dapat menjadi 

es krim yang memiliki citarasa lezat dan bergizi. Penilitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh konsentrasi bubur buah campolay dan CMC terhadap 

karakteristik es krim campolay. Es krim campolay dibuat dengan tiga variasi 

konsentrasi bubur buah campolay (daging buah campolay 75% + air 25%, daging 

buah campolay 50% + air 50%, daging buah campolay 25% + air 75%) dan tiga 

variasi konsentrasi CMC (0,2%, 0,4%, 0,6%). Analisis karakteristik es krim 

campolay meliputi karakteristik fisik dan sensori serta karakteristik kimia untuk es 

krim campolay terpilih. Data penelitian dianalisis menggunakan sidik ragam dan 

uji lanjut Duncan jika ada pengaruh nyata (p<0,05). Es krim campolay terpilih 

mempunyai kadar air content 76,56%, abu 1,21%, protein 6,85%, lemak 3,12%, 

karbohidrat 12,25% dan kadar betakaroten 0,25 mg/kg. 

 
Kata Kunci : campolay, CMC, es krim, mutu sensori. 



 

 

Judul Skripsi : Karakteristik Es Krim Campolay (Pouteria campechiana) 

dengan Penambahan Konsentrasi Puree Campolay dan CMC 

yang Berbeda 

Nama : Lieviena Nosavelinda 

NIM : B.1410577 

Program Studi : Teknologi Pangan 

Jurusan : Teknologi Pangan dan Gizi 

Fakultas : Ilmu Pangan Halal 

 

 

 

 
Disetujui Oleh, 

 

 

 

 

 

 
Rosy Hutami, S.TP., M.Si. Ir. Sri Rejeki Retna Pertiwi, M.S. 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

 
Disahkan Oleh, 

Dekan Fakultas Ilmu Pangan Halal 

Universitas Djuanda Bogor 

 

 

 

 
Amar Ma’ruf, Ir., M.Si. 

NPP. 213 870 080 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanggal Lulus : 15 Februari 2019 



 

 

PERNYATAAN 

 
 

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan 

judul “Karakteristik Es Krim Campolay (Pouteria campechiana) dengan 

Penambahan Konsentrasi Puree Campolay dan CMC yang Berbeda” benar- 

benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada 

perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber referensi dari hasil kutipan karya 

penulis lain dilakukan dengan benar dan disebutkan dalam teks dan daftar pustaka. 
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