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ABSTRACT 
 

Background: Snacks at school are things that need attention at this time in relation to 
risks that can be caused by the many outstanding school snacks, especially in 
elementary school (SD). Ice cream is a very popular snack food by elementary school of 
children. The basic ingredients of ice cream that most of the proteins and fats are prone 
to contamination by the handling that is not optimal. Substituting local food is very 
advantageous from the aspect of increasing the nutritional value, taste and price of 
hawker food. 
 
Objective: Making sweet potato ice cream with household technology; Analysing energy 
content and nutrients in sweet potato ice cream; analyze the durability of the sweet potato 
ice cream; analyze the microbiological content of sweet potato ice cream and analyze 
received power of sweet potato ice cream. 
 
Methods: The research was conducted two stages of first phase; trials of making sweet 
potato ice cream, endurance test, analyzes energy and nutrient content and 
microbiological analysis. Second phase; tested the received power of sweet potato ice 
cream in Primary Schools and Islamic elementary schools. Number of research subjects 
as many as 125 people. 
 
Results: Sweet potato ice cream can be nade by home industry method. Obtained three 
types of white, orange and purple sweet potato ice cream, sweet potato composition 60% 
and 40% supporting materials (milk, wippy cream, sugar, egg yolks and cornstarch). The 
results of energy analysis of a portion from ice cream (75 grams) contains 435 kcal, fat 
8.62, protein 3.60. Fat content <11% that included standard of the ice cream. Storage of 
ice cream done 3 test. Thawig at temperature room (melting) occurred in 32 minutes, 4 
hours of ice in a thermos. Proper storage of ice cream in the temperature 0°C, 
microbiological tests showed the ice cream sustain thawig obtained E. coli and 
Enterobacter sp culture, appropriate consumption of ice cream before having thawig. 
Organoleptic results for the aspects of the highly preferred taste is purple sweet potato 
ice cream (54%), the color aspects of orange sweet potato ice cream and flavor aspects 
of purple sweet potato ice cream. The result komstok test for 0 category (all spent) is 
orange sweet potato ice cream 80%. 
 
Recommendations: Sweet potato ice cream is an acceptable snack foods for 
elementary school children, as well as taste, color and flavor. It would be wise if the 
implementation is concerned to aspects of food safety. 
 
Keywords : Sweet potato ice cream, snack food, elementary school. 
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PENDAHULUAN 
Jajanan sekolah merupakan hal yang 

perlu menjadi perhatian masyarakat saat ini. Hal 
ini disebabkan oleh resiko yang dapat 
ditimbulkan dari jajanan sekolah yang banyak 
beredar terutama di Sekolah Dasar (SD). 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan   
(BPOM) tahun 2004 melakukan survey 
makanan jajanan di sekolah dasar seluruh 
Indonesia. Diperoleh dari 550 jenis sampel 
makanan jajanan terdapat 60% tidak memenuhi 
syarat mutu dan keamanan pangan. Ditegaskan 
pula bahwa 56% mengandung Rhodamin dan 
33% mengandung Boraks. 

Tahun 2007 BPOM kembali melakukan 
penelitian yang sama diperoleh dari 4500 
Sekolah Dasar di Indonesia terdapat 45% 
makanan jajannya berbahaya (Putriantini, 2010). 
BPOM juga melaporkan bahwa di Sulawesi 
Selatan merupakan wilayah ke dua setelah 
Jawa Barat terhadap kejadian keracunan 
jajanan anak sekolah, 15 % diantaranya terjadi 
di sekolah dasar (Bataviase 2009). 

Makanan jajanan yang baik 
sesungguhnya diperlukan dalam hal pemenuhan 
kebutuhan zat gizi anak selama mereka di 
sekolah. Mengacu pada Angka Kecukupan Gizi 
(AKG) bahwa makanan jajanan paling tidak 
harus menyumbangkan 25% kebutuhan energi 
dan zat gizi lainnya. Yulianingsih tahun 2009 
melakukan penelitian kandungan zat gizi dari 
makanan jajanan kaki lima untuk sekolah dasar. 
Diperoleh bahwa makanan jajanan tersebut 
menyumbangkan energi sebanyak 36%, protein 
39% dan 52% zat besi (Yulianingsih, 2009). 

Makanan jajanan yang berlebihan 
dalam menyumbang energi dan zat gizi juga 
dapat memicu terjadinya obesitas pada anak. 
Damayanti tahun 2000 melakukan penelitian 
terhadap factor risiko makanan jajanan terhadap 
kejadian obesitas pada anak SD menghasilkan 
bahwa 27,5% sampel mengalami obesitas, 
salah satu penyebab obesitas pada sampel 
adalah kebiasaan jajan yang kurang baik 
dimana mereka memperoleh 72% mengalami 
asupan lemak 30% diatas kebutuhan normal 
dan 34% diatas kebutuhan energi (Damayanti, 
2000).  

Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) 
menyampaikan bahwa makanan jajanan yang 
sehat dan bergizi harus mempunyai kecukupan 
energi dan semua zat gizi sesuai dengan usia 
anak, susunan makanan jajanan harus mengacu 
pada pola menu seimbang dan berasal dari 
bahan makanan setempat, bentuk dan porsi 
harus sesuai untuk anak serta memperhatikan 
kebersihan dan keamanan pangan (Irwanti, 
1999). Mengacu pada saran Persagi dan 
mengurangi dampak negatif makanan jajanan 
anak SD perlu dipertimbangkan adanya 
makanan jajanan yang baik dan tetap diterima 
oleh anak SD. 

Salah satu makanan jajanan yang 
beredar di masyarakat adalah es krim. Es krim 
merupakan kudapan beku yang sangat digemari 
di seluruh dunia baik anak-anak maupun orang 
dewasa. Es krim yang dijual di tempat umum 
seperi Sekolah Dasar adalah es krim standar 
atau disebur es krim ekonomi (Wikipedia, 2008).  

Es krim yang biasa disebut dengan es 
krim ekonomi adalah es krim dengan harga 
yang relatif murah yang dijajakan oleh pedagang 
keliling dengan teknologi pembuatan yang 
sangat sederhana. Pada umumnya pedagang 
menjajakan es krim ini secara keliling pada 
tempat yang strategis seperti pasar tradisional, 
perumahan penduduk, pinggir-pinggir jalan dan 
sekolah sekolah. Produk makanan seperti ini 
tentunya kualitas dalam hal ini keamanan 
makanan dan kuantitas dalam hal ini nilai gizi 
belum bisa dikatakan memadai. 

Saat ini pembuatan es krim dapat 
dilakukan secara sederhana di tingkat rumah 
tangga serta dapat menggunakan berbagai 
bahan pangan lokal yang ada misalnya ubi jalar. 
Penambahan ubi jalar  pada es krim untuk 
meningkatkan nilai energi, membantu emulsifyer 
es krim sehingga lebih kental, menambah 
volume dan citarasa. Dengan demikian yang 
menjadi perhatian peneliti adalah uji coba 
pembuatan ice kream ubi jalar ditingkat rumah 
tangga dan daya terima es krim ubi jalar pada 
anak sekolah dasar. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
apakah es krim ubi jalar dapat dibuat pada 
pengolahan tingkat rumah    tangga dan dapat 
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diterima sebagai makanan jajanan pada anak 
sekolah dasar.  
 
METODE PENELITIAN 
Jenis dan Desain Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah eksperimen dalam 
pembuatan es krim ubi jalar, analisa 
mikroorganisme dan observasional dalam 
melaksanakan uji daya terima 

 
Tempat dan Waktu Penelitian 
Uji coba pembuatan, analisa energi dan zat gizi 
serta uji daya tahan es krim ubi jalar dilakukan di 
laboratorium kuliner Jurusan Gizi Poltekkes 
Kemenkes Makassar. Dilaksanakan pada bulan 
Juni sampai Agustus 2011. Analisa unsur 
mikroorganisme dilakukan di Laboratorium  
Kesehatan (Labkes) Propinsi Sulawesi Selatan. 
Dilaksanakan pada bulan Oktober 2011. Uji 
daya terima es krim ubi jalar dilakukan pada 
anak Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 
Ibtidaiyah (MI). Dilaksanakan pada bulan  
September – Oktober  2011. 
 
Subjek Penelitian                
Subjek penelitian adalah seluruh anak Sekolah 
Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 dan 5 di 
peroleh sebanyak 125 orang, diambil secara 
purposive sampling dengan merujuk kriteria 
inklusi : 
a. Tidak mempunyai riwayat alergi makanan 
b. Murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  

kelas 4 dan 5 
c. Hadir pada saat pelaksanaan uji daya terima 
d. Bersedia ikut serta dalam uji daya terima 
  
Pengolahan dan Analisis data 
Pengolahan data meliputi pemberian kode 
(coding), pembuatan struktur file, pemasukan 
data (entry data), editing data, pembersihan 
data (data cleaning), penggabungan dan 
pemisahan file serta membuat variabel 
(generating variables).   

 
HASIL 

Penelitian mengenai daya terima es 
krim ubi jalar telah dilaksanakan mulai bulan  
April 2011 sampai Oktober 2011. Adapun 

pelaksanaan penelitian meliputi uji coba 
pembuatan es krim, analisis energi dan zat gizi, 
uji nilai jumlah mikrobiologi dan jenis mikroba 
serta uji daya terima. Adapun hasil penelitian 
untuk setiap variabel  adalah sebagai berikut : 

 
Uji Pembuatan Es Krim Ubi Jalar  
Uji pembuatan es krim ubi jalar dengan metode 
industri rumah tangga telah dilaksanakan di 
laboratorium Kuliner Jurusan Gizi Poltekkes 
Kemenkes  Makassar dengan hasil es krim ubi 
jalar dapat dibuat dengan hasil yang baik 
menurut kriteria es krim standar yaitu rasa, 
aroma dan tekstur. Adapun jenis es krim yang 
telah dihasilkan : 
1) Es krim ubi jalar warna putih dengan bahan 

dasar ; Ubi jalar warna putih 60%, susu dan 
pendukung yang lain 40% 

2) Es krim ubi jalar warna ungu dengan bahan 
dasar ; Ubi jalar warna ungu 60%, susu dan 
bahan pendukung lain 40% 

3) Es krim ubi jalar warna orange dengan bahan 
dasar ; ubi jalar warna orange 60%, susu dan 
bahan pendukung lain 40% 

 
Analisa Energi Dan Zat Gizi Es Krim Ubi Jalar 
Hasil analisa kandungan energi dan zat gizi 
pada es krim ubi jalar yang dilakukan dengan 
metode analisis kandungan energi dan zat gizi 
Menu A untuk satu cup es krim dengan berat 75 
gram adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 1 
Nilai Energi dan Zat gizi pada es krim ubi jalar 

untuk 1 porsi (75 gram) 
Analisis berdasarkan Menu A 

Jenis 
Ener

gi 
(Kkal) 

KH 
(g) 

Prote
in 
(g) 

Lema
k 

(g) 

Vit.A 
(RE) 

Vit.
C 

Fe Ca 

Ubi 
Jalar  
Putih 

435 88.8 0,25 8.62 108.7 
6.2
2 

0,37 105,3 

Ubi 
Jalar  
Oran
ge 

432 88,2 3,6 8,62 180 
6,2
2 

0,30 106.1 

Ubi 
Jalar 
Ungu 

435 88,8 2,20 8,62 156 
6,2
2 

0,32 107.0 

   
  Tabel 1 menunjukkan bahwa untuk nilai 
energi dari setiap jenis warna ubi jalar tidak 
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berbeda jauh yaitu antara 432 dan 435, Protein 
dan Vitamin A menunjukkan nilai yang 
bervariasi. Untuk Protein yang paling tinggi pada 
ubi jalar warna orange yaitu 3,60 gram untuk 75 
gram es krim dan Vitamin A yang paling tinggi 
yaitu 180 gram untuk setiap 75 es krim ubi jalar 
orange. 

 
Hasil Uji Daya Simpan 

Daya simpan pada penelitian ini  
mengacu pada tatalaksana perlakuan pada es 
krim yang ada di masyarakat dengan indikator 
thawig yaitu proses pelelehan pada ujung cup 
es krim. Adanya lelehan pada ujung cup 
menunjukkan telah terjadi penurunan titik beku. 
Penurunan titik beku menunjukkan adanya  
aktifitas fisiologis lain pada es krim. Aktifitas 
fisiologis dapat menimbulkan adanya 
pencemaran pada es krim yang disebabkan oleh 
lingkungan yang dapat menurunkan suhu. 
Adapun hasil uji daya simpan sebagai berikut : 
1) Dibiarkan dalam suhu kamar atau udara 

terbuka thawig terjadi pada menit ke 32 
setelah penyimpanan di suhu kamar. 

2) Disimpan dalam termos es, thawig terjadi 
pada jam ke 4 

3) Disimpan pada cooling di kulkas pada suhu 
5o Celcius thawig terjadi pada hari ke 2 

4) Disimpan di freezer pada suhu -0,5o Celcius, 
tidak terjadi thawig pada waktu 2 bulan. 

 
Hasil Uji Mikrobiologi 

Uji mikrobiologi yang meliputi total 
mikroba dan jenis dilaksanakan di Laboratorium 
Kesehatan (Labkes) Propinsi Sulawesi Selatan. 
Adapun hasil untuk uji mikroorganisme ini dapat 
di lihat pada tabel 2 dan 3. 

 
Tabel 2 

Hasil Uji Mikrobiologi  dari es krim ubi jalar yang 
belum mengalami thawig 

Jenis Sampel 
ALT Bakteri 

(Cfu/gr) 
Kultur 

Mikroorganisme 

Ubi putih 2.6 x 102 - 

Ubi Ungu 2.8 x 102 - 

Ubi Orange 4.5 x 102 - 

 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak 
terdapat kultur mikroorganisme pada es krim 
yang belum mengalami thawig. 
  

Tabel 3 
Hasil Uji Mikrobiologi  dari es krim ubi jalar  yang  

sudah  mengalami thawig 

Jenis Sampel 
ALT Bakteri 

(Cfu/gr) 
Kultur 

Mikroorganisme 

Ubi putih 2.6 x 102 Escherichia coli 

Ubi Ungu 2.8 x 102 Enterobakter sp 

Ubi Orange 4.5 x 102 Escherichia coli 

   
  Tabel 3 menunjukkan terdapat e. coli 
dan Enterobakter sp pada es krim yang sudah 
mengalami thawig. 
 
Hasil Uji  Daya terima 
  Uji daya terima es krim yang memenuhi 
syarat keamanan makanan. Peneliti mengacu 
pada hasil uji mikroorganisme sesuai dengan 
kerangka konsep. Hasil dari uji total mikroba dan 
kultur mikroorganisme yang dinyatakan aman 
adalah pada es krim yang  belum mengalami 
thawig. Pada saat penelitian, peneliti membuat 
es di rumah guru SD dan guru MI yang berada 
di lokasi sekolah sehingga menghindari thawig 
dan penjamahan makanan yang berlebihan 
karena dikuatirkan dapat menimbulkan 
kontaminasi pada es krim. Adapun hasil uji daya 
terima dapat dilihat pada tabel 4. 
 

Tabel 4 
Sebaran hasil organoleptik dari aspek rasa 

Jenis 
Sangat 
suka 

Suka 
Tidak 
suka 

Jumlah 

n % n % n % n % 

Ungu 70 56 45 36 10 8 125 100 

Orange 54 43 57 46 14 11 125 100 

Putih 68 54 47 38 10 8 125 100 

   
Tabel 4 menunjukkan bahwa untuk rasa 

yang sangat disukai oleh  subjek adalah es krim 
ubi jalar ungu 56%, es krim ubi jalar putih 54% 
dan es krim ubi jalar orange 43%. 
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Tabel 5 
Sebaran hasil organoleptik dari aspek  warna 

Jenis 
Sangat 
suka 

Suka 
Tidak 
suka 

Jumlah 

n % N % n % n % 

Ungu 72 58 30 24 23 18 125 100 

Orange 93 75 10 8 22 17 125 100 

Putih 64 51 19 15 42 44 125 100 

   
Tabel 5 di atas menunjukkan untuk daya 

terima pada aspek warna yang paling dominan 
adalah es krim ubi jalar orange sebanyak 75%, 
es krim ubi jalar ungu 58% dan es krim ubi jalar 
putih 51%. 
 

Tabel 6 
Sebaran hasil organoleptik dari aspek  aroma 

Jenis 
Sangat 
suka 

Suka 
Tidak 
suka 

Jumlah 

n % n % N % n % 

Ungu 70 56 45 36 10 8 125 100 

Orange 54 43 57 46 14 11 125 100 

Putih 68 54 47 38 10 8 125 100 

Sumber : Data Primer 

 
Pada tabel 6 terlihat hasil uji daya 

terima untuk kategori aroma. Untuk aroma yang 
sangat disukai subjek penelitian adalah es krim 
ubi jalar ungu 56%, es krim ubi jalar putih 54% 
dan es krim ubi jalar orange 43%. 

Uji komstok pada penelitian ini mengacu 
pada kriteria o = habis semua; 1 =  habis ¾; 2 =  
habis ½; 3 = habis ¼ dan 4 = habis dibawah ¼. 
Uji ini bersifat objektif  Adapun hasilnya dapat 
dilihat pada tabel 7. 
 

Tabel 7 
Sebaran Daya Terima Es Krim Berdasarkan 

Metode Komstok 

Jenis 
0 1 2 3 4 Total 

n % n % n % n % n % n % 

Ungu 90 72 18 14 14 11 3 3 0 0 125 100 

Orange 100 80 3 3 6 6 16 8 0 0 125 100 

Putih 68 54 24 19 25 20 5 4 3 3 125 100 

   
Hasil Uji komstok atau menilai porsi 

makanan yang dihabiskan seperti yang terlihat 
pada tabel 7 adalah pada kategori nilai 0 atau 
semua dihabiskan yang paling dominan adalah 

pada es krim ubi jalar orange 80%, es krim ubi 
jalar ungu 72% dan es krim ubi jalar putih 54%. 
 

1. PEMBAHASAN 
Makanan jajanan adalah makanan dan 

minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di 
tempat penjualan dan atau disajikan sebagai 
makanan  siap santap untuk dijual bagi umum 
termasuk anak sekolah (Depkes 2003). 
Penelitian ini merupakan penelitian gizi 
masyarakat yang mencoba memberikan 
alternatif pilihan jajanan anak sekolah dengan 
menambahkan bahan pangan lokal untuk 
memperkaya zat gizi, bisa dibuat dengan 
industri rumah tangga dan terjangkau oleh uang 
jajan anak Sekolah Dasar. 

Es krim ubi jalar telah dapat dibuat 
dengan menggunakan industri rumah tangga. 
Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan 
es krim ubi jalar untuk tiga jenis es krim yaitu es 
krim ubi jalar ungu, es krim ubi jalar orange dan 
es krim ubi jalar putih. Warna es krim ubi jalar 
yang dihasilkan berdasarkan warna asal ubi 
jalar yang ada di pasaran. 

Analisa kandungan energi dan zat gizi 
dari es krim yang telah dibuat menunjukkan 
hasil sebagai berikut. Untuk satu porsi (75 gram)  
energi yang dihasilkan berkisar antara 432 dan 
435. Lemak sebagai patokan dari kelompok es 
krim yang ditentukan oleh Wikipedia 2008 maka 
es krim ubi jalar ini merupakan kategori es krim 
standar atau ekonomis karena memiliki 
kandungan lemak < 11 %. Wikipedia 2008 juga 
memiliki standar lain yaitu es krim premium 
dengan kadar lemak 11-15 % dan es krim super 
premium jika kadar lemaknya mencapai >15 %. 

Depkes 2004 menganjurkan bahwa 
penyimpanan es krim yang tepat adalah 
penyimpanan es krim yang sudah jadi pada 
tempat yang tidak tercemar debu, tertutup, tidak 
terjangkau oleh serangga serta pada suhu < 
0oC. Hasil uji coba dalam hal penyimpanan pada 
penelitian ini adalah mengacu pada proses 
thawig yaitu munculnya lelehan es pada dinding 
dalam cup es krim.  Hasil uji coba ini 
menunjukkan bahwa jika disuhu kamar thawig 
akan terjadi pada menit ke 32, sedangkan pada 
suhu <0oC thawig tidak terjadi pada bulan ke 
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dua penyimpanan, hal ini sesuai dengan anjuran 
Depkes 2004 bahwa penyimpanan es krim yang 
tepat adalah penyimpanan beku (frozen) yaitu 
suhu <0oC karena es krim merupakan bahan 
makanan yang berasal dari sumber protein yang 
mudah rusak. Es krim yang peneliti buat 
merupakan modifikasi resep es krim dengan 
penambahan ubi jalar. Bahan dasar es krim 
yang lain seperti susu,wippy kream, kuning telur 
dan tepung maizena. Kerusakan es krim yang 
dapat menyebabkan tidak amannnya es krim 
untuk dikonsumsi adalah kandungan sumber 
proteinnya yang tinggi seperti susu segar. 

Susu segar merupakan bahan makanan 
yang bernilai gizi tinggi yang didalamnya 
mengandung zat-zat makanan yang lengkap 
dan seimbang seperti protein, lemak, 
karbohidrat, mineral, dan vitamin yang 
merupakan kebutuhan utama tubuh manusia. 
Karena nilai gizinya yang tinggi menyebabkan 
susu merupakan medium yang sangat disukai 
oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan 
perkembangannya sehingga perlu penanganan 
yang benar dalam rangka meningkatkan masa 
konsumsi susu tersebut. 

Pada penelitian ini peneliti juga melihat 
unsur mikrobiologi yang menyangkut total 
mikroba dan kultur mikroorganisme. Hasil 
penelitian seperti tercantum pada tabel 2 dan 3 
menunjukkan bahwa pada es krim yang belum 
terjadi thawig tidak terdapat kultur 
mikroorganisme, sedangkan pada es krim yang 
sudah thawig yaitu yang sudah terpapar oleh 
faktor lain karena dibiarkan pada suhu kamar 
dan banyak terjamah terlihat ada hasil kultur 
moikroorganisme yaitu E.coli dan Enterobakter 
sp. 

Keberadaan bakteri Escherichia coli 
dalam sumber air atau makanan merupakan 
indikasi pasti terjadinya kontaminasi tinja 
manusia (Chandra, 2007). Adanya E.coli  
menunjukkan suatu tanda praktek sanitasi yang 
tidak baik terhadap air, makanan, susu, dan 
produk-produk susu (Supardi, 1999). 
Escherichia coli yang terdapat pada makanan 
atau minuman yang masuk ke dalam tubuh 
manusia dapat menyebabkan gejala seperti 
kolera, disentri, gastroenteritis, diare dan 
sebagai penyakit saluran pencernaan lain 

(Nurwantoro, 1997). Pada produksi makanan 
termasuk pembuatan es krim 6 prinsip hygiene 
dan sanitasi yaitu: Pemilihan bahan es krim, 
penyimpanan bahan es krim, pengolahan es 
krim, penyimpanan es krim, pengangkutan es 
krim, penyajian es krim (Kepmenkes RI, 2003). 

Pada penelitian ini seperti yang sudah 
disampaikan bahwa terdapat cemaran E. coli 
dan Enterobakteri sp. Pada es krim yang sudah 
mengalami thawig, ini disebabkan oleh faktor 
thawig yaitu perubahan suhu dari suhu beku ke 
suhu leleh. Dimana pada proses ini 
dimungkinkan es krim terkontaminasi dengan 
sumber pencemaran yang dibawa oleh udara. 
Pencemaran yang terjadi adalah kontaminasi es 
krim dengan unsur bakteri lain pada saat 
pemilihan bahan sampai penyajian es krim.  

Bakteri merupakan salah satu zat 
pencemar yang potensial dalam kerusakan 
makanan dan minuman. Pada suhu dan 
lingkungan yang cocok satu bakteri akan 
berkembang biak lebih dari 500.000 sel dalam 7 
jam dan dalam 9 jam telah berkembang menjadi 
2.000.000 sel. Dalam 12 jam sudah menjadi 
1.000.000.000 sel. Kemungkinan menjadi 
penyakit sangat besar sekali. Makanan yang 
masih aman dikonsumai paling lama dalam 
waktu 6 jam, karena setelah itu kondisi makanan 
sudah tercemar berat (Depkes, 2004). 
Mikroorganisme yang berkembang dalam es 
krim selain menyebabkan es krim menjadi rusak 
juga membahayakan masyarakat sebagai 
konsumen akhir. Sesuai dengan penelitian ini 
hendaknya jika mengkonsumsi es krim harus 
dipastikan bahwa es krim yang dikonsumsi 
belum mengalami thawig. Es krim merupakan 
salah satu hasil olahan susu yang banyak 
diminati oleh konsumen. Es krim memiliki daya 
tarik sendiri bagi segala golongan usia terutama 
bagi anak. Mengingat manfaatnya es krim dalam 
mencukupi kebutuhan protein hewani hasil 
olahan susu, oleh karenanya penting sebuah 
sistem penjaminan kualitas es krim berbasis 
mikrobiologi. 

Kandungan E.coli dalam es krim adalah 
banyaknya E.coli yang ditemukan pada es krim 
yang merupakan indikator pencemaran, sesuai 
dengan Kepmenkes RI No. 
907/Menkes/SK/VII/2002. Memenuhi syarat 
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apabila 0 per100 ml sampel (negatif) dan tidak 
memenuhi syarat apabila > 0 pet 100 ml sampel 
(positif). 

Hasil penelitian pada penelitian ini   
terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat 
Kemenkes di atas  yaitu terdapat E.coli dan 
Enterobacter sp. Sampel ini tidak layak untuk 
dilanjutkan pada subjek penelitian karena tidak 
aman dari cemaran E.coli dan Enterobakter sp. 
Es krim dibuat dalam produksi skala kecil, yang 
sering tidak memperhatikan standar produksi 
yang ditentukan. Oleh karenanya, sering sekali 
ditemukan kontaminasi bakteri dari produksi es 
krim tradisional akibat dari proses setelah 
pasteurisasi atau dari sanitasi alat-alat dan 
lingkungan. Banyak kontaminasi bakteri seperti 
Listeria monicytogens, Staphylococcus aureus, 
Bacillus, salmonella, Shigella, Streptococcus, 
pseudomonas, Camphylobacter, Brucella sp dan 
bakteri koliform yang secara umum terdapat 
dalam hasil produksi es krim tradisional (Jay, 
1992). 

Hasil uji daya terima yang melihat aspek 
rasa, warna dan aroma dapat dilihat pada tabel 
4, 5 dan 6. Untuk rasa diperoleh hasil sangat 
suka berturut-turut  es krim ubi jalar ungu 56 %, 
es krim ubi jalar orange 43 % dan es krim ubi 
jalar putih sebanyak 54 %. Hasil yang tidak 
terlalu bervariasi pada tingkat rasa menunjukkan 
bahwa pada kelompok anak sekolah dasar 
sesuai dengan karakter usia maka rasa 
makanan yang mereka anggap suka adalah 
jenis makanan yang popular untuk usia mereka 
seperti es krim. 

Hasil uji daya terima untuk kategori 
warna sangat suka adalah es krim ubi jalar 
orange 75 %, es krim ubi jalar ungu 58 % dan es 
krim ubi jalar putih 51 %. Tingkat kesukaan dari 
warna yang paling rendah adalah es krim ubi 
jalar putih, dimana es krim ini terlihat pucat 
sehingga tidak menarik bagi anak-anak sekolah 
dasar. 

Hasil uji daya terima untuk kategori 
aroma sama halnya pada tingkat rasa tidak 
bervariasi yaitu  56 % untuk es krim ubi jalar 
ungu, 54 % untuk es krim ubi jalar putih dan 43 
% untuk aroma pada es krim ubi jalar orange. 
Anak sekolah dasar yang menjadi subjek pada 

penelitian ini adalah mereka yang berada di 
kelompok usia 10-12 tahun. Riandy 2009 
mengungkapkan bahwa daya penciuman 
terhadap aroma makanan pada kelompok usia 
remaja awal belum terlalu dominan. Dalam hal 
penentuan makanan anak usia ini lebih 
mengutamakan warna, rasa dan tingkat 
popularitas makanan. 

Untuk mengukur tingkat daya terima 
dalam hal penerimaan es krim atau jumlah es 
krim yang dihabiskan. Pada penelitian ini seperti 
pada tabel 7 menunjukkan bahwa pada porsi 
yang dihabiskan atau nilai 0 adalah sebagai 
berikut, es krim orange 80%, es krim unggu 72 
% dan es krim putih 68%. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Riandy 2009, 
bahwa usia remaja awal akan dapat merespon 
atau memilih makanan yang mereka sukai 
berdasarkan warna makanan. Warna orange 
pada ubi jalar merupakan warna yang sangat 
menarik dan sudah lama mereka kenali, 
sedangkan warna ungu sesungguhnya sama-
sama menarik tetapi mereka belum terlalu kenal 
dengan ubi jalar warna ungu. Untuk es krim ubi 
jalar putih merupakan urutan terakhir, hal ini 
disebabkan oleh warna pucat pada es krim. 
Warna pucat pada makanan cenderung kurang 
menarik jika dibandingkan dengan warna 
mencolok pada makanan. 
 
KESIMPULAN 
1) Es krim ubi jalar sebagai jajanan anak 

Sekolah Dasar dapat dibuat berdasarkan 
industri  rumah tangga. 

2) Nilai energi untuk satu porsi es krim (75 
gram) sebanyak 435 Kkal, Protein 3,6 gram, 
Lemak 8,62 gram, Karbohidrat 88,8 gram, 
Vitamin A 180 RE, Vitamin C 6,22 mg, Fe 
0,30 mg dan Ca 106,1 mg. 

3) Hasil uji mikrobiologi menunjukkan total 
mikroba es krim ubi jalar orange 4,5x 102, es 
krim ubi jalar ungu 2,8 x102 dan es krim ubi 
jalar putih 2,6 x 102

.
 Hasil kultur 

mikroorganisme pada es krim yang sudah 
mengalami thawig dan kontak lingkungan 
diperoleh Escherichia coli dan Enterobakter 
sp. 
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4) Hasil uji daya simpan pada es krim ubi jalar 
menunjukkan terjadi thawig pada es krim 
yang dibiarkan pada lingkungan terbuka 
pada menit ke 32, es krim ubi jalar yang 
disimpan pada termos es thawig terjadi 
setelah 4 jam dan jika disimpan pada 
pembeku atau frezer dengan suhu < 0oC 
thawig tidak terjadi setelah 2 bulan 
penyimpanan. 

5) Hasil uji daya terima dari aspek warna, rasa 
dan aroma untuk kategori sangat suka 
berturut-turut, Es krim ungu 56%, es krim 
orange 75 % dan es krim ungu 56%. 

6) Hasil komstok untuk kategori nilai 0 atau 
dihabiskan semua diperoleh 80% dari es krim  
ubi jalar  orange. 

 
SARAN 
1) Pembuatan es krim dapat pula diperkaya 

oleh unsur bahan makanan lokal yang 
lainnya 

2) Nilai energi es krim ubi jalar dapat memenuhi 
sekitar 25% kebutuhan energi anak sekolah 
dasar, sehingga es krim ubi jalar dapat 
dijadikan alternatif jajanan anak sekolah. 

3) Uji mikrobiologi pada es krim yang sudah 
mengalami thawig menunjukkan makanan 
yang tidak memenuhi syarat menurut 
Kepmenkes No. 942/menkes/SK/VII/2003, 
sehingga untuk mengkonsumsi es krim yang 
aman sebelum es krim itu mengalami thawig. 

4) Es krim ubi jalar sebagai jajanan anak 
sekolah dasar harus dijual langsung dari 
frezer. 

5) Es krim ubi jalar merupakan makanan 
jajanan yang dapat diterima oleh anak-anak 
baik dari aspek rasa, warna dan aroma. 
Sangat bijaksana apabila dalam tatalaksana 
mulai produsen sampai ke konsumen dapat 
memperhatikan aspek keamanan pangan.  
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