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II. METODE PENELITIAN 

A. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim temu mangga adalah 

temu mangga, susu UHT (PT. Diamond cold storage), susu skim (CV. 

Karyatama nian sukses), Maizena (Egafood), Gula pasir (PT. Adi karya 

gemilang), whipcream (PT. Seelindo sejahteratama), CMC (PT. Gunacipta 

multirasa) dan bahan analisis kimia yang digunakan ethanol 96%, larutan 

DPPH, HCL 0.1000 N dan Hexane (pelarut lemak). 

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian dan analisa adalah 

timbangan digital, termometer, kompor, panci, gelas ukur, mixer, freezer, 

blender dan alat analisis kimia yang digunakan gelas ukur, erlenmeyer, gelas 

piala, buret, soxhlet, gelas kjedhal, oven, tanur, centrifuge, inkubator shaker, 

magnetic stir barr, sudip, labu ukur, tabung reaksi, kertas saring, labu lemak, 

pipet mikro dan rak tabung reaksi. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Pangan dan 

Laboratorium Kimia Universitas Djuanda Bogor pada bulan Juni sampai 

dengan bulan Agustus 2020. 

C. Metode Penelitian 

1. Pembuatan Ektrak Temu Mangga (Modifikasi Suhartatik, et al, 2014) 

Pembuatan ekstrak temu mangga dengan cara pencucian temu mangga 

oleh air mengalir setelah bersih dari tanah selanjutnya dilakukan 

pengupasan kulit kemudian ditimbang setalah itu rimpang temu mangga 

yang telah diberi penambahan air dilakukan penghancuran hingga halus 

dengan menggunakan blender. Selanjutnya dilakukan pemanasan pada 

suhu 100
0
C dalam waktu 90 detik. Pendinginan menggunakan incubator 

shaker selama 2-3 jam setelah dilakukan pendinginan ekstrak selanjutnya 

di Centrifuge selama 10 menit dengan 8000 rpm. Terakhir diuji rendemen 

ekstrak dan ekstrak dilakukan uji aktivitas antioksidan dan pembuatan es 

krim temu mangga. 
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Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Ekstrak Temu mangga 

(Modifikasi Suhartatik, et al, 2014) 

2. Pembuatan Es Krim Temu Mangga (Modifikasi Suhartatik, et al, 2014) 

Pada penelitian ini dilakukan formulasi dan proses pembuatan es 

krim temu mangga. Pada tahap ini digunakan 2 variabel yaitu perbandingan 

temu mangga dan air dengan 2 taraf perlakuan (1:2 dan 1:10) serta 

konsentrasi CMC dengan 3 taraf perlakuan (0.2%, 0.4%, 0.6%). Pembuatan 

es krim ini menggunakan modifikasi formulasi. Formulasi es krim temu 
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mangga dapat dilihat pada Tabel 3. Selain Penambahan bahan-bahan 

pembentuk es krim temu mangga ini ditambahkan CMC yang berbeda. 

Konsentrasi penambahan CMC untuk pembuatan es krim dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 3. Formulasi es krim temu mangga 
 

Bahan Presentase (%) Jumlah 

Ekstrak temu 

mangga (ml) 

20 100 

Susu UHT (ml) 52 260 

Susu Skim (g) 2 10 

Maizena (g) 5 25 

Gula pasir (g) 20 100 

Whipcream (g) 1 5 

Jumlah 100 500 

Sumber: Modifikasi Suhartatik, et al, 2014 

Tabel 4. Penambahan CMC terhadap berat ekstrak temu mangga, susu UHT, 

susu skim, gula pasir, maizena dan whipcream 

 Presentase (%) Jumlah(g) 

B1 0.2 1 

B2 0.4 2 

B3 0.6 3 
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dengan metode DPPH 
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Gambar 4. Diagram alir Pembuatan Es Krim Temu Mangga 

(Modifikasi Suhartatik, et al, 2014) 

D. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktor, dimana faktor A adalah 

perbandingan temu mangga dan air dengan 2 variabel yaitu perbandingan temu 

mangga dan air dengan 2 taraf perlakuan (1:2 dan 1:10) serta konsentrasi CMC 

dengan 3 taraf perlakuan (0.2%, 0.4%, 0.6%). Rancangan perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rancangan Perlakuan 
 

Faktor A  Faktor B  

(1:2) A1B1 A1B2 A1B3 

(1:10) A2B1 A2B2 A2B3 

Faktor A : Perbandingan temu mangga dan air, dengan 3 taraf yaitu: 

A1 = 1:2 

A2 = 1:10 

Faktor B : Konsentrasi CMC, dengan 3 taraf yaitu: 

B1 = 0.2% 

B2 = 0.4% 

B3 = 0.6% 

Model matematis untuk rancangan percobaan dengan rancangan acak lengkap 2 

faktor yaitu sebagai berikut: 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Keterangan: 

Yijk : Hasil pengamatan pada perbandingan temu mangga dan air ke-I, 

konsentrasi CMC ke-j, ulangan ke- k 

µ : Rataan umum 

αi : Pengaruh utama perbandingan temu mangga dan air ke-i 

βj : Pengaruh utama konsentrasi CMC ke-j 

(αβ)ij :Komponen interaksi pengaruh perbandingan temu mangga dan air ke-

i dan konsentrasi CMC ke-j 

Εijk : Pengaruh acak yang menyebar normal 
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i : Banyaknya taraf perlakuan faktor A (1, 2) 

j  : Banyaknya taraf perlakuan faktor B (1, 2, 3) 

k : Banyaknya ulangan (1,2) 

E. Analisis Produk 

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji sifat fisik, uji 

kimia dan uji organoleptik terhadap semua perlakuan. Uji sifat fisik yang diuji 

meliputi overrun (Goff & Hartel, 2013), kecepatan leleh (Elieste, et al, 2010) 

dan TPT total padatan terlarut (Wahyudi, 2017). Sifat organoleptik yang diuji 

meliputi uji sensori dan uji hedonik dengan parameter rasa, tekstur, kenampakan 

aroma dan overall. Selanjutnya ditentukan produk terpilih berdasarkan uji kimia 

meliputi uji kadar lemak, uji kadar protein dan uji antioksidan. 

F. Prosedur Analisis 

1. Uji Sifat Fisik 

a. Overrun (Goff dan Hartel, 2013) 

Pengukuran Overrun untuk mengetahui daya kembang es krim. 

Pengembangan volume es krim dinyatakan sebagai overrun dan dihitung 

berdasarkan perbedaan volume es krim dengan volume adonan mula- 

mula. Pengukuran overrun dilakukkan dengan menimbang beaker glass 50 

ml untuk wadah adonan es krim. Lalu adonan sebelum proses pembuihan 

dimasukkan kedalam beaker glass sebanyak 50 ml dan ditimbang. Setelah 

proses prembuihan es krim dimasukkan pada beaker glass sebanyak 50 

ml. Nilai persentase overrun dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut: 

Overrun = berat produk akhir – berat produk awal x 100% 

berat produk awal 

b. Kecepatan Pelelehan (Setianawati, 2002) 

Daya pelelehan identik dengan waktu yang dibutuhkan es krim  

untuk meleleh sempurna pada suhu ruang. Kecepatan leleh es krim 

berkaitan dengan erat dengan tekstur es krim. Data yang direkam 

digunakan untuk menentukan titik leleh (mL / menit). 

c. Total Padatan Terlarut (Wahyudi, 2017) 

Total padatan terlarut adalah semua komponen penyusun es krim 

dikurangi dengan kadar air, yang termasuk bahan padat adalah 
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karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Total padatan terlarut diukur 

dengan alat hand refraktometer. Cara kerja nya prisma terlebih dahulu 

dibilas dengan aquades dan diseka dengan kain yang lembut. Sampel 

diteteskan ke atas prima hand refraktometer dan diukur derajat Brix-nya. 

2. Uji Sifat Kimia 

a. Kadar Lemak Metode Soxhlet (AOAC, 2012) 

Sebanyak 1 g sampel dihidrolisis menggunakan 30 mL asam klorida 

25%. Ekstraksi sampel kemudian dilakukan menggunakan soxhlet dengan 

pelarut hexane selama 6 jam. Hexane kemudian disuling, ekstrak lemak 

dikeringkan dalam oven suhu 105
0
C hingga mencapai berat kosntan. 

Kadar lemak dihitung melalui selisih antara berat sampel sebelum dan 

sesudah ekstraksi. Penetapan kadar lemak dilakukan dengan persamaan 

berikut : 

Kadar lemak (%) = W1-W2 × 100% 

W 

Keterangan: 

W = bobot contoh dalam gram (g) 

W1= bobot labu lemak dan lemak hasil ekstraksi (g) 

W2= bobot labu lemak kosong (g) 

b. Kadar Protein Metode Kjeldhal (AOAC, 2005) 

Analisis kadar protein akan dilakukan dengan metode kjeldahl. 

Sampel ditimbang sebanyak 0,1-0,5 gram dan dimasukkan ke dalam labu 

kjeldahl 100 ml. Kemudian ditambahkan dengan ¼ buah tablet dan 

didekstruksi sampai larutan menjadi hijau jernih. Larutan didiamkan 

hingga dingin dan dipindahkan ke labu 50 ml dan diencerkan dengan 

aquades sampai tanda tera. Setelah itu dilakukan destilasi dengan 

dimasukkan ke dalam alat destilasi serta ditambahkan 5-50 ml NaOH 30- 

33%. Destilat ditampung dalam larutan 10 ml asam borat 3% dan  

beberapa tetes indikator (bromeresol grees 0,1% dan 29 larutan metil 

merah 0,1% dalam alkohol 95% secara terpisah dan dicampurkan antara 

10 ml bromeresol grees dengan 2 ml metil merah). Kemudian dilakukan 
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titrasi dengan larutan HCl 0,02 N sampai larutan berubah warna menjadi 

merah muda. Kadar protein dinyatakan dalam satuan g/100 g sampel. 

Penentuan kadar protein dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Protein (%) = (VA – VB) x HCl x N HCL x 14.007 x 6.25 x 100% 

W x 1000 

Keterangan : 

VA : ml HCL untuk titrasi 

VB : ml HCL untuk titrasi blangko 

N : normalitas HCL standar yang digunakan 14,007 

FK : 6,25 

W : berat sampel 

c. Antioksidan Metode DPPH (Almeida, et al, 2010) 

Pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dilakukan 

dengan mereaksikan ekstrak sampel dengan reagen DPPH. Ekstrak sampel 

sebanyak 1 mL ditambahkan dengan larutan DPPH 0.6 mmol/L dalam 

etanol sebanyak 1 mL, serta 4 mL etanol. Kemudian campuran diinkubasi 

ditempat gelap selam 30 menit, nilai absorbansi yang telah diperoleh ke 

persamaan kurva standar. Menggunakan deret konsentrasi yaitu 2 ppm, 4 

ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm dan 100 ppm. 

3. Uji Organoleptik (Wahyuningtias, 2010) 

Uji Organoleptik pada penelitian ini diantaranya Uji Mutu Sensori 

dan Uji Mutu Hedonik. Uji mutu sensori pada penelitian ini yang dilakukan 

terhadap mutu es krim temu mangga yaitu rasa (kurang manis sampai manis), 

tekstur (kasar sampai lembut), kenampakan (tidak mengkilap sampai 

mengkilap), aroma (tidak beraroma temu mangga sampai beraroma temu 

mangga) dan overall (sangat tidak suka sampai sangat suka) dengan 

menggunakan skala garis dari 0-10 cm. Dilakukan oleh panelis semi terlatih 

sebanyak 25 orang. 

Uji mutu hedonik ini untuk mengetahui tingkat kesukaan padasuatu 

produk. Pada penelitian ini yang dilakukan terhadap es krim temu mangga 

yaitu rasa (sangat tidak suka sampai suka), tekstur (sangat tidak suka sampai 

suka), kenampakan (sangat tidak suka sampai suka), aroma (sangat tidak suka 
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sampai suka) dan overall (sangat tidak suka sampai suka) dengan 

menggunakan skala garis dari 0-10 cm. Dilakukan oleh panelis semi terlatih 

sebanyak 30 orang. 

G. Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution). Uji statistik yang digunakan adalah uji sidik 

ragam (ANOVA) untuk mengetahui perlakuan yang digunakan dalam 

penelitian berpengaruh nyata atau tidak. Jika nilai p<0.05 makan perlakuan 

berpengaruh nyata dan dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan pada selang 

kepercayaan 95% (taraf α= 0.05). 


