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ABSTRAK 

Es krim merupakan salah satu produk olahan susu bersifat semi padat 

yang biasa dikonsumsi sebagai makanan selingan, teksturnya yang lembut banyak 

disukai oleh segala kalangan dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa. 

Bahan utama es krim adalah lemak, bahan kering tanpa lemak (BKTL), bahan 

pemanis, dan bahan penstabil. Es krim dengan ubi jalar merah sebagai bahan 

campuran susu skim merupakan salah satu inovasi dalam pengolahan dan 

peningkatan nilai gizi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penambahan ubi jalar merah dan CMC pada es krim terhadap 

organoleptik dan daya terima masyarakat. Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor yaitu perbandingan komposisi 

susu skim dan ubi jalar merah (10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4) dan konsenterasi CMC 

(1%, 1,5%), setiap perlakuan dengan 3 kali ulangan. Analisis data secara 

deskriptif kualitatif dengan uji organoleptik, daya terima, daya simpan, kadar 

protein, dan kadar glukosa es krim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa es krim 

bahan campuran susu skim dan ubi jalar merah (8:2) dan CMC 1% (C1S2), 

memiliki kandungan protein 7,20 g, glukosa 38,05 g, daya simpan (kelelehan) 

selama 52 menit 56 detik. Kandungan protein tersebut berada di atas SNI. Secara 

fisik, warna es krim cukup menarik yaitu merah muda, aromanya khas susu, rasa 

manis, dan tekstur lembut. Es krim ini banyak di sukai oleh panelis. 

 

Kata kunci:  Es krim, ubi jalar merah, CMC, kadar protein, kadar glukosa, daya 

simpan, organoleptik, dan daya terima 

 

PENDAHULUAN 

Es krim merupakan salah satu produk olahan susu bersifat semi padat. Es 

krim dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi dengan prinsip membentuk 

rongga udara pada campuran bahan es krim (Ice Cream Mix/ ICM) sehingga 

dihasilkan pengembangan volume es krim. Komposisi gizi per 100 gram es krim 

yang menonjol adalah energi 207 kkal, protein 4 gram, dan lemak 12,5 gram 

(Astawan, 2008). Es krim memiliki nilai gizi yang tinggi dibandingkan dengan 

jenis minuman lain, karena terbuat dari bahan dasar susu. Untuk meningkatkan 

nilai gizi es krim, maka digunakan ubi jalar sebagai salah satu alternatif bahan 



 

 

campuran susu skim dalam pembuatan es krim. Pengolahan es krim dengan 

pemanfaatan ubi jalar merah sebagai bahan campuran susu skim merupakan salah 

satu inovasi dalam pengolahan dan peningkatan nilai gizi pangan. 

Ubi jalar merupakan salah satu pangan yang cukup melimpah di Indonesia. 

Tanaman ubi jalar mampu tumbuh baik di dataran rendah maupun di dataran 

tinggi. Berdasarkan warnanya ada beberapa jenis ubi jalar, yaitu ubi jalar putih, 

ubi jalar ungu, dan ubi jalar merah atau orange. Sebenarnya ubi jalar merah warna 

daging buahnya tidak merah, melainkan berwarna kekuningan hingga jingga atau 

orange. Ubi jalar merah yang daging buahnya berwarna jingga tersimpan 9900 

mkg (32967 SI) betakaroten. Semakin pekat warna jingganya, maka semakin 

tinggi kadar betakarotennya (Setiawan, 2010). Betakaroten merupakan provitamin 

A yang dapat berubah menjadi vitamin A. Didalam senyawa betakaroten terdapat 

zat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas yaitu zat-zat yang bersifat 

toksin di dalam tubuh dan mempengaruhi keseimbangan tubuh serta dapat 

mencegah penyakit mata misalnya penyakit katarak (Krisno dan Agustine, 2012). 

Bahan utama es krim antara lain lemak, bahan kering tanpa lemak (BKTL), 

bahan pemanis, dan bahan penstabil. BKTL berfungsi untuk meningkatkan 

kepadatan es krim dan sebagai sumber protein (Susilorini, 2006). Susu skim 

sebagai BKTL, susu skim merupakan susu tanpa lemak atau susu bebas lemak. 

Bahan dasar es krim yaitu susu full cream,  susu skim, ubi jalar merah, dan bahan 

penstabil yaitu CMC (Carboxymethyl Celulose) berperan untuk memperpanjang 

masa simpan es krim, dan meningkatkan kekentalan ICM (Ice Cream Mix) yang 

berpengaruh terhadap tekstur es krim. Penambahan ekstrak buah naga merah 

sebagai pewarna alami pada es krim ubi jalar merah, karena buah naga memiliki 

warna merah, dan sebagai salah satu sumber betakaroten (Astawan, 2008). Buah 

naga mengandung provitamin A, vitamin C, vitamin E, kalsium, fosfor, dan zat 

besi. Manfaat buah naga bagi kesehatan antara lain dapat meningkatkan kesehatan 

mata, antioksidan, dan mencegah konstipasi (Baskhara, 2008). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan ubi 

jalar merah dan CMC terhadap organoleptik dan daya terima es krim. 

 



 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2012 – Februari 2013. 

Proses pembuatan dan uji daya simpan es krim dilakukan di rumah Karang Kidul 

Rt 01 Rw 07, Jurug, Mojosongo, Boyolali. Uji organoleptik dan daya terima es 

krim dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan 

uji kadar protein, dan kadar glukosa dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain timbangan digital, 

panci pengukus, panci alumunium besar dan kecil, blender, baskom, saringan, 

pisau, gelas ukur, sendok, kain serbet, cup plastik es krim, toples es krim, freezer, 

stopwatch, kertas label, tabung reaksi, rak tabung, mikropipet, gelas ukur, pipet 

tetes, pengaduk, waterbath, dan Fotometer-Boehringer. Bahan yang digunakan 

dalam penelitian antara lain ubi jalar merah, susu skim, susu full cream, santan, 

gula, CMC, garam halus, garam kasar, air, es batu, buah naga merah, biuret, 

benedict dan aquades. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 2 faktor 

yaitu perbandingan komposisi susu skim dan ubi jalar merah (10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 

6:4) dan konsenterasi CMC (1%, 1,5%) masing-masing perlakuan dengan 3 kali 

ulangan. 

Formulasi bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim, yaitu lemak 

10%, bahan kering tanpa lemak (BKTL) 12%, pemanis 16%, bahan penstabil 

(1%, 1,5%), air (60,5%, 61%), garam, dan ekstrak buah naga (pewarna alami). 

Proses pembuatan es krim yang dilakuakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: (1) mengukus, mengupas, dan menghaluskan ubi jalar merah (adonan 1); 

(2) membuat ekstrak buah naga; (3) melarutkan susu skim, susu full cream, 

santan, gula pasir, CMC, garam halus dalam air hangat (adonan 2); (4) 

menghomogenkan adonan 1, ekstrak buah naga, dan adonan 2; (5) memasukkan 

adonan ke dalam panci kemudian meletakkan garam kasar dan es batu di 

sekeliling panci; (6) memutar-mutar panci yang berisi adonan sambil mengaduk 

bagian tepi adonan yang telah memadat; (7)  menambahkan lagi es batu dan 



 

 

garam kasar jika es batu di luar panci telah mencair; (8) apabila semua adonan 

telah memadat, mengemas es krim dalam cup es krim; (9) menyimpan es krim 

dalam freezer; (10) es krim siap untuk di uji. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan uji organoleptik, daya terima, 

daya simpan, uji kadar protein, dan uji kadar glukosa es krim. Uji organoleptik 

dan daya terima, data diperoleh melalui pengisian angket kepada 20 panelis dari 

kalangan mahasiswa UMS. Uji daya simpan (kelelehan) menggunakan indikator 

thawig atau dengan penghitungan waktu kecepatan leleh es krim. Uji kadar 

protein menggunakan metode Biuret dengan Fotometer-Boehringer, dan uji kadar 

glukosa menggunakan metode Spektrofotometer. Selanjutnya data dianalisis 

secara deskriptif kualitatif pada organoleptik (warna, aroma, rasa, dan tekstur), 

daya terima, daya simpan, uji kadar protein, dan kadar glukosa es krim. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian es krim dengan ubi jalar merah sebagai bahan campuran 

susu skim telah dilakukan uji organoleptik, daya terima, daya simpan (kelelehan), 

uji kadar protein, dan kadar glukosa. Hasil uji organoleptik dan daya terima es 

krim dilakukan oleh 20 panelis yang terdiri atas mahasiswa UMS, hasil rata-

ratanya disajikan pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji Organoleptik dan Daya Terima Es Krim 

P

Perlakuan 

Penilaian kualitas es krim dengan organoleptik 

Warna Aroma Rasa  Tekstur 
Daya 

Terima 

C1S0 Merah muda Khas susu Agak manis Lembut Agak suka 

C1S1 Merah muda Agak khas susu Agak manis Lembut  Suka 

C1S2 Merah muda Khas susu Manis Lembut Suka 

C1S3 Merah muda Agak khas susu Agak manis Lembut Agak suka 

C1S4 Merah muda 
Kurang khas 

susu 
Agak manis Lembut Agak suka 

C2S0 Merah muda Agak khas susu Agak manis Agak lembut Agak suka 

C2S1 Merah muda Agak khas susu Agak manis Agak lembut Agak suka 

C2S2 Merah muda Agak khas susu Agak manis Lembut Agak suka 

C2S3 Merah muda Agak khas susu Agak manis Lembut Agak suka 

C2S4 Merah Agak khas susu Agak manis Agak lembut Agak suka 

  

Hasil uji kadar protein, kadar glukosa, dan daya simpan es krim dilihat pada 

tabel 2 sebagai berikut: 



 

 

Table 2. Hasil Uji Kadar Protein, Glukosa dan Daya Simpan Es Krim 

No Perlakuan 

Kadar 

Protein 

(gram) 

Kadar 

Glukosa 

(gram) 

Daya Simpan 

Waktu 

(Detik) 

Waktu 

(Jam:menit:detik) 

1. C1S0 6,04 37,9 2662,5 00:44:22* 

2. C1S1 4,66 31,9 2733,5 00:45:33 

3. C1S2 7,20** 38,05 3176 00:52:56 

4. C1S3 4,92 34,45 2913,5 00:48:33 

5. C1S4 3,62* 34,35 3182,5 00:53:02 

6. C2S0 4,37 34 3363,5 00:56:03 

7. C2S1 4,69 32,85 3388,5 00:56:28 

8. C2S2 3,98 28,45* 3558,5 00:59:18 

9. C2S3 4,63 39,7** 3270,5 00:54:30 

10. C2S4 4,73 34,25 3644 1:00:44** 

Keterangan : 

C1S0 : Kontrol, susu skim tanpa ubi jalar merah (10:0) +  CMC 1% 

C1S1 : Susu skim  dan ubi jalar merah (9:1) + CMC 1% 

C1S2 : Susu skim dan ubi jalar merah (8:2) + CMC 1% 

C1S3 : Susu skim dan ubi jalar merah (7:3) + CMC 1% 

C1S4 : Susu skim dan ubi jalar merah (6:4) + CMC 1% 

C2S0 : Kontrol, susu skim tanpa ubi jalar merah (10:0) + CMC 1,5 % 

C2S1 : Susu skim  dan ubi jalar merah (9:1) + CMC 1,5 % 

C2S2 : Susu skim  dan ubi jalar merah (8:2) + CMC 1,5 % 

C2S3 : Susu skim  dan ubi jalar merah (7:3)  + CMC 1,5 % 

C2S4 : Susu skim  dan ubi jalar merah (6:4)  + CMC 1,5 % 

*) kadar protein, glukosa, dan daya simpan terendah 

**) kadar protein, glukosa, dan daya simpan tertinggi 

 

1. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik es krim melibatkan 20 panelis yang terdiri dari 

mahasiswa UMS. Uji organoleptik es krim meliputi: warna, aroma, rasa, 

tekstur. Warna merupakan kenampakan dari es krim yang diamati dengan 

indera penglihatan. Penentuan mutu suatu bahan pangan pada umumnya 

tergantung pada warna, karena warna tampil terlebih dahulu dan kadang-

kadang sangat menentukan mutu dari bahan pangan (Winarno, 1997). Tabel 1 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan pada es krim menghasilkan warna yang 

hampir sama. Es krim yang memiliki warna merah hanya terdapat pada 

perlakuan C2S4. Sedangkan es krim yang memiliki warna merah muda 

terdapat pada perlakuan C1S0, C1S1, C1S2, C1S3, C1S4, C2S0, C2S1, C2S2, C2S3. 



 

 

Warna yang dihasilkan pada produk es krim di pengaruhi oleh ubi jalar 

merah dan pemberian ekstrak buah naga merah sebagai pewarna alami es 

krim. Walaupun dalam setiap perlakuan menggunakan ekstrak buah naga 

dengan kadar yang sama, tetapi warna yang dihasilkan sedikit berbeda di 

indera penglihatan (mata) panelis. Ekstrak buah naga merah memiliki 

pengaruh warna yang lebih besar dari pada ubi jalar merah. Karena buah naga 

merah memiliki pigmen warna merah. Menurut Astawan (2008), bahwa buah 

naga yang berwarna merah dikenal sebagai salah satu sumber betakaroten. 

Selain buah naga, ubi jalar merah juga sedikit berpengaruh terhadap warna es 

krim. Warna jingga (oranye) pada ubi jalar merah menentukan kadar 

betakaroten pada ubi tersebut. Menurut Sediaoetama (1999), ubi jalar yang 

berwarna kuning, oranye sampai merah banyak mengandung karotenoid yang 

merupakan prekusor bagi vitamin A. 

Indera pembau adalah instrumen yang paling berperan dalam 

mengetahui tingkat kesukaan terhadap aroma suatu makanan. Aroma dapat 

menimbulkan daya tarik konsumen terhadap suatu makanan. Tabel 1 

menunjukkan bahwa es krim yang memiliki aroma kurang khas susu hanya 

terdapat pada perlakuan C1S4. Es krim yang memiliki aroma agak khas susu 

terdapat pada perlakuan C1S1, C1S3, C2S0, C2S1, C2S2, C2S3, C2S4. Sedangkan 

es krim yang memiliki aroma khas susu terdapat pada perlakuan C1S0, C1S2. 

Aroma es krim di pengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan. 

Aroma khas susu menonjol disebabkan karena sebagian besar bahan yang di 

gunakan adalah susu, yaitu susu skim dan susu full cream. Komposisi susu 

full cream pada tiap perlakuan sama, sedangkan susu skim pada tiap 

perlakuan berbeda sehingga aroma yang di hasilkan pun juga agak berbeda. 

Sebagian besar panelis menyatakan bahwa aroma es krim agak khas susu. 

Rasa dalam es krim merupakan kombinasi cita rasa dan aroma yang 

dibuat untuk memenuhi selera konsumen. Tabel 1 menunjukkan bahwa es 

krim yang memiliki rasa agak manis terdapat pada perlakuan C1S0, C1S1, 

C1S3, C1S4, C2S0, C2S1, C2S2, C2S3, dan C2S4. Sedangkan es krim yang 

memiliki rasa manis hanya terdapat pada C1S2. 



 

 

Rasa es krim di pengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan. 

Menurut Winarno (1997), menyatakan bahwa semakin kental suatu bahan, 

penerimaan terhadap intensitas rasa, bau, dan cita rasa semakin berkurang. 

Penambahan zat-zat pengental (CMC) dapat mengurangi rasa manis sukrosa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyuni (2008), bahwa rasa manis pada es 

krim dipengaruhi oleh bahan pengental yang dapat mengurangi rasa manis 

gula, sehingga dapat mengubah cita rasa es krim. 

Tekstur es krim merupakan sifat kekentalan dan kelembutan dari es 

krim yang dapat diamati dengan indera peraba dan indera pengecap. Tabel 1 

menunjukkan bahwa es krim bertekstur agak lembut terdapat pada perlakuan 

C2S0, C2S1, C2S4. Sedangkan es krim yang bertekstur lembut terdapat pada 

perlakuan C1S0, C1S1, C1S2, C1S3, C1S4, C2S2, C2S3. 

Tekstur es krim di pengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan (Ice 

Cream Mix), dan cara pengolahan es krim. Lemak (susu full cream dan 

santan) berfungsi menghasilkan karakteristik tekstur yang lembut, membantu 

memberikan bentuk dan kepadatan, serta memberikan sifat meleleh yang 

baik. Selain itu tekstur es krim juga dipengaruhi oleh bahan penstabil yang 

digunakan, yaitu CMC. Menurut Padaga dalam Wahyuni (2008), bahwa 

bahan penstabil yang digunakan dalam pembuatan es krim (CMC) berperan 

untuk meningkatkan kekentalan ICM terutama pada saat sebelum dibekukan 

dan memperpanjang masa simpan es krim karena dapat mencegah kristalisasi 

es selama penyimpanan. Sehingga dengan adanya bahan penstabil ini tekstur 

es krim menjadi lebih kental dan lembut. 

Ubi jalar merah menyebabkan perbedaan karakteristik fisik, terutama 

berpengaruh pada sifat tekstur es krim dan proses pembuatannya sebagai 

bahan campuran BKTL (Bahan kering Tanpa Lemak) juga penting sebagai 

sumber karbohidrat sehingga dapat meningkatkan nilai nutrisi es krim. Ubi 

jalar merah dapat meningkatkan dan menstabilkan daya ikat air yang 

berpengaruh pada kekentalan dan tekstur es krim yang lembut. 

Faktor yang terpenting dalam tingkat kelembutan dari produk es krim 

adalah hasil pencampuran bahan yang sempurna dapat menghasilkan es krim 



 

 

yang bertekstur lembut. Bahan yang tidak tercampur rata akan menyebabkan 

es krim bertekstur kasar seperti berpasir atau gumpalan saat dikunyah. 

 

2. Daya Terima Es Krim 

Daya terima merupakan tingkat kesukaan panelis terhadap es krim yang 

meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur sehingga dapat diterimanya es krim 

dengan bahan campuran ubi jalar merah dan susu skim serta konsenterasi 

CMC yang berbeda dikalangan masyarakat. Tabel 2 menunjukkan bahwa es 

krim yang memiliki daya terima agak suka terdapat pada perlakuan C1S0, 

C1S3, C1S4, C2S0, C2S1, C2S2, C2S3, dan C2S4. Sedangkan es krim yang 

memiliki daya terima suka terdapat pada perlakuan C1S1, dan C1S2. 

Uji organoleptik meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur yang telah 

diperoleh rata-rata hasil daya terima yang terbaik oleh 20 panelis adalah 

perlakuan C1S2 karena mempunyai warna merah muda, aroma khas susu, 

rasanya manis, dan teksturnya lembut. Sedangkan sebagian besar panelis 

menyatakan agak suka terhadap produk es krim karena aromanya, rasanya 

yang agak manis, dan teksturnya yang kurang lembut. Perlakuan C1S2 

tersebut yang dapat dijadikan inovasi dalam pembuatan es krim dengan bahan 

campuran susu skim dan ubi jalar merah karena komposisi bahan tersebut 

dianggap tepat dan dapat diterima oleh panelis dibandingkan dengan 

perlakuan yang lainnya. 

 

3. Daya Simpan (Kelelehan) Es Krim 

Daya simpan (kelelehan) adalah waktu yang dibutuhkan es krim untuk 

meleleh seluruhnya pada suhu ruang. Pengukuran daya leleh dilakukan pada 

suhu ruang. Kecepatan pelelehan ini sebagai salah satu parameter untuk 

mengetahui kualitas es krim (Syafarini, 2009). Tabel 2 menunjukkan bahwa 

es krim yang memiliki daya simpan tertinggi terdapat pada perlakuan C2S4, 

waktu yang dibutuhkan untuk meleleh seluruhnya adalah 1 jam 44 detik. 

Sedangkan es krim yang memiliki daya simpan terendah terdapat pada 



 

 

perlakuan C1S0, waktu yang dibutuhkan untuk meleleh seluruhnya adalah 44 

menit 22 detik. 

Kelelehan pada es krim disebabkan karena terjadinya penurunan titik 

beku pada es krim, dan dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan 

dalam pembuatan es krim. Kelelehan dipengaruhi oleh jumlah bahan 

penstabil (Hubeis dkk, 1996). Bahan penstabil yang di gunakan adalah CMC. 

Penambahan CMC menyebabkan es krim memiliki daya simpan yang tinggi, 

karena CMC mampu mengikat partikel es dalam adonan es krim membuat 

adonan menjadi semakin kental dan menyebabkan daya ikat air semakin kuat 

dalam produk es krim sehingga tidak cepat meleleh. Peningkatan konsenterasi 

CMC di dalam adonan es krim menyebabkan partikel es yang terikat semakin 

banyak sehingga waktu leleh es krim menjadi lebih lama. Semakin tinggi 

konsenterasi penstabil yang digunakan, maka resistensi pelelehan semakin 

tinggi, sehingga kecepatan pelelehan akan semakin lambat. 

Hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa semakin banyak 

komposisi ubi jalar merah yang ditambahkan maka kecepatan meleleh dan 

daya ikat air semakin tinggi. Ubi jalar merah yang ada pada es krim berperan 

untuk mengikat air sehingga dapat menghambat kecepatan meleleh pada es 

krim. 

 

4. Uji Kadar Protein 

Tabel 2 menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada 

perlakuan C1S2, yaitu sebesar 7,20 g. Kadar protein terendah terdapat pada 

perlakuan C1S4, yaitu sebesar 3,62 g. Protein merupakan salah satu komponen 

gizi yang terdapat dalam jumlah besar pada produk es krim. Komponen ini 

berasal dari susu full cream dan ubi jalar merah dalam jumlah kecil, serta 

susu skim dalam jumlah besar. 

Adanya perbedaan kadar protein pada tiap sampel es krim karena 

adanya perbandingan komposisi ubi jalar merah dengan susu skim pada tiap 

sampel. Semakin banyak susu skim dalam tiap komposisi akan 

mempengaruhi kadar protein. Karena semakin banyak susu skim yang di 



 

 

berikan maka akan semakin banyak kadar protein pada es krim. Selain itu 

proses pengadukan dan pemanasan pada saat proses pembuatan adonan es 

krim juga berpengaruh terhadap kadar protein. Karena proses pengadukan 

dan pemanasan adonan yang berlebihan akan menimbulkan denaturasi protein 

pada susu. Hal ini sesuai dengan Winarno (1997), bahwa denaturasi protein 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu oleh panas, pH, bahan kimia, 

mekanik, dan sebagainya.  

 

5. Uji Kadar Glukosa 

Tabel 2 menunjukkan bahwa kadar glukosa tertinggi terdapat perlakuan 

C2S3, yaitu sebesar 39,7 g. Kadar glukosa terendah terdapat perlakuan C2S2, 

yaitu sebesar 28,45 g. Glukosa pada es krim berasal dari komposisi bahan 

dalam pembuatan es krim, di antaranya adalah gula, ubi jalar merah, susu, 

dan buah naga merah. Perbedaan kadar glukosa pada tiap sampel karena 

adanya perbandingan komposisi ubi jalar merah dengan susu skim pada tiap 

sampel. Ubi jalar merah mengandung pati yang nantinya akan dipecah 

menjadi glukosa. Hal ini sesuai dengan Almatsier (2001), menyatakan bahwa 

pati dan sukrosa dihidrolisis atau dicerna menjadi glukosa. Gula itu 

merupakan sukrosa. Sukrosa adalah jenis disakarida yang terdapat dalam gula 

tebu, jika terurai akan menjadi glukosa dan fruktosa (Winarno, 1997). 

Sedangkan susu mengandung laktosa. Laktosa (gula susu) hanya terdapat 

dalam susu dan terdiri atas glukosa dan galaktosa (Almatsier, 2001). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Bahan campuran susu skim, ubi jalar merah (8:2) dan CMC 1%  (C1S2) 

berpengaruh terhadap kualitas es krim terbaik (warna merah muda, aroma 

khas susu, rasa manis, tekstur lembut, dan dapat diterima oleh masyarakat. 
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