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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2016 di 

Laboratorium Teknologi Pascapanen, Fakultas Pertanian dan Peternakan, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Laboratorium Makanan 

dan Minuman, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota 

Pekanbaru, Riau. 

3.2.  Materi Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu susu kambing berasal dari 

Peternakan Kambing Perah, Umban Sari, Rumbai, susu skim bubuk, susu krim 

bubuk, daun cincau, gula pasir, kuning telur, larutan buffer 4 dan 7, aquadest, 

larutan HCl 3%, larutan NaOH 30%, larutan CH3COOH 3%, larutan Kl 20%, 

larutan H2SO4 25%. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 

dua yaitu peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan es krim yaitu 

pengaduk (mixer), freezer, panci, gelas ukur, kompor gas, sendok, wadah cup es 

krim, blender, saringan, kertas label dan baskom. Sedangkan peralatan untuk 

pengujian menggunakan timbangan analitik merk bombo, cawan petri, pH meter, 

gelas erlenmeyer, timbangan analitik merk Mettler Teledo.  

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pada 5 taraf perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan adalah 

penambahan gel daun cincau dengan konsentrasi yang berbeda. Penelitian ini 

terdiri dari 5 taraf perlakuan yakni 0%, 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1,00%. Rincian 
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bahan dan rincian adonan es krim dengan penambahan gel daun cincau disajikan 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Formulasi Bahan Penelitian Es Krim dengan Penstabil Gel Daun 
Cincau Hijau. 

 
No Bahan P1 P2 P3 P4 P5 

1. Susu Kambing 62% 62% 62% 62% 62% 

2. Susu Skim Bubuk 13,80% 13,55% 13,30% 13,05% 12,80% 

3. Susu Krim Bubuk 10% 10% 10% 10% 10% 

4. Kuning Telur 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

5. Gula Pasir 14% 14% 14% 14% 14% 

6. Gel Daun Cincau 0% 0,25% 0,50% 0,75% 1% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur pembuatan gel daun cincau 

hijau rambat (Ningtyas dkk. 2011), pengolahan sampai tahap analisis variabel 

penelitian yang disajikan pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pembuatan gel daun cincau. 

Pemisahan batang dan tangkai dari daun cincau dan pencucian 
dengan air bersih. 

Pembuatan gel daun cincau dengan mengikuti konsentrasi yang 
ditetapkan. Dengan perbandingan 50 g cincau dengan 50 ml air 

aquades. 

Remas ± 2-3 menit menggunakan air aquades dari tiap konsentrasi 
lalu air perasan disaring dan dituangkan ke wadah 

Gel daun cincau 
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Tahap pembuatan es krim dengan penambahan gel daun cincau hijau 

(Cyclea barbata Miers) disajikan (Walstra et al., 2006), dalam proses pengolahan 

seperti pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.3. Diagram alir penelitian. 

Susu kambing, susu skim bubuk, susu krim bubuk dipasteurisasi 
pada suhu 75oC selama ± 15 detik, masukkan gula pasir lalu 

kocokan kuning telur 

Lakukan Homogeniasi bahan pada suhu 30oC 
selama ± 15 menit 

Penambahan daun cincau sesuai perlakuan dan ulangan (0%, 0,25%, 0,50%, 
0,75% dan 1%) 

Pematangan (Aging) pada suhu 4oC selama ± 24 jam 

Penyergapan udara (air incorporation) pada suhu -25oC sampai -30oC 
dalam ice cream maker 

Pengemasan/perlakuan dan ulangan 

Pembekuan dalam freezer selama ± 24 jam 

Es krim 

Kecepatan Leleh Analisis pH dan 
Kadar Glukosa   

Analisis data 
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Pertama daun cincau yang sudah tersedia dipisahkan batang dan tangkai dari 

daunnya kemudian daun tersebut dicuci hingga bersih dari kotoran, setelah itu 

daun cincau dari setiap konsentrasi masing-masing diremas menggunakan tangan 

dan dicampur dengan air hingga membentuk gel cair.  

Daun cincau disaring dengan cara digenggam hingga menghasilkan gel daun 

cincau hijau selanjutnya diamkan hingga terbentuk seperti agar-agar dan cincau 

yang menjadi agar-agar tersebut kita istilahkan gel. Kuning telur dikocok hingga 

menjadi homogen atau tercampur merata. Panaskan susu kambing, susu skim 

bubuk, susu krim bubuk dengan gula pasir, dan kocokan kuning telur yang sudah 

dihomogenkan didalam panci selama ± 15 detik dengan suhu 75oC, lalu sambil 

diaduk dan hindarkan terbentuknya koagulan. Aduk dan saring adonan yang 

menggumpal selama pemanasan, jaga api tetap sedang dan turunkan suhu 30oC. 

Selanjutnya siapkan gel daun cincau yang sudah jadi sesuai dengan perlakuan dan 

ulangan (0%, 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 1,00%).  

Adonan dari setiap perlakuan dimixer selama ± 15 menit tersebut dan 

setelah itu campuran yang dihasilkan disebut Ice Cream Mixer (ICM) disimpan 

dalam wadah tertutup kemudian didinginkan dalam refrigerator pada suhu 4oC  

selama ± 24 jam untuk proses aging, selanjutnya masukkan ICM ke dalam ice 

maker pada suhu -25oC sampai -30oC untuk agitasi dan pembentukan kristal es, 

putar adonan hingga kristal es terbentuk dan tekstur es krim menjadi lembut dan 

mengkilap, lalu yang terakhir masukkan kedalam kemasan dan simpan dalam 

freezer dengan suhu 24oC selama ± 2–3 jam untuk pengerasan. Pengujian mutu 

fisik meliputi kecepatan leleh dan pengujian mutu kimia meliputi pH (derajat 

keasaman) dan Kadar Glukosa. 
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3.5 Prosedur Analisis 

a) Kecepatan Leleh (Clarke, 2004) 

Es krim diambil 10 gram dan ditempatkan pada wadah. Di tempat 

bersuhu ruang (29oC-31oC). Waktu meleleh merupakan waktu yang 

dibutuhkan es krim untuk meleleh sempurna.  

b) Nilai pH (Hendriani, 2005) 

pH meter dikalibrasikan dengan larutan buffer pH 4 dan pH 7. 

Sampel sebanyak 10 ml diambil kemudian elektroda pada pH meter 

dicelupkan kedalam sampel tersebut. Nilai yang dibaca adalah nilai 

saat pH meter telah stabil.     

c) Analisis Kadar Glukosa Metode Luff Schoorl (SNI 01-2891-1992) 

 Pembuatan pereaksi Luff-Schoorl. 

Sebanyak 143,8 gram Na2CO3 anhidrat dilarutkan dalam kira-kira 

300 ml air suling. Sambil di aduk, ditambahkan 50 ml air suling. 

Sebanyak 25 g CuSO4.5H2O ditambahkan setelah itu dilarutkan 

dengan 100 ml air suling. Larutan tersebut dipindahkan ke dalam 

labu 1 liter dan ditempatkan sampai tanda garis dengan air suling 

dan di kocok lalu, dibiarkan semalam dan saring bila perlu. Larutan 

ini mempunyai kepekatan Cu2+ 0,1 N dan Na2CO3. 

- Larutan Kalium Iodida Kl 20% 

- Larutan Asam Sulfat, H2SO4 25% 

- Larutan Natrium Tiosulfat, Na2 S2O7, 0,1 N 

- Penunjuk larutan kanji, 0,5% 
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 Cara kerja metode Luff-Schoorl : 

Sampel ditimbang sebanyak 5 g sampel es krim kedalam 

enlenmeyer 500 ml dengan menggunakan Mettler Teledo. Sampel 

es krim 5 g ditambahkan 200 ml larutan HCl 3% (aquadest/HCl 

3%). Lalu dididihkan dengan pendingin tegak. Dilakukan 

pendinginan dan dinetralkan dengan larutan NaOH 30% (dengan 

lakmus atau fenolftalein) dan ditambahkan sedikit CH3COOH 3% 

agar suasana larutan agak sedikit asam. Kemudian dipindahkan 

isinya kedalam labu ukur 500 ml dan ditempatkan hingga tanda 

garis, kemudian disaring. 

Sebanyak 10 ml saringan dipipet ke dalam enlenmeyer 500 ml. 

Ditambahkan 25 ml larutan Luff (dengan pipet) dan beberapa butir 

batu didih serta 15 ml air suling. Setelah itu, dipanaskan campuran 

tersebut dengan nyala yang tetap. Diusahakan agar larutan dapat 

mendidih dalam waktu 3 menit (gunakan stopwatch). Dan 

dididihkan terus selama 10 menit (dihitung dari saat mulai 

mendidih dan gunakan (stopwatch) kemudian dengan cepat 

dinginkan dalam bak berisi es. Setelah dingin, dilakukan 

penambahan 15 ml larutan Kl 25% dan 25 ml H2SO4 25% secara 

perlahan-lahan. Dilakukan titar secepatnya dengan larutan tio 0,1 

N (gunakan penunjuk larutan kanji 0,5%). 

 Pengujian kepekatan larutan Luff-Schoorl 

Pipet 25 ml larutan Luff-Schoorl ditambahkan 3 gram Kl dan 

25 ml larutan H2SO4 6 N. Titrasi dengan larutan Natrium tio sulfat 



25 
 

0,1 N dengan penunjuk larutan kanji 0,5%. Larutan Natrium tio 

sulfat yang dipergunakan untuk titrasi 25 g. Sebanyak 10 ml 

larutan Luff, dipipet ke dalam labu ukur 100 ml, lakukan 

pengenceran dengan air suling dan dikocok. Pipet 10 ml larutan 

hasil pengenceran tersebut dan dimasukkan ke dalam enlenmeyer 

berisi 25 ml HCl 0,1 N. Erlenmeyer tersebut dimasukkan ke dalam 

penangas air mendidih dan dibiarkan selama 1 jam, kemudian 

angkat dan didinginkan. Lalu diencerkan dengan air suling dan 

dititar dengan larutan NaOH 0,1 N dengan indikator fenolftalein. 

Selanjutnya pipet 10 ml larutan hasil pengenceran (b) 

dimasukkan kedalam erlenmeyer dan dititar dengan HCL 0,1 N 

dengan indikator fenolftalein. Larutkan HCl 0,1 N yang 

dipergunakan untuk titrasi harus disekitar 6,0 sampai 7,6 ml. 

Larutan Luff-Schoorl harus mempunyai pH 9,3-9,4. 

 

 Perhitungan Blanko: 

Kadar Karbohidrat = 0,90 x Kadar Glukosa 

(Blanko-Penitar) x N tio x 10, setara dengan terusi yang tereduksi. 

Kemudian dilihat dalam daftar Luff-Schoorl berapa mg gula yang 

terkandung untuk ml tio yang dipergunakan. 

 

                          Kadar Glukosa  =   
w x f𝑝

w1
  x 100% 

Keterangan : 

 w1 = Bobot cuplikan dalam mg. 

 w = Glukosa yang terkandung untuk ml tio yang 

dipergunakan dalam mg, dari daftar. 

 fp = Faktor Pengenceran 
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3.6 Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan Rancangan Acak Lengkap 5 perlakuan dan 

4 ulangan. Model matematis Rancangan Acak Lengkap (Steel and Torrie, 1991) 

adalah : 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan : 

Yij : Pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j 

µ : Rataan umum 

τi : Pengaruh perlakuan ke i 

εij : Pengaruh acak pada perlakuan ke i dan ulangan ke j 

i : 1,2,3,4,5 

j : 1,2,3,4 

Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam Mutu Fisik dan Kimia Es Krim dengan      
Penambahan Gel Daun Cincau. 

 

Sumber 
Keragaman 
(SK) 

Derajat 
Bebas 
(DB) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

F hit F tabel 

     5%             1 % 
 
Perlakuan 

 
t -1 

 
JKP 

 
KTP 

 
KTP/KTG 

 
- 

Galat t (r-1) JKG KTG - - 
Total t r-1 JKT - - - 

 

 

Pengolahan Data: 

Faktor Koreksi (FK) = 
(𝑦)

𝑟.𝑡

2
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Yij
2 - FK 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = ∑
𝑦.2

𝑟
−  FK 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT-JKP 

F hitung =
KTP

KTG
 

Data uji kecepatan leleh, pH (derajat keasaman) dan kadar glukosa 

dianalisis menggunakan sidik ragam. Jika perlakuan berpengaruh nyata F tabel > 

F hitung (α = 0,05) atau (α = 0,01) diuji lanjut Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) menurut Steel and Torrie (1991). 

Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT), Steel and Torrie (1991) : 

1. Mengurutkan nilai rataan perlakuan dari yang nilai yang terkecil hingga 

yang besar. 

2. Hitung galat baku nilai tengah perlakuan : 

Rumus = 𝑆 × =  √
𝐾𝑇𝑆

𝑟
 

3. Hitung rumus LSR (wilayah nyata terpendek) 

           Rumus = LSR = SSR x Sx 

 Keterangan : SSR = Nilai pada Tabel DMRT 

4. Bandingkan seluruh nilai pengamatan dengan nilai pada tabel DMRT 5% 

dan 1%. 
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