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ABSTRAK 

 
Gembili (Dioscorea esculenta L) memiliki kandungan protein, lemak, kalsium, 

fosfor, vitamin B, vitamin C dan karbohidrat yang mengandung banyak inulin yang berfungsi 

sebagai prebiotik. Gembili berprebiotik ini akan dimanfaatkan untuk bahan pembuatan es 

krim. Es Krim merupakan hasil olahan yang berupa produk pangan beku. Untuk 

meningkatkan daya tarik masyarakat maka es krim gembili akan diberi pewarna. Pewarna 

yang digunakan adalah daun bayam merah (Alternanthera amoena Voss) sebagai pewarna 

alami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas es krim gembili dengan penambahan 

daun bayam merah. Kualitas es krim gembili ditinjau dari nilai overrun (pengembangan), 

kecepatan meleleh dan uji organoleptik. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperiman 

menggunakan two way anova. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor, faktor pertama yaitu perlakuan gembili yaitu tanpa 

gembili (G0), gembili 100%g (G1), gembili 75% (G2), gembili 50% (G3), gembili 25% (G4) 

dan faktor kedua yaitu daun bayam merah yaitu 0 g (M0), 5 g (M1), 10 g (M2 dan 15 g (M3) 

dengan 2 kali ulangan. Gembili pada overrun mempunyai Fhitung 23,22 sehingga Fhitung > 

Ftabel, yaitu 23,22>2,87, maka Ho ditolak. Gembili pada kecepatan meleleh mempunyai 

Fhitung 67,40 sehingga Fhitung > Ftabel, yaitu 67,40>2,87, maka Ho ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa gembili berpengaruh terhadap overrun dan kecepatan 

meleleh. Perbedaan nyata overrun pada G2M3, kecepatan meleleh pada G4M0. Hasil uji 

organoleptik terbaik pada (G2M3) uji pembeda dengan warna ungu kemerahan; aroma 

sangat sedap; rasa manis; tekstur lembut; dan uji penerima yaitu daya terima masyarakat 

yang tinggi. 

 

Kata Kunci : gembili, daun bayam merah, es krim. 

 

A. Pendahuluan 

Genus Dioscorea memiliki ± 600 spesies. Satu diantaranya adalah 

gembili (Dioscorea esculenta L). Tanaman ini diperkirakan berasal dari 

daratan Indo-Cina. Gembili biasanya dimakan dalam bentuk makanan yang 

diolah secara sederhana tanpa tekhnologi yang sulit, dan dapat dimakan 

sebagai ubi rebus, dikukus, dibuat getuk dan sebagainya. Pengembangan ubi 

gembili belum banyak dilakukuan. Gembili merupakan sumber nabati karena 

mengandung karbohidrat yang berupa inulin dan berfungsi sebagai prebiotik, 

yaitu dapat membantu sistem daya tahan tubuh dan membantu penyerapan 

vitamin, oleh karena itu inulin dapat digunakan sebagai prebiotik. Dalam 
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mengkonsumsi gembili perlu adanya variasi olahan agar menarik, salah 

satunya gembili dimanfaatkan untuk pembuatan es krim. Es krim gembili 

prebiotik merupakan produk inovasi yang menjadikan umbi gembili sebagai 

bahan substitusi atau pengganti pembuatan es krim. Adanya prebiotik yang 

terkandung dalam gembili membuat produk es krim ini dapat menjadi 

alternatif makanan kesehatan (Richana, 2012).  

Es krim merupakan olahan beku yang diminati oleh segala usia karena, 

rasanya yang manis, teksturnya yang lembut dan adanya sensasi dingin yang 

mampu menyegarkan tubuh. Bahan-bahan utama yang diperlukan dalam 

pembuatan es krim, yaitu lemak, bahan kering tanpa lemak (BKTL), bahan 

pemanis, bahan penyetabil dan bahan pengemulsi. Sumber BKTL yaitu susu 

skim, susu kental manis dan bubuk whey. Sumber lemak yang paling baik 

dalam mendapatkan es krim berkualitas baik berupa lemak susu (krim), 

karena es krim merupakan perpaduan antara lemak, udara, air dan kristal es. 

Komposisi adonan akan menentukan kualitas es krim (Padaga, 2005). 

Pewarnaan es krim merupakan salah satu daya tarik konsumen dalam 

membelinya karena warna merupakan salah satu penentu mutu suatu pangan. 

Suatu produk makanan yang memiliki nilai gizi, rasanya enak dengan tekstur 

yang baik tidak akan dikonsumsi jika memiliki warna yang tidak menarik 

untuk dipandang dan akan memberikan kesan menyimpang dari warna yang 

sebenarnya Harris (2011). Pewarna yang akan digunakan yaitu daun bayam 

merah. Tanaman ini banyak mengandung kalori, karbohidrat, lemak, protein, 

kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C dan pigmen 

antosianin (Lingga, 2010).  

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil inisiatif untuk membuat 

es krim dengan menggunakan gembili dengan penambahan daun bayam 

merah. Kandungan inulin prebiotik yang tinggi dari gembili dapat dijadikan 

sebagai bahan pengental dan dapat membuat produk es krim ini menjadi 

alternatif makanan kesehatan. Pembuatan es krim dengan pewarna dari daun 

bayam merah yang memiliki kandungan antosianin dapat menaikkankan 

tingkat kemerahan dan menambah nilai gizi pada es krim. Penelitian yang 
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akan dilakukan dengan judul ”Kualitas Es Krim Gembili (Dioscorea 

esculenta Lour.) dengan Penambahan Daun Bayam Merah (Alternanthera 

amoena Voss)” 

B. Metode Penelitian 

Rancangan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan faktor pertama yaitu gembili yaitu 

kontrol (G0), gembili 100% (G1), gembili 75% (G2), gembili 50% (G3), 

gembili 25% (G4) dan faktor kedua yaitu daun bayam merah yaitu 0 g (M0), 

5 g (M1), 10 g (M2 dan 15 g (M3) dengan 2 kali ulangan. 

Gembili yang digunakan sudah cukup tua, berumur 6-9 bulan atau 

maksimal 11 bulan. Kenampakan luar gembili baik, segar dan tidak terdapat 

kelainan pada warna kulit. Ukuran besar kecilnya gembili seragam rata-rata 

sekepal tangan dengan berat ± 0,5kg (Putri, 2011). Bayam merah yang 

digunakan yaitu bayam yang siap panen dengan ciri-ciri: 1) umurnya antara 

25-30 hari setelah tanam, 2) tinggi tanaman 15-20 cm, 3) tanaman belum 

berbunga (Rukmana, 2008). 

Uji Overrun es krim diukur menurut Susilorini (2006) dengan cara 

menuangkan ICM (ice cream mix) ke dalam gelas ukur 200 ml dan mencatat 

volume ICM (X). Selanjutnya menuangkan es krim gembili ke dalam gelas 

ukur 200 ml dan mencatat volume es krim gembili (Y). Cara menghitung 

oveerun, dengan rumus:  

 

Uji Kecepatan meleleh diukur menurut (Irwanto, 2002 dalam 

Niswandini 2004) dengan cara menimbang es krim gembili sebanyak 5g 

dengan menggunakan timbangan analitik digital dan menyalakan stop watch 

sejak mengeluarkan es krim dari freezer. merangkai tempat es krim dengan 

meletakkan saringan di atas gelas ukur 120ml dan meletakkannya pada suhu 

ruang 25
0
C. Meletakkan es krim di atas saringan. Menghitung waktu es krim 

gembili hinga meleleh. Waktu yang diperlukan es krim untuk mencair 

sempurna disebut waktu leleh. 

% Overrun =   
𝑌−𝑋

𝑋
 x 100 
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Dalam penelitian ini data kualitas es krim gembili yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk 

mengetahui overrun, kecepatan meleleh es krim gembili dan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif untuk menguji mutu organoleptik.  

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

              Tabel 1. Hasil uji kualitas krim gembili  

Dari tabel 1. dapat dilihat bahwa overrun es krim gembili 

tertinggi terdapat pada perlakuan gembili 75% dan daun bayam merah  

15 g (G2M3) dengan tingkat overrun sebesar 46.5% dan tingkat overrun 

terendah sebesar 30% pada perlakuan tanpa gembili dan dengan daun 

Perlakuan 
Overrun  

(%) 

Kecepatan 

Meleleh 

(Menit) 

Organoleptik 

Uji Pembeda Uji 

Penerima Warna Rasa Aroma Tekstur 

G0M0 33 16 Putih Manis Sedap Lembut Agak Suka 

G0M1 30
* 

16 
Putih 

Kemerahan Manis Sedap Lembut Suka 

G0M2 32.5 18 Ungu Manis Sedap Lembut Suka 

G0M3 34 15.5 
Ungu 

Kemerahan Manis Sedap Lembut Suka 

G1M0 44 11.5 
Putih Manis 

Agak 

Sedap Lembut Suka 

G1M1 44 10.5 
Putih 

Kemerahan Manis Sedap Lembut Suka 

G1M2 39 12 
Ungu 

Agak 

Manis Sedap Lembut Suka 

G1M3 43 12.5 
Ungu 

Kemerahan Manis Sedap Lembut Suka 

G2M0 41 10
* 

Putih Manis Sedap Lembut Suka 

G2M1 44 12.5 
Putih 

Kemerahan Manis Sedap Lembut Suka 

G2M2 43 11.5 Ungu Manis Sedap Lembut Suka 

G2M3 46.5
** 

11 
Ungu 

Kemerahan Manis 

Sangat 

sedap Lembut Suka 

G3M0 42 16.5 Putih Manis Sedap Lembut Suka 

G3M1 37.5 15.5 
Putih 

Kemerahan Manis Sedap Lembut Suka 

G3M2 39.5 16.5 Ungu Manis Sedap Lembut Suka 

G3M3 43 15.5 
Ungu 

Kemerahan Manis Sedap Lembut Suka 

G4M0 40.5 18.5
** 

Putih Manis Sedap Lembut Suka 

G4M1 40.5 17 
Putih 

Kemerahan Manis Sedap Lembut Suka 

G4M2 37.5 17 Ungu Manis Sedap Lembut Suka 

G4M3 39.5 17 
Ungu 

Kemerahan Manis Sedap Lembut Suka 



5 

 

bayam merah  5 g (G0M1). Kecepatan meleleh es krim gembili paling 

lama terdapat pada perlakuan gembili 25% dan tanpa daun bayam merah  

(G4M0) dengan waktu meleleh selama 18.5 menit dan kecepatan meleleh 

es krim gembili paling cepat terdapat pada perlakuan gembili 9 g dan 

tanpa penambahan daun bayam merah  (G2M0) dengan waktu meleleh 

selama 10 menit. Hasil terbaik uji organoleptik pada uji pembeda es krim 

gembili adalah warna ungu kemerahan, aroma sedap, rasa manis, tekstur 

lembut dan disukai oleh mayarakat. 

Analisis data es krim gembili meliputi overrun dan kecepatan 

meleleh dilakukan melalui Two Way Anova. Dalam analisis statistik 

parametrik, persyaratan data harus terpenuhi yaitu data berasal dari 

distribusi normal dan variansi data sama. Oleh karena itu analisis data 

melalui Two Way Anova mempersyaratkan uji normalitas dan uji 

homogenitas.   

a. Uji Normalitas 

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Normalitas Kualitas Es Krim Gembili 

dengan Penambahan Daun Bayam Merah 

N

i

l

a

i

 

R

e

r

a

t

a

 

K

e

Dari tabel 2. dapat disimpulkan bahwa overrun dan kecepatan 

meleleh di tinjau dari 5 perlakuan gembili berdistribusi normal, 

Kualitas Faktor Perlakuan Kolmogorov-Smirnov(a)  

Kesimpulan Statistic Sig. 

Overrun Gembili  G0 .221 .200(*) Normal 

G1 .130 .200(*) Normal 
G2 .219 .200(*) Normal 
G3 .194 .200(*) Normal 
G4 .215 .200(*) Normal 

Daun 

Bayam 

Merah 

M0 .242 .101 Normal 
M1 .207 .200(*) Normal 
M2 .191 .200(*) Normal 
M3 .183 .200(*) Normal 

Kecepatan 

meleleh 

Gembili G0 ,238 ,200(*) Normal 
G1 ,251 ,147 Normal 
G2 ,240 ,195 Normal 
G3 ,250 ,150 Normal 
G4 ,222 ,200(*) Normal 

Daun 

Bayam 

Merah 

M0 ,169 ,200(*) Normal 
M1 ,241 ,103 Normal 
M2 ,246 ,088 Normal 
M3 ,210 ,200(*) Normal 
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karena nilai probabilitasnya di atas 0,05. Overrun dan kecepatan 

meleleh di tinjau dari 4 perlakuan daun bayam merah berdistribusi 

normal, karena nilai probabilitasnya di atas 0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Hasil uji homogenitas dengan menggunakan perhitungan 

SPSS versi 15.0 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Homogenitas Kualitas Es Krim Gembili 

Kualitas Perlakuan Probabilitas  Taraf Signifikan  Keputusan 

Overrun 

Gembili (G) 0,451 0,05 Homogen  

Daun bayam 

merah (M) 

0,990 0,05 Homogen  

Kecepatan 

Meleleh 

Gembili (G) 0,510 0,05 Homogen  

Daun bayam 

merah (M) 

0,322 0,05 Homogen  

Dari tabel 3. menunjukkan bahwa nilai probabilitas > 0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa overrun dan kecepatan meleleh 

berdasarkan perlakuan gembili dan daun bayam merah mempunyai 

varian yang sama. 

c. Pengujian Hipotesis 

Analisis Two Way Anova berdasarkan dua faktor yaitu 

penambahan gembili dan daun bayam merah tersaji pada  tabel 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Analisis Variansi Dua Jalan Kualitas Es Krim Gembili dengan 

Penambahan Daun Bayam Merah 

Nilai Rerata Overrun  

Sumber 

Varian 

JK dK RK Fhitung Ftabel Sig Keputusan 

Gembili 

(G) 
652.600 4 163.150 23.224  2.866 0.000 

H0A 

Ditolak 

Daun 

Bayam 

Merah 

(M) 

45.275 3 15.092 2.148 3.098 0.126 
H0B 

Diterima 

Interaksi 

(GM) 
63.600 12 5.300 .754 2.277 0.687 

H0C 

Diterima 

Galat 140.500 20 7.025 -  -  

Total 64025.000 40 - -  -  

Berdasarkan table 4. H0A ditolak yang artinya nilai overrun 

dipengaruhi oleh gembili.   
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Tabel 5. Analisis Variansi Dua Jalan Kualitas Es Krim Gembili dengan 

Penambahan Daun Bayam Merah 

Nilai Rerata Kecepatan Meleleh 

Sumber 

Varian 

JK dK RK Fhitung Ftabel Sig Keputusan 

Gembili 

(G) 
262,850 4 65,713 67,397 2.866 ,000 

H0D 

Ditolak 

Daun 

Bayam 

Merah 

(M) 

3,275 3 1,092 1,120 3.098 ,365 
H0E 

Diterima 

Interaksi 

(GM) 
20,350 12 1,696 1,739 2.277 ,132 

H0F 

Diterima 

Galat 19,500 20 ,975     

Total 8745,000 40      

Berdasarkan table 5. H0D ditolak yang artinya kecepatan 

meleleh dipengaruhi oleh gembili.   

d. Uji Lanjut Anova 

Uji lanjut anova dilakukan pada H0A dan H0D yang ditolak, 

untuk mengetahui kelompok penambahan gembili mana yang 

berbeda dan kelompok penambahan gembili mana yang sama. 

Tabel 6. Uji LSD Kualitas Es Krim Gembili dengan 

Penambahan Daun Bayam Merah 

OVERRUN 

Perlakuan Mean 

different    

(I-J) 

Sig  

Keputusan (I) 

Gembili 

(J) 

Gembili 

G0 G1 -9,3750(*) ,000 Beda 

G2 -12,1250(*) ,000 Beda 

G3 -8,1250(*) ,000 Beda 

G4 -7,1250(*) ,000 Beda 

G1 G0 9,3750(*) ,000 Beda 

G2 -2,7500 ,051 Sama 

G3 1,2500 ,357 Sama 

G4 2,2500 ,105 Sama 

G2 G0 12,1250(*) ,000 Beda 

G1 2,7500 ,051 Sama 

G3 4,0000(*) ,007 Beda 

G4 5,0000(*) ,001 Beda 

G3 G0 8,1250(*) ,000 Beda 

G1 -1,2500 ,357 Sama 

G2 -4,0000(*) ,007 Beda 

G4 1,0000 ,459 Sama 

G4 G0 7,1250(*) ,000 Beda 

G1 -2,2500 ,105 Sama 

G2 -5,0000(*) ,001 Beda 

G3 -1,0000 ,459 Sama 
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Tabel 7. Uji LSD Kualitas Es Krim Gembili dengan 

Penambahan Daun Bayam Merah 

KECEPATAN MELELEH 

Perlakuan Mean 

different    

(I-J) 

Sig  

 

Keputusan 
(I) 

Gembili 

(J) 

Gembili 

G0 G1 4,75(*) ,000 Beda 

G2 5,13(*) ,000 Beda 

G3 ,38 ,456 Sama 

G4 -1,00 ,056 Sama 

G1 G0 -4,75(*) ,000 Beda 

G2 ,38 ,456 Sama 

G3 -4,38(*) ,000 Beda 

G4 -5,75(*) ,000 Beda 

G2 G0 -5,13(*) ,000 Beda 

G1 -,38 ,456 Sama 

G3 -4,75(*) ,000 Beda 

G4 -6,13(*) ,000 Beda 

G3 G0 -,38 ,456 Sama 

G1 4,38(*) ,000 Beda 

G2 4,75(*) ,000 Beda 

G4 -1,38(*) ,011 Beda 

G4 G0 1,00 ,056 Sama 

G1 5,75(*) ,000 Beda 

G2 6,13(*) ,000 Beda 

G3 1,38(*) ,011 Beda 

2. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis yang digunakan adalah variansi dua 

jalur atau Two Way Anova. H0A ditolak artinya nilai overrun es krim 

gembili dipengaruhi oleh gembili dan H0D ditolak yang artinya nilai 

kecepatan meleleh es krim gembili dipengaruhi oleh gembili. Sedangkan 

Sedangkan H0B, H0C, H0E, dan H0F diterima artinya daun bayam merah 

tidak mempengaruhi nilai overrun dan kecepatan meleleh es krim gembili, 

juga tidak ada interaksi antara gembili dan daun bayam merah terhadap 

overrun serta kecepatan meleleh es krim gembili. Perlakuan dengan 

penambahan pewarna dari daun bayam merah (M) tidak berpengaruh 

terhadap nilai overrun dan kecepatan meleleh es krim gembili, karena 

pewarna alami hanya berperan dalam pewarnaan es krim. 
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Penambahan gembili berpengaruh terhadap overrun dan 

kecepatan meleleh es krim gembili maka dilakukan uji lanjut anova yaitu 

membahas kelompok mana yang sama dan kelompok mana yang beda. Uji 

yang digunakan adalah uji LSD. Uji ini dilakukan apabila semua rata-rata 

perlakuan dibandingkan dengan kontrol dan uji LSD dapat digunakan 

meskipun lebih dari 3 perlakuan. Nilai overrun yang paling jelas terlihat 

perbedaannya adalah perlakuan antara G0 dan G2 dengan nilai rata-rata 

tengah -12,1250 artinya nilai rata-rata tengah paling tinggi pada perlakuan 

G2, sedangkan yang paling rendah pada perlakuan G0. Kecepatan meleleh 

yang paling jelas terlihat perbedaannya adalah perlakuan antara G2 dan G4 

dengan nilai rata-rata tengah -6,13. Nilai rata-rata tengah paling tinggi 

pada perlakuan G4, sedangkan yang paling rendah pada perlakuan G2. 

Nilai overrun tertinggi pada perlakuan gembili (75%) 9 g dan 

daun bayam merah 15 g (G2M3) sebesar 46.5 % dan overrun  terendah 

pada perlakuan tanpa gembili dan dengan daun bayam merah 5 g (G0M1) 

sebesar 30 %. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1 sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Hasil Overrun Es Krim Gembili 
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Dari gambar 1. diperlihatkan bahwa perlakuan gembili 75% dan 

daun bayam merah 15% (G2M3) nilai overrunnya paling tinggi yaitu 

46,5%. Perlakuan (G2M3) berkualitas baik, hal ini sesuai dengan Padaga 

(2005) yang menyatakan bahwa es krim yang berkualitas memiliki 

overrun berkisar antara 70-80%, sedangkan untuk industri rumah tangga 

berkisar antara 35-50%. Es krim gembili pada perlakuan (G2M3) 

memiliki tingkat overrun tinggi karena gembili tersusun atas partikel yang 

lebih besar dibandingkan dengan susu skim. Semakin besar partikel maka 

semakin banyak udara yang dapat masuk ke dalam campuran es krim 

ICM (ice cream mix). Semakin banyak udara yang masuk maka nilai 

overrun akan semakin tinggi karena overrun menunjukkan banyak 

sedikitnya udara yang terperangkap di dalam campuran es krim atau ICM 

karena proses agitasi.  

 

Gambar 2. Hasil Kecepatan Meleleh Es Krim Gembili 

Berdasarkan gambar 2. dapat dilihat bahwa kecepatan meleleh 

pada setiap perlakuan berbeda. Kecepatan meleleh es krim gembili paling 

0

5

10

15

20

G
0

M
0

G
0

M
1

G
0

M
2

G
0

M
3

G
1

M
0

G
1

M
1

G
1

M
2

G
1

M
3

G
2

M
0

G
2

M
1

G
2

M
2

G
2

M
3

G
3

M
0

G
3

M
1

G
3

M
2

G
3

M
3

G
4

M
0

G
4

M
1

G
4

M
2

G
4

M
3

Kecepatan Meleleh

Kecepatan Meleleh



11 

 

lama terdapat pada perlakuan gembili 25% dan tanpa daun bayam merah  

(G4M0) dengan waktu 18.5 menit dan kecepatan meleleh es krim gembili 

paling cepat terdapat pada perlakuan gembili 9 g dan tanpa penambahan 

daun bayam merah (G2M0) dengan waktu 10 menit. Kecepatan meleleh 

berhubungan dengan tinggi rendahnya nilai overrun. Hal ini sesuai 

dengan Wahyuni (2012) yang menyatakan bahwa turunnya nilai overrun 

disertai dengan semakin tahannya es krim terhadap proses pelelehan dari 

suhu beku ke suhu ruang sehingga diperlukan waktu yang lebih lama 

untuk melelehkan es krim. Overrun yang tinggi memiliki ruang-ruang 

udara yang banyak sehingga udara tersebut akan mempercepat pelelehan 

atau pencairan es krim (Harris, 2011). 

Uji organoleptik yang terdiri dua uji yaitu uji pembeda dan uji 

penerimaan atau daya terima masyarakat. Es krim gembili dengan 

pewarna 15 g daun bayam merah (M3) memiliki warna ungu kemerahan. 

Es krim gembili tersebut disukai oleh panelis. Penentuan mutu bahan 

pangan pada umumnya tergantung warna, karena warna tampil terlebih 

dahulu. Suatu bahan pangan yang bernilai gizi, enak dan teksturnya 

sangat baik tidak akan dikonsumsi apabila memiliki warna yang kurang 

menarik untuk dipandang dan akan memberikan kesan yang menyimpang 

dari warna yang seharusnya (Harris, 2005). Rasa es krim gembili agak 

manis dan manis. Rasa es krim gembili dipengaruhi oleh bahan dan cara 

pembuatannya. Sehingga rasa es krim gembili yang rata-rata disukai oleh 

panelis karena kombinasi dari bahan-bahan ICM. Aroma es krim gembili 

agak sedap dan sedap. Aroma es krim gembili berasal dari bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan ICM. Menurut Padaga (2005) aroma 

dan rasa pada umumya merupakan suatu kesatuan yang dipengaruhi oleh 

bahan pembuatannya. Semua es krim gembili memiliki tekstur yang 

lembut. Tekstur es krim gembili yang lembut sesuai dengan Padaga 

(2005) bahwa tekstur es krim yang baik tidak keras, lembut dan tampak 

mengilat. 
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D. Kesimpulan  

1. Kesimpulan 

Gembili dengan penambahan daun bayam merah menghasilkan es krim 

yang berkualitas, overrun paling baik pada perlakuan G2M3 sebanyak 

46,5%, kecepatan meleleh paling baik pada perlakuan G4M0 selama 18,5 

menit dan hasil uji organoleptik terbaik yaitu G2M3 warna ungu 

kemerahan, rasa manis, aroma sangat sedap serta tekstur yang lembut dan 

disukai oleh masyarakat. 
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