
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian   

 Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 

persentase yaitu pembuatan es krim ubi jalar putih dan uji daya terimanya. 

 Pada penelitian ini digunakan 3 sampel yaitu : 

 

P1 : Es Krim A (Biasa) produk yang ada di pasaran (produk es krim AICE rasa Coklat)  

P2 : Es Krim B (Perlakuan) bahan campuran 600 mL : pasta ubi jalar putih 400 gram.  

P3 : Es Krim C (Perlakuan) bahan campuran 600 mL: pasta ubi jalar putih 200 gram. 

 

 Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif yaitu 

metode yang digunakan untuk mengkaji reaksi panelis terhadap suatu bahan yang diajukan. 

Untuk mengetahui tingkat kesukaan dari panelis dilakukan analisis deskriptif kualitatif 

persentase yaitu data yang diperoleh dari hasil uji organoleptik dan dikumpulkan 

menggunakan lembar check kemudian dianalisis untuk dijadikan data kuantitatif. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020, di Laboratorium Teknologi 

Pangan Jurusan Gizi Politeknik Kementerian Kesehatan Kendari. 

 

 

 

 

C. Instrumen dan Bahan Penelitian 



 Instrumen dan bahan penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu instrumen yang 

digunakan pada pembuatan pasta ubi jalar dan instrumen yang digunakan pada pembuatan es 

krim ubi jalar putih. Peralatan bahan dan prosedur pembuatan es krim ubi jalar, adalah 

sebagai berikut :  

1. Proses Pembuatan Pasta Ubi Jalar Putih 

a. Alat  

 Ada beberapa alat yang digunakan dalam proses pembuatan pasta ubi jalar putih 

yaitu diantaranya : 

1. Baskom 

2. Pisau 

3. Panci kukusan 

4. Blender 

5. Saringan.   

b. Bahan  

 Adapun bahan yang digunakan adalah ubi jalar putih yang telah di sortir dan 

sudah di kupas dari kulitnya. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tahapan Pembuatan Pasta Ubi Jalar Putih 



 Berikut tahapan pembuatan pasta ubi jalar sebagai campuran dari es krim yang 

dapat dilihat pada gambar berikut :  

Gambar 2. Tahapan Pembuatan Pasta Ubi Jalar Putih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Proses Pembuatan Es Krim Ubi Jalar  

a. Alat  

Ubi Jalar Putih 

Ubi Jalar Dicuci 

Penyortiran Ubi Jalar Putih 

Ubi jalar di Kukus 

Disaring menggunakan saringan 

Diblender hingga halus 

Ubi jalar Di Kupas dan Dipotong Dadu 

Pasta Ubi Jalar Putih 

Disimpan di wadah tertutup 



  Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan es krim ubi jalar adalah : 

1. Timbangan makanan digital 

2. Baskom 

3. Sendok 

4. Mixer 

5. Blender 

6. Panci 

7. Talang cetakan 

8. Cup es krim.   

b. Bahan  

  Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Ubi jalar putih yang dihaluskan (pasta ubi jalar) 400 gram untuk es krim (P2) dan 

200 gram untuk es krim (P3) 

2. Susu kental manis 150 mL 

3. Santan 150 mL 

4. Gula 200 gram  

5. Garam  

6. Vanili  

7. Coklat batang 250 gram 

8. Whipped cream 300 mL 

  Proses pembuatan es krim dengan bahan utama ubi jalar dilakukan melalaui 

beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.  

a. Tahapan Persiapan  

1) Menyiapkan semua alat, bahan utama dan bahan tambahan yang diperlukan dalam 

pembuatan es krim. 



2) Penimbangan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan berat bahan pada resep. 

b. Tahap Pelaksanaan  

1) Tahap pelaksanaan pembuatan es krim meliputi tahap pencampuran, pencetakan dan 

pembekuan. 

2) Masak santan, kemudian campurkan susu, gula, garam, vanili, aduk hingga 

mendidih kemudian masukan coklat batang, setelah coklatnya cair/meleleh angkat. 

3) Campurkan pasta ubi jalar, ke bahan yang sudah dimasak tadi, aduk semua bahan 

menggunakan blender sampai semua bahan tercampur rata. Setelah bahan sudah 

tercampur rata matikan blender. 

4) Setelah itu saring adonan agar lebih halus. 

5) Campurkan whipped cream ke dalam adonan yang sudah disaring secara merata. 

6) Tuang bahan ke talang cetakan lalu bekukan, setelah bahan beku mixer dengan 

kekuatan cepat es krim tersebut  hingga halus, kemudian masukan kembali ke dalam 

freezer hingga beku, setelah itu keluarkan lagi es krim dari freezer dan di mixer 

kembali, setelah tercampur dan halus masukan lagi ke dalam freezer, tahap ini 

dilakukan beberapa kali maksimal 5 kali dengan tujuan agar es krim makin halus 

dan lembut. 

7) Setelah tahap diatas telah di ulang beberapa kali, es krim siap di cetak dalam cup, 

dan dimasukkan kembali ke dalam freezer. 

 

 

Gambar 3. Tahapan Pembuatan Es Krim Ubi Jalar Putih 

 

 

 

 

 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pencampuran Bahan 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tahap Penyelesaian 

1) Es krim dipisahkan sesuai dengan kelompoknya. 

2) Dilakukan uji organoleptik es krim (aroma, warna, rasa, dan tekstur). 

3) Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan panelis. 

 

 

 

 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

a) Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu : 

Pemasakan santan, susu kental manis, 

gula, garam, vanili, coklat batang, kemudian 

pencampuran pasta ubi jalar yang telah 

dibuat, setelah itu saring adonan, masukan 

whipped cream ke dalam adonan yang telah 

di saring aduk semua bahan menggunakan 

blender. 

Aduk bahan hingga tercampur rata 

Bekukan di Freezer 



a. Data daya terima Es krim ubi jalar putih menggunakan penilaian organoleptik yang 

meliputi daya terima panelis terhadap penampilan warna, aroma, rasa, tekstur dan 

keseluruhan (overall). 

b) Teknik Pengumpulan Data  

a. Data Daya Terima  

 Data daya terima adalah data hasil pengujian organoleptik yang dikumpulkan 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Peneliti memilih panelis sebanyak 25 orang yang dipilih dari mahasiswa-mahasiswi 

tingkat II, III dan IV Prodi D-III dan D-IV jurusan gizi. Selain itu peneliti juga harus 

memastikan bahwa panelis yang telah terpilih tidak sakit, dan hadir saat pengujian 

organoleptik akan dilaksanakan, panelis bukan orang yang ikut membuat produk, 

panelis adalah orang yang mau dengan sukarela dan tanpa paksaan, karena apabila 

terpaksa maka penilaiannya akan subjektif atau justru hasilnya cenderung memilih 

yang netral dan asal-asalan, panelis harus peka terhadap atribut mutu (tidak buta 

warna dan mampu mengenali rasa dasar), panelis dapat dipilih sesuai keahliannya 

(misal ingin uji produk es krim dipilih panelis yang memang suka es krim dan 

memiliki pengetahuan tentang es krim). Jenis panelis yang dipilih adalah panelis 

agak terlatih yang memiliki kepekaan cukup baik, oleh karena itu dipilih mahasiswa 

dari tingkat II, III dan IV yang sudah pernah menjadi panelis uji organoleptik kakak 

tingkat sebelumnya. 

2) Sesaat sebelum pengujian organoleptik dilakukan, terlebih dahulu peneliti 

memberikan penjelasan tentang uji daya terima es krim ubi jalar putih kepada 25 

orang mahasiwa-mahasiswi tingkat II, III dan IV prodi D-III dan D-IV jurusan gizi 

yang telah terpilih sebagai panelis. 



3) Selanjutnya, peneliti menyiapkan sampel es krim P1, P2 dan P3 dimana es krim 

tersebut masing-masing telah diberi label. Siapkan juga satu gelas air minum. 

4) Peneliti kemudian meletakkan formulir penilaian beserta sampel dan air minum, 

diatas meja panelis. 

5) Panelis memberikan penilain terhadap penampilan, warna, aroma, rasa, dan tekstur 

terhadap masing-masing es krim  yang telah diberi label dengan cara mencicipi tiap 

sampel yang disediakan sambil di selingi dengan meminum air putih satu teguk 

antara satu sampel dengan sampel lainnya, kemudian panelis mencentang di kolom-

kolom yang tersedia pada formulir penilaian tersebut.  

 

 Kriteria penilaian uji hedonik (kesukaan) di nilai berdasarkan tingkat kesukaan 

panelis yang di kategorikan menggunakan skor, sebagai berikut : 

a) Warna  

   Warna adalah warna dari es krim yang terlihat oleh panelis saat 

makanan disajikan dihadapannya dengan skala penerimaan sebagai berikut : 

Sangat Tidak Suka  : 1 

Tidak Suka : 2 

Netral : 3 

Suka : 4 

Sangat Suka : 5 

 

 

b) Aroma  

   Penilaian aroma adalah penilaian yang berdasarkan reaksi dari es krim 

yang akan mempengaruhi konsumen sebelum menikmati es krim ubi jalar putih, 

konsumen dapat mencium es krim dengan skala :  

Sangat Tidak Suka  : 1 



Tidak Suka : 2 

Netral : 3 

Suka : 4 

Sangat Suka : 5 

c) Rasa  

   Penelitian rasa adalah kemampuan lidah mendeteksi rasa es krim 

tersebut dengan skala penerimaan sebagai berikut : 

Sangat Tidak Suka  : 1 

Tidak Suka : 2 

Netral : 3 

Suka : 4 

Sangat Suka : 5 

d) Tekstur  

   Penilaian tekstur adalah hal yang berkaitan dengan struktur dan sifat es 

krim yang dapat di deteksi dengan baik, yaitu dengan merasakan makanan 

tersebut di dalam mulut dengan skala penerimaan sebagai berikut : 

Sangat Tidak Suka  : 1 

Tidak Suka : 2 

Netral : 3 

Suka : 4 

Sangat Suka : 5 

 

 

 

e) Tingkat Kesukaan/keseluruhan (overall) 

  Daya terima berdasarkan tingkat kesukaan dari gabungan atribut warna, 

aroma, rasa dan teksturpada produk es krim ubi jalar putih dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Kriteria 

Es Krim 

P1 P2 P3 



Warna    

Aroma    

Rasa    

Tekstur    

Total    

Rata-Rata    

 

E. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data terdiri dari : 

a. Cooding  

Cooding adalah pemberian kode pada produk es krim ubi jalar yaitu P1, P2 dan P3. Hal 

ini bertujuan untuk menterjemahkan data kedalam kode bentuk angka. 

b. Editing  

Editing adalah proses dimana peneliti melakukan identifikasi data-data yang telah 

dikumpulkan dari panelis melalui uji daya terima es krim ubi jalar putih. 

c. Entri  

Entri adalah memasukkan data yang akan diolah ke dalam komputer. 

d. Tabulasi 

Tabulasi yaitu menyusun data dalam bentuk tabel dan grafik. 

2. Analisis Data  

  Data dikelompokkan dan diolah dengan menggunakan komputer. Data hasil uji 

organoleptik yaitu uji hedonik (uji kesukaan) di tabulasi dalam bentuk tabel kemudian 

dianalisis menggunakan uji statistik non parametrik, yaitu uji kruskal wallis. Jika hasil uji 

menghasilkan nilai ( p<0,05), maka disimpulkan paling tidak terdapat perbedaan pada 

masing-masing perlakuan. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik disertai narasi. 

 



F. Definisi Operasional  

1. Es Krim  

 Es krim menurut SNI (1995) adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan 

cara pembekuan tepung es krim atau dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, 

gula, dengan atau tanpa bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diijinkan. 

Popularitas es krim sangat meningkat di negara-negara yang beriklim tropis atau panas 

seperti halnya di Indonesia. Bahan pengisi pada pembuatan es krim adalah padatan yang 

berasal dari lemak dan padatan bukan lemak. Es krim adalah anggota kelompok hidangan 

beku yang memiliki tekstur semi padat. Berdasarkan komposisinya, es krim digolongkan 

menjadi tiga kategori, yaitu economy, good average, dan deluxe (super premium). Es krim 

komersial pada umumnya berjenis ekonomi (Astawan, 2008). 

2. Ubi Jalar Putih  

 Ubi   Jalar   atau   ketela   rambat   (dalam   bahasa   latin: Ipomoea Batatas) adalah 

tanaman dikotil yang masuk dalam kelompok keluarga Convol-vulaceae. Ubi jalar 

merupakan tumbuhan semak bercabang yang memiliki  daun  berbentuk  segitiga  yang  

berlekuk-lekuk  dengan  bunga berbentuk  payung  ini,  memiliki  bentuk  umbi  yang  

besar,  rasanya  manis, dan  berakar  bongol. (Winarsih, 2007). 

3. Es Krim Ubi Jalar Putih 

 Es krim ubi jalar adalah es krim yang di buat dengan penambahan ubi jalar putih 

untuk menambah rasa pada es krim tersebut, penambahan ubi jalar putih tersebut juga 

dapat meningkatkan performa es krim sehingga meningkatkan minat konsumen. Es krim 

ubi jalar merupakan makanan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan, enak, dan aman 

untuk dikonsumsi sebab ubi jalar putih mengandung antioksidan yang baik untuk 

kesehatan dan pati yang dapat mempengaruhi tekstur dari es krim tersebut. (Sari Mustika, 

2015) 



4. Es Krim yang Umum Dipasaran Kota Kendari 

 Berbagai  merek  es  krim  dari  perusahaan  yang  berbeda  dapat  dengan mudah  

kita  jumpai  di  pasar  sehingga  semakin  banyak  pula  alternatif  pilihan es krim untuk di 

konsumsi konsumen. Diantaranya : 

a. Es Krim Aice 

 Es krim “Aice” adalah salah satu produk es krim yang sangat dikenal oleh 

masyarakat karena menyediakan varian rasa yang enak dan unik selain itu  harganya 

yang terjangkau menjadikan es krim “Aice” sebagai pilihan utama. Es krim “Aice” 

sebagai salah satu vendor es krim terkemuka di indonesia. Dibuktikan dengan 

banyaknya masyarakat  yang menyukai es krim tersebut. Jenis produk es krim “Aice” 

yang  ada  saat  ini dan  menjadi produk brand dipasaran adalah es krim rasa coklat. 

(Dokumen n.d) 

 

 

5. Uji Daya Terima 

 Uji daya terima adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat daya 

terima masyarakat dengan menggunakan skala hedonik empat titik sebagai acuan antara 

lain : 

a. Uji daya terima terhadap warna  

 Uji daya terima warna adalah corak rupa yang dihasilkan oleh es krim dengan 

bahan dasar ubi jalar putih dirasakan secara subyektif oleh indera penglihatan. 

b. Uji daya terima terhadap rasa  

 Uji daya terima rasa adalah daya terima panelis terhadap es krim dengan bahan 

dasar ubi jalar putih yang dirasakan secara subyektif oleh indera pengecap. 

c. Uji daya terima terhadap aroma  



 Uji daya terima aroma adalah bau khas yang dihasilkan oleh es krim dengan 

bahan dasar ubi jalar putih yang dibedakan oleh indera penciuman. 

d. Uji daya terima terhadap tekstur  

 Uji daya terima tekstur adalah tingkat kekenyalan dari es krim dengan bahan 

dasar ubi jalar putih yang dapat dirasakan dengan indera pengecap ataupun indra 

penglihatan. 

6. Panelis  

 Dalam  penilaian  suatu  mutu  atau  analisis  sifat-sifat  sensorik  suatu  komoditi,  

panel  bertindak  sebagai  instrumen  atau  alat.  Panel  ini  terdiri  dari   orang   atau   

kelompok   yang   bertugas   menilai   sifat   atau   mutu   komoditi  berdasarkan  kesan  

subjektif.  Menurut Rahayu (1998), dikenal tujuh macam panel pada penilaian 

organoleptik, yaitu panel perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, 

panel tidak terlatih, panel konsumen dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel 

tersebut didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik. 

 

G. Prosedur Penelitian  

 Penelitian ini  dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan Jurusan Gizi Poltekkes 

Kemenkes Kendari pada bulan Juni 2020 membuat es krim ubi jalar. Penelitian ini 

melibatkan 25 orang mahasiswa-mahasiswi tingkat II dan III D-IV Jurusan Gizi Poltekkes 

Kemenkes Kendari, sebagai panelis dalam uji organoleptik (Warna, Aroma, Rasa, Tekstur 

dan Keseluruhan) Es krim ubi jalar putih. Kemudian hasil uji organoleptik dikumpulkan pada 

bulan Juni 2020 untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data uji organoleptik. 

Kemudian hasilnya akan dilaporkan sebagai hasil penelitian dan dibahas kemudian di 

simpulkan. 

 



 

 

 

 

 

 

 


