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PEMANFAATAN BUAH NANGKA SEBAGAI BAHAN CAMPURAN PEMBUATAN ES
KRIM

Nur Kholifatun Rizky Amtika
XII IPA 1
161710100
ABSTRAK
Buah Nangka termasuk buah yang banyak ditemui di Indonesia. Bahkan keberadaan buah nangka
sudah dianggap tidak asing lagi oleh masyarakat Indonesia, karena buah nangka tersebar hampir di
seluruh pulau yang ada di Indonesia.Tapi sebagian besar masyarakat hanya langsung mengkonsumsi
buah Nangkanya saja. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya variasi yang dapat dilakukan
dengan buah Nangka secara optimal salah satunya dengan menjadi bahan campuran pembuatan es krim.
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah melalui metode eksperimental
(interventional) deskriptif, untuk mengetahui dan membuktikan bahwa buah Nangka dapat digunakan
sebagai bahan campuran pembuatan es krim. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 04 oktober 2018.
Setelah di lakukan uji organoleptik terhadap rasa, tekstur, warna, dan aroma kepada 10 orang
panelis, didapatkan hasil presentase dari segi rasa terdapat 100% sangat menyukai es krim buah Nangka,
dari segi tekstur terdapat 80% sangat menyukai tekstur es krim buah Nangka, dari segi warna terdapat
90% sangat menyukai warna dari es krim buah Nangka, dan dari segi aroma terdapat 100% sangat
menyukai aroma dari es krim buah Nangka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buah Nangka
dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan es krim.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara tropis yang memiliki kekayaan
keragaman tanaman buah yang cukup besar. Buah Nangka
termasuk buah yang banyak ditemui di Indonesia. Bahkan
keberadaan buah nangka sudah dianggap tidak asing lagi oleh
masyarakat Indonesia, karena buah nangka tersebar hampir di
seluruh pulau yang ada di Indonesia meski dengan nama yang
berbeda-beda antara lain nongko atau nangka (Jawa, Gorontalo),
langge

(Gorontalo),

anane

(Ambon),

lumasa

atau

malasa

(Lampung), nanal atau kour (Irian Jaya), nangka (Sunda).
Nangka adalah sebutan untuk pohon dari genus artocarpus.
Buah ini umumnya ditemukan dan dikonsumsi di beberapa negara
Asia seperti Indonesia, Sri Lanka, dan Bangladesh. Seperti halnya
buah durian, buah nangka juga merupakan buah yang memiliki bau
khas dan rasa yang cukup lezat maka buah nangka ini cukup
digemari oleh masyarakat.
Selain bau yang khas dan rasa yang lezat, buah nangka juga
mengandung nilai gizi yang tinggi. Beberapa manfaat nangka bagi
kesehatan yaitu, mengatasi gangguan pencernaan, mencegah
anemia, mencegah kerusakan rambut, dan memberikan efek kulit
mulus. Ilmu kesehatan modern sekarang juga memberikan informasi
bahwa buah nangka mengandung mineral, vitamin, dan kandungan
senyawa lain yang berpotensi bagi kesehatan secara luas. Senyawa
aktif dalam buah nangka adalah vitamin A, vitamin C, karbohidrat,
folat, dan mineral. Semua kandungan tersebut sangat baik untuk
kesehatan tubuh.
Pemanfaatan buah nangka dari baunya yang sangat tajam
dan khas pada makanan, misalnya sebagai campuran pembuatan
1
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es krim, memberikan inovasi bagi para penggemar buah nangka
untuk mengkonsumsi es krim aroma nangka.
Es krim banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya
yang enak dan teksturnya yang lembut. Es krim dapat dikonsumsi
oleh semua kalangan dan umur. Buah nangka dimungkinkan dapat
dijadikan bahan campuran es krim agar lebih menarik untuk
dikonsumsi dan juga sebagai varian baru dari es krim beraroma
nangka bagi masyarakat.
Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan
penelitian tentang pemanfaatan buah Nangka sebagai bahan
campuran es krim.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah
dalampenelitian ini adalah “Apakah buah nangka dapat digunakan
sebagai bahan campuran dalam pembuatan es krim?”

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum

: Menciptakan variasi baru es krim

2. Tujuan khusus

: Mengetahui apakah buah Nangka dapat

dijadikan bahan campuran pembuatan es krim
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini, diantaranya :
1. Mengetahui manfaat buah nangka sebagai bahan campuran es
krim
2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan
buah nangka untuk bahan campuran es krim

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENYAJIAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka
1. Nangka (Artocarpus heterophyllus)
Nangka merupakan buah segala musim, karena buah
nangka bisa tumbuh kapan saja dan tidak terlalu terikat oleh
musim tertentu. Nangka memiliki tinggi yang bisa mencapai
20 meter hingga 30 meter, batang bulat silindris dengan
diameter sekitar 1 meter. Tajuk pohonnya padat lebat,
melebat dan membulat apabila pada tempat terbuka. Semua
bagian pohon Nangka apabila terluka atau di lukai akan
mengeluaarkan getah putih. Buah Nangka memiliki bentuk
gelondong memanjang dengan panjang dapat mencapai
sekitar 100 cm dengan sisi luar buah terdapat duri lunak yang
pendek. daging buahnya yang berwarna kuning keemasan
merupakan perkembangan dari tenda bunga dan apabila
sudah matang buahnya akan memiliki bau harum yang sangat
menyengat dengan biji bulat lonjong.
Buah Nangka memiliki kandungan yang banyak dan
baik bagi tubuh. Nangka adalah buah yang kaya mineral dan
vitamin yang sangat baik bagi untuk menjaga kesehatan
maupun mencegah penyakit. Banyaknya kandungan vitamin
A (sebanyak 51 RE) dan vitamin C (sebanyak 20 mg) sangat
berguna dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga
kesehatan mata. Begitu juga dengan kandungan
kalsiumnya yang tinggi (20 mg) dan fosfor (19 mg), maupun
mineral lainnya seperti zat besi (0,9 mg) yang sangat baik
sebagai anti oksidan, anti kanker, untuk memperkuat tulang
dan gigi, dan melancarkan pencernaan. Manfaat buah
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Nangka untuk kesehatan juga terlihat dari kandungan
kaliumnya yang cukup besar yang sangat berguna untuk
mengatasi hipertensi dan mencegah infeksi. Selain buahnya,
bagian Nangka lainnya juga banyak mengandung gizi yang
sangat berguna bagi kesehatan. Diantaranya biji Nangka,
diketahui banyak mengandung karbohidrat, protein, dan
energi yang tak kalah besarnya dibandingkan buahnya.
Begitu juga kandungan mineralnya, seperti kalsium dan fosfor
yang cukup banyak. Hal ini mendorong pengolahan biji
Nangka dalam berbagai bentuk olahan, khususnya untuk
dibuat tepung makanan. Manfaat buah Nangka juga dapat
diambil dari bagian pohon lainnya. Daun Nangka banyak
dimanfaatkan untuk pakan ternak. Begitu juga dengan kayu
pohon Nangka yang kuat, mudah dibentuk, serta tahan
terhadap rayap dan tidak mudah lapuk, menjadikannya
sebagai

kayu

pilihan

dan

banyak

digunakan

untuk

membangun rumah maupun pembuatan berbagai peralatan
dan perabot rumah tangga, seperti kusen, daun pintu,
ataupun meja. Sedangkan getahnya kadang dimanfaatkan
untuk mainan dalam meNangkap capung ataupun serangga
oleh anak-anak. Buah Nangka yang masih muda juga banyak
dimanfaatkan untuk dijadikan sayuran, seperti sayur lodeh
yang enak.
Buah

Nangka

juga

dapat

mengatasi

beberapa

penyakit, diantaranya :
1. Dapat

mencegah

penyakit

jantung

dengan

melakukan pencegahan dini terhadap tubuh.
Kandungan kalium pada Nangka dipercaya efektif
untuk mengurangi kemungkinan tubuh terserang
penyakit jantung karena kalium dapat menurunkan
tekanan darah tinggi atau hipertensi.
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2. Dapat mencegah Anemia dengan melakukan
pencegahan
Kandungan

zat

besi

pada

Nangka

mampu

mencegah anemia dan dapat melancarkan sirkulasi
darah dalam tubuh.
3. Dapat menjadi obat Asma yang belom terlalu parah
Rebus akar serta ekstra Nangka ternyata dapat
dijadikan

obat

herbal

yang

bisa

membantu

mengontrol asma.
4. Dapat menjaga kesehatan kelenjar tiroid
5. Dapat Menjaga kesehatan tulang dengan baik
Kandungan magnesium pada Nangka sangat baik
untuk tulang.
6. Dapat menjadi anti Kanker dan dapat mencegah
penuaan dini
7. Dapat dijadikan Sumber Energi
8. Dapat

menjadi

Obat

Borok

dan

Gangguan

pencernaan
9. Dapat menjaga Kesehatan Kulit dan Mata
10. Dapat Menurunkan Tekanan Darah(Hipertensi)
Buah Nangka juga memiliki efek samping apabila kita
Mengonsumsi terlalu banyak, diantaranya :
1. Mengkonsumsi buah Nangka bagi orang yang
memiliki penyakit maag kronis akan membuat
penyakit ini akan kembali kambuh
2. Dapat

menyebabkan

beberapa

reaksi

alergi

Jika anda alergi terhadap Nangka sebaiknya anda
menghindarinya
3. Dapat meningkatkan koagulasi atau penggumpalan
pada

orang

yang

menderita

kelainan

darah

Oleh karena itu jika Anda penderita gangguan darah
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lebih baik hindari mengkonsumsi buah Nangka
karena akan memperburuk kondisi Anda
4. Dapat mengubah tingkat toleransi glukosa pada
penderita

diabetes.

Dengan

demikian,

bagi

penderita diabetes menghindari konsumsi buh
nangka
5. Dapat menyebabkan feses menjadi tidak normal
Jika Anda mengkonsumsi buah Nangka secara
berlebihan, kandungan seratnya yang tinggi dapat
mengganggu

pencernaan

dan

menyebabkan

kondisi feses tidak normal
6. Dapat Membuat perut menjadi kembung, diare dan
bergas
7. Meningkatkan suhu janin dan kontraksi dini
Buah Nangka memiliki klasifikasi sebagai berikut
Kingdom

: Plantae

Subkingdom

: Tracheobionta

Superdivisi

: Spermatophyta

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Urticales

Famili

: Moraceae

Genus

: Artocarpus

Spesies

: Arocarpus heterophyllus

2. Es Krim
Es krim adalah hidangan penutup dari bahan-bahan
yang terbuat dari susu dicampur dengan pemanis, seperti
gula dan cita rasa tertentu. Ada yang hanya menggunakan
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susu atau krim atau campuran keduanya. Bahan yang
digunakan akan memengaruhi tekstur dan cita rasa es krim.
Krim kental akan menghasilkan es krim yang halus dan cita
rasa yang lebih gurih. Selain itu juga ada es krim yang
menggunakan santan sebagai pengganti susu. Itulah yang
disebut es puter.

Berikut adalah cara umum membuat es krim :
Bahan :
1. 150 gr gula pasir
2. 1 sdt vanili bubuk
3. 250 ml susu cair
4. 6 kuning telur
5. 500 ml krim
Cara membuat :
1. Taruh gula dan vanili dalam mamngkuk tahan panas,
tuangi susu, aduk. Taruh mangkuk di atas air mendidih
pelan(ditim), aduk hingga bahan mendidih, angkat.
2. Kocok ringan kuning telur dalam mangkuk lain. Tuang
susu sedikit demi sedikit ke dalam kuning telur, aduk
hingga rata.
3. Tim lagi adonan susu di atas api kecil sambil di aduk terus
hingga kental, angkat, dinginkan. Masukkan krim, aduk
rata, lalu masukkan ke dalam freezer, bekukan minimal 2
jam.
4. Keluarkan adonan es krim dari freezer, kocok dengan
mikser selama 5 menit. Simpan kembali di dalam freezer
selama 1 jam. Proses hal yang sama hingga 3 – 4 kali
dalam freezer hingga saat dihidangkan.
Es krim merupakan makanan yang disukai oleh
masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tidak
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hanya sebagai makanan yang enak, namun es krim juga
memiliki

beberapa

manfaat

bagi

orang

yang

mengkonsumsinya. Selain itu, es krim juga dapat menjadi
pengganti makanan yang menyehatkan bagi anak-anak,
karena pembuatan es krim dapat dicampur dengan bahanbahan yang kurang diminati oleh anak seperti sayuran
ataupun buah yang tidak disukai oleh sang anak.

B. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan

teori

yang

penulis

dapatkan

sehingga

beranggapan bahwa buah Nangka dapat digunakan sebagai bahan
campuran dalam pembuatan es krim. Dan es krim ini juga tambah
menyehatkan karena menggunakan buah Nangka yang kaya akan
manfaat bagi kesehatan tubuh.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah
melalui metode eksperimental deskriptif, untuk mengetahui dan
membuktikan bahwa buah Nangka dapat di gunakan dalam
campuran pembuatan es krim.
B. Definisi Operasional
Dari percobaan penelitian ini, diketahui variabel bebas dan
variabel terkaitnya :
Variabel bebas : Buah Nangka
Variabel terkait : Es krim
C. Populasi dan Sampel
Populasi : Buah Nangka yang berasal dari jalan Cut Mutia
Sampel : Beberapa buah Nangka yang berasal dari jalan Cut Mutia
D. Instrumen dan Bahan Peneitian
1. Alat dan bahan dalam pembuatan es krim
a. Alat :
1. Panci
2. Mangkuk besar
3. Mixer
4. Wadah
5. Sendok makan
6. Sendok teh
7. Sendok kayu
b. Bahan
1. 200 ml susu uht full cream
2. 150 ml krim cair
3. ½ sendok teh vanilli
4. Garam secukupnya
5. 50 gr gula pasir
6. 50 gr buah Nangka
9
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7. ½ sendok makan sp
8. 1 sendok makan maizena
9. 50 ml air matang

2. Catatan mengenai cara pembuatan es krim, yaitu :
a. Disiapkan buah Nangka yang sudah dicuci bersih kemudian
di potong dadu.
b. Dimasak susu 250 ml, krim cair 100 ml, gula 50 gr, garam
secukupnya, dan vanilli ½ sendok teh dengan api kecil
c. Ketika sudah panas, dimasukkan 1 sendok makan maizena
yang sudah dilarutkan dengan 50 ml air matang
d. Diaduk hingga lebih mengental dan susu mendidih. Kemudian
dimatikan api, dan di diamkan hingga uap panas menghilang
e. Ketika uap panas pada susu hilang, dimasukkan Nangka
yang sudah di potong dadu
f. Dimasukkan ke dalam freezer hingga beku
g. Dihancurkan es krim yang sudah beku dengan garpu
h. Es krim dan sp di mixer dengan speed tinggi selama kurang
lebih 20 menit hingga mengembang
i. Dimasukkan kembali es krim ke freezer hingga kembali beku
j. Es krim siap disantap
E. Cara Penelitian
1. Disiapkan alat dan bahan
2. Dibuat es krim dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan
3. Dilakukan uji organoleptik terhadap 10 orang
4. Dianalisis data hasil uji organoleptik tersebut
F. Tempat dan Waktu
a. Pembuatan
Percobaan yang dilakukan penulis di atas dilakukan pada :
Hari/Tanggal

: 4 Oktober 2018

Tempat dilakukan penelitian

: Rumah penulis, di Trias estate
blok F7 No 21, Cibitung, Bekasi
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b. Uji coba
Uji organoleptik penulis dilakukan pada :
Hari/Tanggal

: 5 Oktober 2018

Tempat dilakukan penelitian

: Sekolah Al Muslim tambun

G. Analisis Hasil
Es krim di uji rasa, tekstur, warna, dan aromanya terhadap 10
responden dan mendapatkan hasil yang memungkinkan untuk
menggunakan buah Nangka dalam pembuatan es krim. Jika 50%
responden menyukai es krim berbahan dasar buah nangka, maka
penelitian tersebut dianggap berhasil dan es krim berbahan dasar
buah nangka layak untuk dikonsumsi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Dari hasil uji organoleptik terhadap es krim dengan bahan
campuran buah Nangka, maka diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 4.1 Percobaan Es Krim buah Nangka
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah
Persen
Tase

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah
Persen
Tase

Tekstur
Warna
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
0 0 0
10 0
0
2
8
0
0
1
9
0 0 0
100 0
0
20 80 0
0
10 90 0
% % % %
% % % % % % % % %
Tabel 4.2 Percobaan Es Krim buah Nangka
1

1

Rasa
2 3


Rasa
2 3


0 0 0
0 0 0
% % %

4
1
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
10 0
100 0
%
%

Tekstur
2
3

4
✔
✔
✔
✔
✔

1

0
0
%

12

0 0
% %

Warna
2
3

1

Aroma
2 3

0
0
%

0
%

0 0
% %

✔
✔
✔
✔
✔
1
9
0
10 90 0
% % %

Aroma
2 3

4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
0
10
10 90
% %

4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
10
100
%

4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
10
100
%
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Keterangan:
1 = tidak suka
2 = kurang suka
3 = suka
4 = sangat suka

B. Pembahasan Penelitian
Buah Nangka dapat dijadikan bahan campuran pembuatan es
krim yang memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Selain
itu, es krim buah Nangka juga digemari oleh masyarakat. Hal ini
ditunjukan berdasarkan data hasil uji organoleptik dalam 1 kali
percobaan. Pada percobaan tersebut tabel 4.1 didapatkan data
100% responden sangat suka terhadap rasa, 80% responden
sangat suka terhadap tekstur, 90% responden sangat suka
terhadap warna, 100% responden sangat suka terhadap aroma.
Berdasarkan pada hasil uji organoleptik yang didapat
membuktikan bahwa es krim buah Nangka memiliki aroma yang
baik. Rasa yang dihasilkan es krim buah Nangka disukai oleh
responden. Selain itu, tekstur dan penampilan es krim buah
Nangka juga digemari oleh masyarakat. Jadi, secara keseluruhan
buah Nangka dapat dijadikan bahan campuran pembuatan es
krim. Es krim ini merupakan alternatif untuk mengkonsumsi buah
Nangka yang kaya akan manfaat dengan cara yang nikmat.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat
menyukai es yang dicampur dengan buah Nangka. Hal ini
dibuktikkan dengan respon positif terhadap rasa, tekstur, aroma, dan
warna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa buah Nangka
dapat dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan es krim. Dan
diakhir percobaan didapatkan data 100% responden sangat suka
terhadap rasa, 90% responden sangat suka terhadap tekstur, 100%
responden sangat suka terhadap warna, 100% responden sangat
suka terhadap aroma.

B. Saran-saran
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pemanfaatan buah
Nangka untuk bahan-bahan makanan yang lain.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kandungan gizi pada
es krim buah Nangka.
3. Masyarakat dapat memanfaatkan buah Nangka menjadi es krim.
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LAMPIRAN 1 Alat dan Bahan

Gambar 1.1 Bahan-bahan es krim

Susu kental manis, susu full cream, vanili, cream cair, tepung maizena, SP, gula
pasir, air mineral, dan buah nangka
Gambar 1.2 Alat

Mixer, Spatula, dan Panci
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Lampiran 2 Proses pembuatan

Gambar 2.1

Gambar 2.2

Bahan setelah dicampur

Semua bahan setelah di mixer

Gambar 2.3

Es krim nangka yang sudah jadi dan dibekukan

17

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Nur Kholifatun Rizky Amtika

Tempat, tanggal lahir

: Bekasi, 07 Agustus 2001

Jenis kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Alamat

: Perumahan Trias Estate blok F7 No 21

Riwayat Pendidikan

: TK Bunga Cendana
SDIT Ulul Albab
SMPIT Ulul Albab
SMA Al Muslim

18

