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ABSTRAK 

 
Es krim merupakan produk makanan dessert berbahan dasar lemak 

hewani maupun nabati. Pada penelitian ini pembuatan es krim menggunakan 
susu sapi, sari kacang gude, tape sukun dan sari kulit buah naga. Kulit buah 
naga mengandung antosianin yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna 
makanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar protein, kecepatan 
meleleh dan organoleptik es krim tape sukun. Rancangan penelitian 
menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua faktor. Faktor 1 sari 
kacang gude : susu sapi 0 : 100% (K0), 60 : 40% (K1), 50 : 50% (K2) dan 
faktor 2 sari kulit buah naga 20% (P1), 15% (P2), 10% (P3). Berdasarkan 
hasil penelitian, kadar protein terlarut tertinggi pada perlakuan K0P1 (sari 
kacang gude 0%, susu sapi 100%, tape sukun 20%, sari kulit buah naga 
20%) sebesar 0,673%. Perlakuan K2P2 (sari kacang gude 50%, susu sapi 
50%, tape sukun 20%, sari kulit buah naga 15%) memiliki kecepatan meleleh 
paling lama yaitu 1812,67 detik. Es krim dengan perlakuan K0P2 (sari kacang 
gude 0%, susu sapi 100%, tape sukun 20%, sari kulit buah naga 15%) 
memiliki daya terima paling disukai panelis dengan kriteria warna agak 
merah, aroma agak khas tape, rasa agak manis, tekstur agak lembut.  

 
Kata kunci: Es krim, kacang gude, kulit buah naga, tape sukun 

  



INNOVATION OF BREADFRUIT TAPE ICE CREAM WITH ADDITION  
EXTRACT PIGEONPEA AND DRAGON FRUIT PEEL 

AS A NATURAL COLOUR 
 

ABSTRACT 

 

Esti Suryandari, A 420110048. Biology Education Program, Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 

University of Muhammadiyah Surakarta, 2015 
 

Ice cream was a dessert food product made from fats of an animal and 
vegetable. In this research used cow’s milk, extract pigeonpea, breadfruit tape and 
extract dragon fruit peel. Peel of the dragon fruit containing anthocyanin can be 
used as natural food colour. The purpose of the research to determine the protein 
concentration, speed melted and organoleptic ice cream breadfruit tape. The 
research designed using factorial Completely Randomized Design with two factors. 
Factor 1 extract pigeonpea bean : cow’s milk  0 : 100% (K0), 60 : 40% (K1), 50 : 
50% (K2) and factor 2 peel of the dragon fruit extract 20% (P1), 15% (P2), 10% (P3). 
The results showed that the highest soluble protein content in K0P1 (extract 
pigeonpea 0%, cow’s milk 100%, breadfruit tape 20%, extract dragon fruit peel 
20%) to reach 0.673%. Treatment K2P2 (extract pigeonpea 50%, cow’s milk 50%, 
breadfruit tape 20%, extract dragon fruit peel 15%) have highest melted speed 
during 1812.67 seconds. Ice cream with treathment K0P2 (extract pigeonpea 0%, 
cow’s milk 100%, breadfruit tape 20%, extract dragon fruit peel 15%) has received 
the most preferred receptivity panelists with critceria pink colour, aroma somewhat 
typical tape, slightly sweet taste, texture rather soft. 

 

Keywords: ice cream, pigeonpea, peel of the dragon fruit, breadfruit tape 

 

 
 
 

  



A. PENDAHULUAN 
Buah sukun (Artocarpus communis) merupakan bahan pangan alternatif 

yang kini mulai cukup populer dan dikembangkan diberbagai daerah. Buah 

sukun mengandung karbohidrat dalam jumlah cukup tinggi yaitu sekitar 28,2% 

(Prabawati dan Suismono, 2009 dalam Agustin 2011) dan beberapa zat gizi 

lainnya seperti mineral, vitamin, lemak dan asam amino. Sukun yang digunakan 

dalam penelitian ini diolah menjadi tape terlebih dahulu melalui proses 

fermentasi. Tape sukun sebagai bahan baku berfungsi sebagai pemberi varian 

rasa baru dan memberikan tekstur es krim yang lembut.   

Kacang gude (Cajanus cajan) merupakan jenis kacang-kacangan yang 

tumbuh sepanjang tahun dan mampu tumbuh pada lahan kering (Messakh, 

2004). Komposisi kacang gude dalam 100 gram biji yaitu 62,0 g karbohidrat, 

20,7 g protein dan 1,4 g lemak. Pemanfaatan kacang gude saat ini telah banyak 

diolah menjadi sari kacang gude, kefir, yoghurt, dan tempe gude.  

Potensi kulit buah naga cukup besar yaitu berjumlah 30-35% dari berat 

buah selama ini kurang termanfaatkan (Lestarie, 2013). Buah naga merah 

memiliki daging dan kulit buah berwarna merah yang disebabkan oleh pigmen 

antosianin. Antosianin merupakan kelompok pigmen yang berwarna merah 

sampai biru yang tersebar luas pada tanaman dan tergolong pigmen yang disebut 

flavonoid (Harborne, 1987). Berdasarkan penelitian Simanjuntak, dkk (2014) 

pigmen antosianin kulit buah naga merah dengan campuran pelarut aquades 

ditambah asam sitrat 10% menghasilkan kadar antosianin 62,68% pada pH 2 dan 

lama ekstraksi 3 hari.  

Es krim merupakan salah satu produk makanan dessert dengan bahan 

utama lemak susu (krim). Dalam pembuatan es krim, penggunaan lemak susu 

sebaiknya dibatasi karena kandungan kalori yang tinggi sehingga dapat 

meningkatkan resiko kesehatan. Lemak susu dapat diganti dengan lemak nabati 

yang dapat berasal dari kacang-kacangan seperti kacang gude. Berdasarkan 

penelitian Oksilia dan Lidiasari (2012), mengenai karakteristik es krim hasil 

modifikasi dengan formulasi bubur timun suri (Cucumis melo L.) dan sari 

kedelai diperoleh hasil es krim terbaik dengan penambahan bubur timun suri 



12,5% dan sari kedelai 40% yang memiliki kadar protein 5,18%, rendah lemak 

1,70%, kecepatan meleleh 23,58 menit. Berdasarkan penelitian tersebut maka 

pembuatan es krim ini dengan memanfaatkan sari kacang gude sebagai lemak 

nabati yang memiliki kandungan lemak lebih rendah dibanding lemak susu 

hewan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar protein, 

kecepatan meleleh dan uji organoleptik es krim tape sukun dengan penambahan 

sari kacang gude dan kulit buah naga sebagai pewarna alami.  

 

B. METODE PENELITIAN  

Pembuatan es krim tape sukun dilakukan di Laboratorium Biologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Laboratorium Pangan dan Gizi 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.  

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi kompor, panci, 

pengaduk, sendok, mixer, baskom, freezer, gelas ukur, pisau, blender, 

timbangan digital, cup es krim, penyaring, tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

pipet ukur 1 ml dan 10 ml, Erlenmeyer, corong, sentrifuge, spektrofotometer, 

stopwatch, piring plastik, form uji kecepatan meleleh es krim dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan yaitu tape sukun, sari kacang gude, kulit buah naga, susu 

sapi, vanili, ovalet, telur, garam, air, tissue, kertas saring, daun pisang, kertas 

label, buah sukun tua, ragi tape, reagen protein, aquades, sampel es krim, larutan 

folin ciocalteau, Na2CO3 2%, NaOH 1 N, CuSO4, 5H2O 1%, Na-K-tartrat 2%). 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 2 faktor, 

yaitu: komposisi sari kacang gude : susu sapi 0% : 100%  (K0), 40% : 60%  (K1) 

dan 50% : 50% (K2) dan konsentrasi pewarna kulit buah naga 20% (P1), 15% 

(P2) dan 10% (P3). Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah kadar 

protein terlarut, kecepatan meleleh dan uji organoleptik. Selanjutnya hasil dari 

penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 

  



C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Kadar Protein Terlarut 
Tabel 1. Hasil Uji Kadar Protein Terlarut 

Perlakuan Rata-rata kadar protein terlarut (%)  

K0P1 0,673 ** 
K1P1 0,632 
K2P1 0,594 
K0P2 0,631 
K1P2 0,584 
K2P2 0,563
K0P3 0,633 
K1P3 0,601 
K2P3 0,531 * 

Berdasarkan hasil uji kadar protein pada Tabel 1 dapat diketahui 

bahwa kadar protein terlarut tertinggi terdapat pada perlakuan K0P1 (tanpa 

sari kacang gude + susu sapi 100% + tape sukun 20% + sari kulit buah naga 

20%) dengan rata-rata kadar protein 0,673%, sedangkan kadar protein 

terendah es krim tape sukun terdapat pada perlakuan K2P3 (sari kacang gude 

50% + susu sapi 50% + tape sukun 20% + sari kulit buah naga 10%) dengan 

kadar rata-rata protein 0,531%. Hasil uji kadar protein terlarut diperoleh 

hasil bahwa semakin rendah konsentrasi sari kacang gude maka semakin 

tinggi kadar proteinnya, sedangkan semakin tinggi konsentrasi sari kacang 

gude maka semakin rendah kadar proteinnya.  

Komponen kimia terbesar dalam biji kacang gude adalah karbohidrat 

yaitu 57,3% (Ashari, 1995). Kandungan karbohidrat yang tinggi tersebut 

dapat menyebabkan kadar protein yang dihasilkan menjadi rendah karena 

dapat mengganggu proses penetapan kadar protein terlarut. Hal ini didukung 

oleh Lowry dkk (1951), bahwa zat-zat yang dapat mengganggu penetapan 

kadar protein dengan metode Lowry yaitu buffer, asam nukleat, gula atau 

karbohidrat, deterjen, gliserol, tricine, EDTA, tris, senyawa-senyawa kalium, 

sulfhidril, disulfide, fenolat, asam urat, guanine, xanthine, magnesium, dan 

kalsium. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam estimasi 

kandungan protein dan menyebabkan hasil kadar protein terlarut menjadi 

rendah. 



Bahan kering tanpa lemak (BKTL) dalam penelitian ini diperoleh 

dari sukun yang berfungsi meningkatkan kandungan padatan es krim, lebih 

kental dan sumber protein yang penting untuk meningkatkan nutrisi es krim 

(Padaga dan Sawitri dalam Novianti, 2014). Kadar protein yang terdapat 

pada setiap perlakuan berbeda, hal tersebut karena kadar protein mudah 

terdenaturasi pada suhu tinggi (lebih dari 80°C). Pada saat proses pemasakan 

adonan es krim, protein secara perlahan terdenaturasi oleh suhu panas, 

sehingga menyebabkan kadar protein dari setiap perlakuan berkurang. Hal 

ini diperkuat oleh Poedjiadi (2009), di samping oleh pH, suhu tinggi dan ion 

logam berat, denaturasi dapat pula terjadi oleh adanya gerakan mekanik, 

alkohol, aseton, eter dan detergen. Sukun yang digunakan dalam pembuatan 

es krim pada penelitian ini diolah menjadi tape terlebih dahulu melalui 

proses fermentasi. Dalam proses fermentasi tape terjadi hidrolisis pati 

menjadi glukosa dan maltose yang akan memberikan rasa manis serta 

perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik, sehingga dapat 

menyebabkan menurunnya kadar protein yang terkandung dalam es krim 

karena terjadi denaturasi oleh adanya alkohol dari tape sukun tersebut.       

 

2. Analisis Kecepatan Meleleh 
Tabel 2. Hasil Uji Kecepatan Meleleh 

Perlakuan Rata-rata waktu (detik) Rata-rata waktu 
 (jam: menit: detik) 

K0P1 728,67 00:12:14 
K1P1 1732 00:28:52 
K2P1 952,67 00:15:26 
K0P2 687,33 00:11:19* 
K1P2 1223,33 00:20:33 
K2P2 1812,67 00:30:50** 
K0P3 1017,33 00:16:28 
K1P3 1178,67 00:19:32 
K2P3 1521,67 00:25:42 
Berdasarkan Tabel 2 hasil uji kecepatan meleleh es krim 

menunjukkan bahwa es krim dengan resistensi kecepatan meleleh tertinggi 

(tidak mudah meleleh) terdapat pada es krim dengan perlakuan sari kacang 

gude 50% + susu sapi 50% + tape sukun 20% + sari kulit buah naga 15% 

(K2P2), waktu yang diperlukan untuk meleleh sempurna adalah 1812,67  



detik, sedangkan es krim dengan resistensi pelelehan terendah (mudah 

meleleh) terdapat pada es krim dengan perlakuan tanpa sari kacang gude + 

susu sapi 100% + tape sukun 20% + sari kulit buah naga 15% (K0P2), waktu 

yang dibutuhkan untuk meleleh sempurna adalah 687,33 detik. 

Kecepatan pelelehan es krim dipengaruhi oleh total padatannya. Tape 

sukun berfungsi sebagai bahan padatan tanpa lemak, sumber karbohidrat, 

sumber serat, dan membuat es krim tidak cepat leleh. Hal ini sesuai 

penelitian yang dilakukan oleh Padaga dan Sawitri (2006) dalam Novianti 

(2014) bahwa semakin banyak penambahan puree tape sukun maka 

kecepatan meleleh yang dihasilkan semakin lambat, karena berpengaruh 

terhadap kekentalan es krim. Kecepatan pelelehan es krim berkaitan erat 

dengan tekstur es krim. Peran lemak susu di dalam es krim adalah untuk 

memberi tekstur lembut, menambah cita rasa, memberi bentuk dan 

kepadatan serta memberi sifat meleleh yang baik. Kacang gude dan kulit 

buah naga adalah bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

dengan kandungan protein yang dapat berfungsi untuk menghambat 

kecepatan meleleh dan dapat menambah padatan pada adonan es krim yang 

mampu mengikat air sehingga terbentuk emulsi yang baik. 

Perlakuan dengan susu sapi 100% (K0) memiliki waktu pelelehan 

lebih cepat (resistensi pelelehan rendah) karena kandungan protein hanya 

bersumber pada susu sapi, selain itu kandugan air yang relatif sedikit lebih 

banyak dalam pencampuran menyebabkan pada saat pembekuan akan lebih 

terbentuk kristal-kristal es sehingga apabila pada suhu ruang menyebabkan 

es krim cepat meleleh, sedangkan pada perlakuan kacang gude 40% + susu 

sapi 60% dan kacang gude 50% + susu sapi 50% memeliki waktu pelelehan 

lebih lambat (resistensi pelelehan tertinggi) karena kandungan lemak dan 

protein pada bahan kombinasi perlakuan menyebabkan tekstur yang lebih 

lembut sehingga terbentuknya kristal-kristal berpasir dapat diminimalisir dan 

juga dapat memberikan sifat meleleh yang lebih baik. Berkahady dalam 

Permana (2014) menyatakan bahwa kualitas es krim yang baik adalah 

mempunyai waktu pelelehan antara 600-900 detik. Hasil penelitian dari 



sembilan sampel es krim tape sukun menunjukkan uji kecepatan meleleh 

diatas 600 detik, sehingga es krim tersebut dapat memenuhi salah satu syarat 

kualitas es krim yang baik karena memiliki resistensi pelelehan tinggi.  

 

3. Analisis Uji Organoleptik  
Tabel 3. Hasil Uji Organoleptik Es Krim Tape Sukun  

Perlakuan Penilaian 
Warna Rasa Aroma Tekstur Daya Terima 

K0P1 Merah Agak 
manis 

Agak khas 
tape 

Agak 
lembut Suka 

K1P1 Merah Agak 
manis 

Kurang  khas 
tape 

Agak 
lembut Agak suka 

K2P1 
Agak 
merah 

Agak 
manis 

Kurang  khas 
tape Lembut Agak suka 

K0P2 
Agak 
merah 

Agak 
manis 

Agak khas 
tape 

Agak 
lembut Suka 

K1P2 
Agak 
merah 

Agak 
manis 

Kurang  khas 
tape 

Agak 
lembut Suka 

K2P2 
Agak 
merah Manis Kurang  khas 

tape 
Agak 

lembut Agak suka 

K0P3 
Agak 
merah 

Agak 
manis 

Agak khas 
tape 

Agak 
lembut Suka 

K1P3 
Agak 
merah 

Agak 
manis 

Kurang  khas 
tape 

Agak 
lembut Agak suka 

K2P3 
Agak 
merah 

Kurang 
manis 

Kurang  khas 
tape 

Agak 
lembut Agak suka 

a. Warna  

Dari hasil Tabel 3 menunjukkan adanya warna yang bervariasi 

pada setiap sampel es krim tape sukun. Kombinasi perlakuan K0P1 dan 

K1P1 dengan konsentrasi pewarna 20% menghasilkan warna merah yang 

disebabkan oleh kandungan pigmen antosianin pada bahan pewarna yang 

digunakan yaitu kulit buah naga (Simanjuntak, 2014). Pada kombinasi 

perlakuan K2P1, K0P2, K1P2, K2P2 dan K0P3 dengan konsentrasi pewarna 

15% menghasilkan warna agak merah (merah muda), sedangkan 2 

perlakuan lainnya menghasilkan warna kurang merah yang disebabkan 

oleh kombinasi pewarna kulit buah naga paling rendah yaitu hanya 10%.  

b. Aroma  

Dari hasil Tabel 3 menunjukkan bahwa es krim tape sukun 

memiliki aroma yang berbeda pada tiap perlakuan. Es krim dengan 

aroma agak khas tape terdapat pada sampel kotrol  K0P1, K0P2 dan K0P3, 



sedangkan enam perlakuan lainnya menghasilkan aroma kurang khas 

tape. Aroma es krim berasal dari kombinasi bahan yang digunakan. Es 

krim yang memiliki aroma kurang khas tape dipengaruhi oleh aroma 

langu dari kacang gude, sedangkan es krim dengan aroma agak khas tape 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Hartoyo (2010) Pada pembuatan sari 

koro gude akan memunculkan aroma beany flavor karena mengandung 

enzim lipoksigenase penyebab citarasa langu.  

c. Rasa  

Dari hasil Tabel 3 menunjukkan adanya rasa yang sama pada 

setiap sampel es krim tape sukun yaitu agak manis, hal ini dikarenakan 

tidak ada perbedaan konsentrasi pemanis (gula) dalam pembuatan es 

krim tape sukun. Rasa manis berasal dari gula (sukrosa), laktosa pada 

susu sapi dan beberapa kombinasi bahan lainnya seperti sari kacang gude 

dan tape sukun. Menurut FAO dalam Novianti (2014), tape sukun 

memiliki kandungan karbohidrat sebesar 41,56%, sehingga dapat 

meningkatkan rasa manis pada es krim. Rasa es krim tape sukun juga 

dipengaruhi oleh bahan dan cara pembuatannya.  

d. Tekstur  

Dari hasil Tabel 3 menunjukkan bahwa es krim dengan tekstur 

lembut hanya terdapat pada perlakuan K2P1 (sari kacang gude 50% + 

susu sapi 50% + tape sukun 20% + sari kulit buah naga 20%), sedangkan 

8 perlakuan lainnya memiliki tekstur agak lembut. Tekstur pada es krim 

di pengaruhi oleh bahan dan proses pembuatannya. Pembekuan harus 

dilakukan secepat mungkin agar tidak terbentuk kristal es yang besar 

yang dapat berpengaruh pada tekstur yang kurang baik. Selain 

pembekuan, pengocokan juga penting dilakukan untuk membentuk 

tekstur yang diinginkan pada es krim. Sukun yang diolah menjadi tape 

melalui proses fermentasi memberikan perubahan warna, aroma khas 

tape, tekstur lunak, dan rasa asam (Prakosa dan Santosa, 2010). Selain 

itu lemak dapat meningkatkan kehalusan es krim, karena lemak dapat 

memperkecil pembentukan kristal es pada saat pembekuan. 



e. Daya Terima 

Dari hasil Tabel 3 menunjukkan bahwa es krim yang 

mendapatkan daya terima terbaik terdapat pada perlakuan K0P2 yang 

memiliki warna agak merah, aroma agak khas tape, rasa agak manis dan 

tekstur agak lembut, sedangkan es krim yang memiliki daya terima 

terendah dengan kriteria agak suka terdapat pada perlakuan K2P3 yang 

memiliki warna kurang merah, aroma kurang khas tape, rasa agak manis 

dan tekstur agak lembut. 

 

D. Simpulan  

Kadar protein terlarut tertinggi terdapat pada perlakuan K0P1 yaitu 

0,673%, sedangkan kadar protein terlarut terendah terdapat pada perlakuan K2P3 

yaitu 0,531%. Es krim dengan resistensi kecepatan meleleh tertinggi (tidak 

mudah meleleh) terdapat pada perlakuan K2P2 dengan waktu pelelehan 1812,67 

detik, sedangkan es krim dengan resistensi pelelehan terendah (mudah meleleh) 

terdapat pada K0P2 dengan waktu pelelehan 687,33 detik. Tingkat daya terima 

masyarakat es krim tape sukun yang paling disukai adalah perlakuan K0P2 yang 

memiliki warna agak merah, aroma agak khas tape, rasa agak manis dan tekstur 

agak lembut. 
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