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PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK UMBI BIT (Beta vulgaris L) 

TERHADAP KADAR PROTEIN DAN LEMAK PADA ES KRIM SUSU 

KEDELAI 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh 

penambahan ekstrak umbi bit terhadap kadar protein dan lemak pada es 

krim susu kedelai. Es krim adalah jenis makanan yang semi padat yang 

dibuat dengan membekukan tepung es krim atau campuran susu dan 

bahan tambahan lainnya. Susu kedelai merupakan alternatif bahan baku 

es krim untuk menggantikan susu sapi. Susu kedelai dipilih karena 

memiliki kadar protein dan komposisi asam amino yang tinggi. Umbi bit 

dimanfaatkan untuk menambah warna pada makanan atau minuman serta 

nilai gizi pada es krim.. Jenis penelitian adalah eksperimental. Teknik 

analisis data menggunakan uji Anova untuk data berdistribusi normal dan 

homogen dan Kruskal-Wallis untuk data yang tidak berdistribusi normal 

dan tidak homogeny. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil perlakukan 

40% mempunyai kadar lemak tertinggi (5.45%); kemudian diikuti oleh 

perlakuan 60% (5.03%); lalu diikuti oleh perlakuan 0% (4.17%). 

Perlakuan 20% mempunyai nilai kadar lemak terendah (3.84%). 

Perlakukan 0% mempunyai kadar protein tertinggi (4.80%); kemudian 

diikuti oleh perlakukan 20% (4.58%); lalu diikuti oleh 40% (4.18%). 

Perlakuan 60% mempunyai nilai kadar protein terendah (4.11%). Umbi 

bit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kadar lemak dan kadar 

protein es krim susu kedelai. 

Kata Kunci : Es krim, susu kedelai, umbi bit, lemak, protein. 

 

Abstract 

This research was conducted with the aim of knowing the effect of 

adding beetroot extract on protein and fat levels in soy milk ice cream. 

Ice cream is a type of semi-solid food made by freezing ice cream flour 

or a mixture of milk and other additives. Soy milk is an alternative raw 

material for ice cream to replace cow's milk. Soy milk was chosen 

because it has a high protein content and amino acid composition. 

Beetroot is used to add color to food or drinks as well as nutritional value 

to ice cream. This type of research is experimental. The data analysis 

technique used Anova test for data with normal and homogeneous 

distribution and Kruskal-Wallis for data that were not normally 

distributed and not homogeneous. The results of this study showed that 

the treatment results were 40% had the highest fat content (5.45%); then 

followed by treatment 60% (5.03%); then followed by 0% treatment 

(4.17%). The 20% treatment had the lowest fat content value (3.84%). 

The 0% treatment had the highest protein content (4.80%); then followed 

by 20% treatment (4.58%); followed by 40% (4.18%). The 60% 

treatment had the lowest protein content value (4.11%). Beetroot has a 

significant effect on the fat content and protein content of soy milk ice 

cream. 

Key Word : Ice cream, soy milk, beetroot, fat, protein.  
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1. PENDAHULUAN 

Saat ini sudah banyak terdapat berbagai macam produk olahan dari berbagai jenis 

makanan dan minuman salah satunya adalah es krim. Es krim merupakan jenis 

makanan yang disukai oleh berbagai kalangan segala usia mulai dari anak-anak 

hingga dewasa. Faktor utama dalam pertumbuhan konsumsi es krim adalah 

kondisi cuaca di Indonesia yang panas dan pertumbuhan jumlah penduduk yang 

diikuti dengan peningkatan daya beli (Santi, 2017). 

 Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3713-1995, es krim adalah 

jenis makanan yang semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es 

krim atau dari campuran susu lemak hewani maupun nabati dan gula bahan 

tambahan makanan yang diijinkan seperti buah-buahan atau zat pewarna 

makanan. Saat ini es krim yang ada di pasaran sebagian besar mengandung bahan 

utama susu sapi. Salah satu alternatif untuk penderita lactose intolerance yaitu 

dengan mengkonsumsi protein nabati yang berasal dari tumbuhan misal kacang-

kacangan (Yohmi, 2001).  

Susu kedelai memiliki kadar protein dan komposisi asam amino yang 

hampir sama dengan susu sapi, kelebihan dari susu kedelai adalah bebas laktosa 

sehingga susu ini cocok untuk dikonsumsi oleh penderita lactose intolerance 

(Violisa, 2012). Susu kedelai mengandung lemak esensial, lemak ini berperan 

penting dalam menurunkan kandungan kolesterol. Selain itu kandungan asam 

amino esensialnya juga relatif lengkap sehingga susu kedelai mempunyai mutu 

dan nilai cerna yang sangat baik, setara dengan protein hewani (Setyo, 2005). 

Salah satu bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti susu 

sapi untuk bahan dasar es krim adalah susu kedelai. Tekstur es krim susu kedelai 

cukup lembut walaupun tidak sebaik tekstur susu sapi, sedangkan yang 

membedakannya adalah aroma, warna dan rasa kedelai yang masih cukup terasa 

langu (Pamungkasari, 2008). 

Protein merupakan komponen penting es krim yang berfungsi membentuk lapisan 

permukaan di sekitar globula lemak saat homogenisasi dan menyelubungi 

gelembung udara pada saat pembuihan. Kadar protein minimum pada es krim 

yaitu 2,7% (Prasetyo,2013). 
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Lemak juga menghasilkan tekstur yang lembut pada es krim di mana 

lemak yang tersebar merata dengan ukuran homogen dan kecil membantu 

menghasilkan titik leleh yang diinginkan. Kadar lemak dalam es krim yaitu antara 

8% sampai 16% (Nissa, 2013). Bit (Beta vulgaris) adalah sumber utama pewarna 

ungu kemerahan alami, yang dikenal sebagai “bit merah”. Pigmen betalain yang 

diekstrak dari umbi bit merah (Beta vulgaris) memberikan alternatif alami untuk 

pewarna merah sintetis (Hanifan, 2016).  

Penggunaan ekstrak umbi bit merupakan salah satu upaya untuk 

memberikan manfaat penambahan nilai gizi berupa protein dan lemak pada es 

krim susu kedelai. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan 

penelitian “Pengaruh Penambahan Ekstrak Umbi Bit (Beta vulgaris L) Terhadap 

Kadar Lemak dan Protein Pada Es Krim Susu Kedelai. 

 

2. METODE 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

yang bertujuan untuk mengukur pengaruh penambahan umbi bit terhadap kadar 

protein dan lemak pada es krim susu kedelai. Penelitian ini disusun dalam 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan, 2 kali pengulangan dan 2 

kali analisis penambahan umbi bit yang berbeda yakni 0%, 20%, 40% dan 60% 

dari berat susu kedelai. 

 Variabel bebas merupakan variabel yang berpengaruh atau yang 

menyebabkan berubahnya nilai dari variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah penambahan ekstrak umbi bit (Beta vulgaris L). Variabel  

terikat adalah variabel yang diduga nilainya akan berubah karena pengaruh dari 

variabel bebas. Variabel terikat dari penelitian ini adalah kadar protein dan kadar 

lemak es krim. 

 Teknik analisis dilakukan dari hasil penelitian protein dan lemak 

dilakukan normalitas dan homogenitas jika data berdistribusi normal dan 

homogen dilakukan uji Anova, namun jikia data tidak berditribusi normal dan 

tidak homogen maka dilakukan uji Kruskal-Wallis jika data (p < 0,05) di 

lanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk menentukan ada tidaknya perbedaan 

pada sampel yang di uji. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Es krim pada penelitian ini merupakan produk pangan yang terbuat dari campuran 

susu kedelai dengan penambahan umbi bit. Es krim susu kedelai dengan 

penambahan umbi bit tersebut dibuat melalui proses pencampuran adonan, 

pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, pembentukan Kristal, pembekuan, dan 

pengemasan. 

Susu kedelai dan ekstrak umbi bit tersebut dicampur dengan presentase 

sebagai berikut 0%; 20%; 40%; 60%. Dari empat perlakuan tersebut dijadikan es 

krim susu kedelai dengan penambahan umbi bit, kemudian dianalisis kadar 

protein dengan metode kjeldahl dan uji lemak dengan metode soxhlet modifikasi. 

3.1 Kadar Lemak 

Kadar lemak yang dihasilkan es krim susu kedelai dengan penambahan umbi bit 

dalam penelitian ini berkisar antara 3,84% - 5,45%. 

Tabel 1. Kadar Lemak pada Es Krim 

Perlakuan Kadar Lemak (%) 

A 4.17 ± 0.17
b 

B 3.84 ± 0,09
a 

C 5.45 ± 0.12
c 

D 5.03 ± 0.44
c 

Nilai p 0,005 

Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom menunjukkan 

tidak ada perbedaan nyata pada uji Mann-Whitney. 

Nilai p = hasil uji Kruskal Wallis 

 Berdasarkan hasil analisis statistic menunjukkan ada pengaruh pada es 

krim susu kedelai dengan penambahan umbi bit terhadap kadar lemak dibuktikan 

dengan nilai p< 0,05 

Hasil didapatkan dari uji Kruskal-Wallis parameter kadar lemak 

menunjukkan p<0.05, H0 sehingga ada pebedaan nyata perlakukan (0%, 20%, 

40%, dan 60%) kemudian dilakukan uji Mann-Whitney untuk mengetaui 

perbedaan masing-masing perlakukan terhadap kadar lemak es krim susu kedelai 

dengan penambahan umbi bit. Untuk melitat kelompok mana yang berbeda 

dilakukan uji Mann-Whitney. Perlakukan 0% berdeda nyata dengan 20% , 40%, 
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60%. Perlakukan 20% berbeda nyata dengan 0%, 40%, 60%. Perlakukan 40% 

berbeda nyata dengan 0% dan 20%, namun tidak berbeda nyata dengan 60%. 

Perlakukan 60% berbeda nyata dengan 0% dan 20%, namun tidak berbeda nayta 

dengan 40%. 

 

Gambar 1. Grafik Kadar Lemak 

 

Berdasarkan hasil Gambar 1 perlakukan 40% mempunyai kadar lemak 

tertinggi (5.45%); kemudian diikuti oleh perlakuan 60% (5.03%); lalu diikuti oleh 

perlakuan 0% (4.17%). Perlakuan 20% mempunyai nilai kadar lemak terendah 

(3.84%). 

Lemak adalah salah satu komponen gizi utama sebagai penyumbang 

energi dalam tubuh. Perbedaan jumlah, komposisi dan sifat kimia-fisika dari 

lemak yang berbeda inilah yang mendasari dilakukannya analisis lemak. Selain 

itu, analisis komposisi lemak dapat memberikan informasi mengenai jenis dan 

jumlah asam lemak. Kadar lemak es krim dalam penelitian ini telah memenuhi 

standar SNI No. 01-3713-1995 yang mensyaratkan kadar lemak minimal 5% 

(Andarwulan, 2011). 

Pada es krim susu kedelai dengan penambahan umbi bit kadar lemak 

memiliki rentang 3.84% - 5.45%. Kadar lemak es krim pada perlakuan 40% dan 

60% telah memenuhi SNI No. 01-3713-1995 di mana suatau produk es krim harus 
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memiliki kandungan lemak minimal 5%. Kandungan lemak berasal dari, susu 

kedelai, umbi bit, dan susu full cream. 

3.2 Kadar Protein 

Kadar protein yang dihasilkan es krim susu kedelai dengan penambahan umbi bit 

dalam penelitian ini berkisar antara 4,11% - 4,80%. 

Tabel 2. Kadar Protein pada Es Krim 

Perlakuan Kadar Protein (%) 

A 4.80 ± 0.11
c 

B 4.58 ± 0,22
bc 

C 4.18 ± 033
ab 

D 4.11 ± 0.26
a 

Nilai p 0,013 

Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom menunjukkan 

tidak ada perbedaan nyata pada uji Mann-Whitney. 

Nilai p = hasil uji Kruskal Wallis 

 Berdasarkan hasil analisis statistik  menunjukkan ada pengaruh pada es 

krim susu kedelai dengan penambahan umbi bit terhadap kadar protein dibuktikan 

dengan nilai p< 0,05 

 Hasil didapatkan dari uji Kruskal-Wallis parameter kadar protein 

menunjukkan p<0,05 H0 sehingga ada pebedaan nyata perlakukan (0%, 20%, 

40%, dan 60%) kemudian dilakukan uji Mann-Whitney untuk mengetaui 

perbedaan masing-masing perlakukan terhadap kadar protein es krim susu kedelai 

dengan penambahan umbi bit. Perlakukan 0% berbeda nyata dengan perlakuan 

60%, namun tidak berbeda nyata dengan perlakukan 20%. Perlakukan 20% 

berbeda nyata dengan perlakukan 60%, namun tidak berbeda nyata dengan 

perlakukan 0% dan 40%. Perlakukan 40% berbeda nyata dengan perlakukan 0%, 

namun tidak berbeda nayat dengan perlakukan 20% dan 60%. Perlakukan 60% 

berbeda nyata dengan perlakukan 0%, namun tidak berbeda nyata dengan 

perlakukan 40%. 

 

 

 



7 
 

 

 

Gambar 2. Grafik Kadar Protein 

 Berdasarkan hasil Gambar 2 perlakukan 0% mempunyai kadar protein 

tertinggi (4.80%); kemudian diikuti oleh perlakukan 20% (4.58%); lalu diikuti 

oleh 40% (4.18%). Perlakuan 60% mempunyai nilai kadar protein terendah 

(4.11%). 

 Protein merupakan komponen penting dari makanan manusia yang 

dibutuhkan untuk penggantian jaringan, pasokan energi dan makromolekul 

serbaguna disistem kehidupan yang mempunyai fungsi penting dalam semua 

proses biologi seperti sebagai katalis, transportasi, berbagai molekul lain seperti 

oksigen, sebagai kekebalan tubuh dan menghantarkan impuls saraf (Fredrick, et 

al.,2013). 

 Hasil analisa kadar protein antara empat perlakuan dalam pembuatan es 

krim susu kedelai menunjukkan bahwa kandungan protein tinggi pada 

penambahanb 0% umbi bit sebesar 4.80% dan kandungan terendah pada 

penambahan 60% umbi bit sebesar 4.11%. hal ini disebabkan karena kandungan 

protein susu lebih tinggi dibandingkan dengan kadar protein umbi bit dan suhu 

yang tinggi juga dapat merusak kadar protein. Selain itu menurut Sundari dkk 

(2015) kandungan protein susu kedelai yang tinggi, penurunan kadar protein juga 

dipengaruhi oleh suhu yang tinggi dan semakin lama waktu pengolahan semakin 

tinggi kerusakan protein yang terjadi pada bahan pangan tersebut. 
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Pada es krim susu kedelai dengan penambahan umbi bit kadar protein memiliki 

rentang 4,11% - 4,80%.. Kadar protein es krim pada perlakuan 0% sampai 60% 

telah memenuhi SNI No. 01-3713-1995 di mana suatau produk es krim harus 

memiliki kandungan protein lebih dari 2,7%. Kandungan lemak berasal dari, susu 

kedelai, umbi bit, dan susu full cream. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan poenelitian yang dilakukan pada es krim susu kedelai dengan 

penambahan ekstrak umbi bit kadar protein tertingi pada es krim yaitu 4.80% 

pada perlakukan A dengan penambahan sebanyak 0%. Pada kadar lemak tertinggi 

yaitu 5.45% pada perlakukan C dengan penambahan sebanyak 40%. 3.

 Penambahan umbi bit memiliki pengaruh terhadap kadar lemak (p = 

0,005) dan kadar protein (p = 0,013) pada es krim susu kedelai. 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut. 

4.2.1 Bagi Peneliti 

a. Perlu dilakukan penelitian kadar lemak dengan kadar umbi bit yang 

berbeda. 

b. Perlu dilakukan uji kandungan gizi pada bahan-bahan lain dalam 

pembuatan es krim. 

4.2.2 Bagi Masyarakat 

Pada pembuatan es krim dapat dijdikan inovasi umbi bit sebagai penambahan 

kandungan gizi seperti antioksidan yang tinggi serta memberikan warna yang 

menarik pada e skrim susu kedelai. 
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