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GUAR GUM ADDITION TO INSTANT ICE CREAM IN TERMS OF SENSORY  

(AROMA, TASTE, TEXTURE, COLOUR) AND SOLUBILITY 

Okky Pradita, Purwadi and Masdiana C. Padaga 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to find out the best level of guar gum on 

making instant ice cream in term of sensory (aroma, taste, texture, colour) and 

solubility. The method of this research was experiment, designed by Completely 

Randomized Design (CDR) using four treatments and four replication. The 

concentration of treatment are G1 0.4 %, G2 0.6 %, G3 0.8 % and G4 1 % of gum 

guar. The variable measured was sensory (aroma, taste, texture, colour) and 

solubility. The data was analized by using analysis of variance and continued by 

Honestly Significant Difference (HSD) test. The result of this research showed that 

the concentration of guar gum did not give significantly difference effect (G>0.05) on 

aroma, taste, texture, colour and solubility. The conclusion of this research was that 

additing 0,6 % of guar gum gave the best result with contains aroma 3,45; taste 3,40; 

texture 3,35; colour 4,15 dan solubility 98,50%. 

 

 

Key words: Gum guar, instant, ice cream, sensory and solubility.  
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PENAMBAHAN GUM GUAR DALAM PEMBUATAN ES KRIM INSTAN 

DITINJAU DARI KUALITAS ORGANOLEPTIK (AROMA, RASA, 

TEKSTUR DAN WARNA) DAN KELARUTAN 

Okky Pradita, Purwadi dan Masdiana C. Padaga 

 

RINGKASAN 

Pengumpulan data penelitian telah dilaksanakan mulai bulan Februari 2012 

sampai dengan Maret 2012 di Rumah Yoghurt Kota Batu dan Laboratorium Fisiko 

Kimia Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penambahan gum guar yang tepat 

sebagai bahan penstabil dalam pembuatan es krim instan ditinjau dari kualitas 

organoleptik (aroma, rasa, tekstur dan warna) dan kelarutan. Hasil penelitian 

diharapkan dapat dipakai sebagai sumber informasi dalam penambahan gum guar 

dalam pembuatan es krim instan dan sebagai sarana pembangunan dan penelitian 

yang terkait dalam penelitian ini. 

Materi penelitian adalah es krim instan yang terbuat dari bahan susu bubuk 

skim, susu bubuk full krim, gula, air, garam, vx dan gum guar bubuk. Metode yang 

digunakan dalam penelitian  adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Adapun perlakuan dalam penelitian yaitu 

penambahan gum guar dengan konsentrasi 0,4 %; 0,6 %; 0,8 % dan 1 %, sedangkan 

variabel yang diukur meliputi organoleptik (aroma, rasa, tekstur dan warna) dan 

kelarutan. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan apabila terdapat 

perbedaan pengaruh dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05)  terhadap aroma, rasa, tekstur, warna dan kelarutan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah penambahan gum guar dalam pembuatan es krim 

instan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap warna, aroma, 

tekstur dan rasa serta kelarutannya. Tingkat penambahan gum guar dengan 

konsentrasi 0,6 % merupakan perlakuan terbaik. Saran yang dapat diberikan adalah 

sebaiknya menambahkan gum guar dengan konsentrasi lebih dari 0,6 % untuk 

mendapatkan kualitas es krim yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Es krim adalah produk olahan susu yang dibuat dengan cara mencampur dan 

membekukan bahan baku secara bersama-sama. Es krim adalah produk olahan susu 

yang dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi dengan prinsip pembentukan 

rongga udara pada campuran bahan es krim (Ice Cream Mix) sehingga dihasilkan 

pengembangan volume es krim. Seiring dengan kemajuan zaman dan ilmu, telah 

banyak diterapkan teknologi pada es krim. Es krim instan adalah salah satu bentuk 

inovasi pada es krim. Es krim instan dibuat dalam bentuk bubuk untuk memudahkan 

dalam pengolahan menjadi es krim siap saji. 

Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses 

pembekuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk susu, 

bahan pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi, serta penambah citarasa 

(Elisabeth, Widyaningsih dan Kariada, 2007). Keberhasilan dalam pembuatan es krim 

instan terletak dari bahan-bahan yang digunakan dan pengolahan yang tepat. Bahan-

bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim yaitu susu, bahan pemanis, bahan 

penstabil (stabilizer), bahan pengemulsi (emulsifier) dan bahan perasa (flavour 

agent). Komponen es krim yang lazim digunakan adalah lemak, padatan susu tanpa 

lemak, gula, bahan penstabil dan bahan pengemulsi (Hubeis, 2000).  
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Penambahan bahan pengemulsi dan bahan penstabil dalam es krim sangat 

diperlukan. Bahan pengemulsi berfungsi mengurangi tegangan permukaan antara fase 

air dan fase lemak dalam es krim. Molekul bahan pengemulsi akan menggantikan 

membran protein yang rusak akibat pengadukan, satu ujung molekulnya akan melarut 

di air dan satu ujung molekul lainnya akan melarut di lemak. Penambahan bahan 

penstabil tersebut memiliki fungsi, yaitu: untuk mempertahankan stabilitas emulsi, 

mencegah pembentukan kristal es yang besar, memberikan keseragaman produk, 

menurunkan kecepatan leleh, memperbaiki sifat dari produk dan memperbaiki 

tekstur. Tekstur es krim juga dapat diperoleh dari proses pembekuan cepat yang akan 

menghasilkan tekstur es berukuran kecil dan halus, serta lembut (Susrini, 2003). 

Terdapat beberapa alternatif bahan untuk dijadikan  bahan pengemulsi dan 

penstabil dalam es krim, salah satunya gum guar dari golongan gum. Menurut Lo 

(1996) gum guar termasuk tipe hidrokoloid yang biasanya digunakan sebagai bahan 

penstabil dan bahan pengemulsi. Hidrokoloid adalah penstabil yang kebanyakan 

digunakan di industri perusahaan susu untuk memperbaiki penampilan dan 

kekentalan produk (Schmidt, 2002). Gum guar mampu membentuk gel dengan 

pertukaran melalui ikatan ion karena adanya cishydroxyl dalam polisakarida (Gupta, 

Hooda, Mathur and Gupta, 2009). Menurut Ercelebi (2010) gum guar dipergunakan 

untuk memperbaiki kekentalan atau viskositas, tekstur dalam bahan makanan. 

Berdasarkan uraian, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat 

penambahan gum guar sebagai pengemulsi dalam es krim instan ditinjau dari sifat 

organoleptik (aroma, rasa, tekstur dan warna) dan kelarutan.  



 

3 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapakah tingkat penambahan gum guar yang tepat dalam pembuatan es 

krim instan untuk menghasilkan es krim instan yang berkualitas baik ditinjau dari 

sifat organoleptik (aroma, rasa, tekstur dan warna) dan kelarutan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat penambahan gum guar yang tepat sebagai bahan 

penstabil dalam pembuatan es krim instan ditinjau dari sifat organoleptik (aroma, 

rasa, tekstur dan warna) dan kelarutan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bahan informasi, masukan dan pertimbangan lebih lanjut tentang penambahan 

gum guar dalam pembuatan es krim instan. 

2. Bahan masukan dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut terutama tentang 

pengembangan produk es krim instan yang menambahkan gum guar. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Es krim adalah produk olahan susu yang dibuat melalui proses pembekuan 

dan agitasi dengan prinsip pembentukan rongga udara pada campuran bahan es krim 

(Ice Cream Mix) sehingga dihasilkan pengembangan volume es krim. Es krim telah 

banyak mengalami inovasi, salah satu hasilnya adalah es krim instan. Pengemasan 
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dalam bentuk instan merupakan keunggulan yang dimaksudkan untuk mempermudah 

pendistribusian dan memiliki waktu yang lama dalam penyimpanannya.  

Bahan utama yang digunakan dalam bahan campuran es krim adalah lemak 

susu (cream). Susu penuh (whole milk) juga dapat digunakan untuk memberikan nilai 

gizi yang cukup tinggi pada es krim dan menghasilkan tekstur lembut. Sedangkan 

penambahan skim dilakukan untuk meningkatkan kepadatan es krim dan sebagai 

sumber protein. Komponen es krim secara umum adalah lemak, padatan susu tanpa 

lemak, gula, bahan penstabil dan bahan pengemulsi (Syafarini, 2009). Menurut 

Susilorini dan Sawitri (2006) komposisi es krim terdiri dari: 10-16 % lemak susu, 9-

12 % bahan kering tanpa lemak, 12-16 % pemanis, 0,2-0,5 % bahan penstabil dan 

bahan pengemulsi. 

Penambahan bahan pengemulsi dan penstabil yang tepat juga harus 

diperhatikan. Umumnya, bahan penstabil yang digunakan dalam pembuatan es krim 

adalah gelatin, agar-agar, alginat, gum, karaginan, furcelaran, lesitin, pektin, dan 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC). Bahan pengemulsi dan bahan penstabil seperti 

gum guar dapat ditambahkan sehingga diharapkan dapat diketahui tingkat pengaruh 

terhadap sifat organoleptik dan kelarutan. Menurut Ercelebi (2010) gum guar 

dipergunakan untuk memperbaiki kekentalan atau viskositas, tekstur dalam bahan 

makanan. Gum guar adalah bahan pengental yang murah dan juga merupakan bahan 

penstabil (Naresh dan Shailaja, 2006). Menurut Lo (1996) gum guar termasuk tipe 

hidrokoloid yang biasanya digunakan sebagai bahan penstabil dan bahan pengemulsi 

pada produk susu. Penelitian yang dilakukan Murtaza, Mueen, Muzhat, Asim dan 
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Shahid (2004) menunjukkan bahwa penambahan bahan penstabil yang terdiri dari 

75% gum guar yang dikombinasikan dengan 25 % gum xanthan sebagai bahan 

penstabil pada es krim tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

aroma, rasa dan warna. Gum guar dalam es krim menghambat pembentukan kristal es 

krim, hal ini menunjukkan stabilitas yang baik selama siklus beku-mencair (Anonim, 

2011
a
). Penelitian yang dilakukan oleh Sutton and Jean (1998) menunjukkan bahwa 

pengguanaan gum guar pada konsentrasi 0,1 % dan 0,25 % berhasil menurunkan 

kistal es pada es krim sehingga tekstur es krim lebih lembut. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Tingkat penambahan gum guar dalam es krim instan dapat menghasilkan sifat 

organoleptik (aroma, rasa, tekstur dan warna) dan kelarutan yang berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Es Krim 

Pengertian es krim menurut Standar Nasional Indonesia adalah makanan semi 

padat yang dibuat melalui proses pembekuan campuran susu, lemak hewani atau 

nabati, gula dan dengan atau tanpa bahan makanan yang diijinkan. Es krim juga di 

definisikan produk olahan susu yang dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi 

melalui prinsip pembentukan rongga udara pada bahan campuran es krim. (Susilorini 

dan Sawitri, 2006). Es krim merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat 

dengan cara membekukan dan mencampur bahan baku secara bersama-sama (Sinurat 

Peranginangin dan Wibowo, 2007). 

Es krim merupakan makanan beku yang terbuat dari campuran produk-produk 

susu dengan persentase lemak susu yang tertentu ukurannya, dan dicampur dengan 

telur, ditambah dengan bahan penegas citarasa dan pewarna tertentu sehingga lebih 

menarik (Saleh, 2004). Berdasarkan kadar lemaknya, es krim dapat diklasifikasikan 

menjadi 3, yaitu: es krim reguler (kadar lemak 8-10 %), premium (kadar lemak 12-14 

%) dan super premium (kadar lemak 14-1 8%) (Anonim, 2005). Nilai gizi es krim 

sangat tergantung pada nilai gizi bahan bakunya (Astawan, 2005).  
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 Tabel 1. Syarat mutu es krim menurut SII nomor 1617 tahun 1985  

Bahan  Standar 

Lemak (%) Minimal 8,0 

Padatan susu bukan lemak (%) Minimal 6,0-15,0 

Gula (%) Minimal 12,0 

Bahan Tambahan :  

Pemantap, pengemulsi Sesuai SK Depkes RI No. 

235/Menkes/Per/VI/79 Zat warna 

Pemanis buatan 

Jumlah bakteri Negatif 

Logam-logam berbahaya :  

Cu, Zn, Pb, Hg Tidak terdapat 

Arsen Tidak terdapat 

 

2.2  Es Krim Instan 

Es krim instan berbentuk bubuk, sehingga dapat disimpan dalam waktu lebih 

lama serta mudah didistribusikan di lokasi yang jauh dan terpencil namun tetap instan 

dalam penyajiannya, yaitu dengan cara menambahkan air dan dikocok dalam botol 

hingga mengembang, kemudian dipindahkan dalam gelas dan dibekukan di freezer 

selama ± 6 jam (Entri, 2008). Tujuan dalam pengolahan es krim instan salah satunya 

adalah untuk mempermudah pendistribusian produk. Pengemasannya yang berupa 

bubuk tersebut, dapat menjadikan kualitas es krim tetap baik, memiliki daya simpan 

lebih lama dan aman untuk dikonsumsi masyarakat (Anonim, 2005). 

 

2.3    Bahan Baku Pembuatan Es Krim Instan 

2.3.1  Full Cream Bubuk  

Full cream mempunyai peran penting pada kualitas es krim, yaitu 

meningkatkan nilai gizi, menambah citarasa, membantu memberikan kepadatan serta 
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memberikan sifat meleleh yang baik (Padaga dan Sawitri, 2005). Peningkatan kadar 

lemak menurunkan ukuran kristal es krim yang dihasilkan, Lemak susu larut dalam 

air, sehingga tidak menurunkan titik beku dan cenderung memperlambat laju 

whipping (pembusaan) (Marshall and Arbuckle, 1996). Full cream menjadikan es 

krim lebih lembut di mulut (Strange, 2001). Kandungan full cream bubuk 

merupakan sumber lemak yang baik bagi manusia. Pada es krim, lemak susu 

memberikan citarasa yang lebih baik. 

Full cream bubuk adalah susu bubuk yang mengandung lemak susu minimal 

26 % yang dibuat dengan cara pengeringan atau spray dryer untuk menghilangkan 

sebagian air dan mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang larut lemak, dan 

vitamin yang larut air (B12) (Susilorini dan Sawitri, 2006). Full cream bubuk dapat 

diaplikasikan dalam minuman kopi atau teh sebagai ganti krimer. Adapun aplikasi 

yang lain dapat dicampur untuk pembuatan coklat, roti, kue kering, permen, es krim 

dan segala jenis makanan yang membutuhkan rasa krim (Anonim, 2011
b
).  

 

2.3.2  Susu Skim Bubuk 

Prinsip pembuatan susu bubuk  adalah menguapkan  sebanyak mungkin 

kandungan air susu dengan  cara pemanasan (evaporasi). Tahap-tahap pembuatan 

susu bubuk adalah perlakuan pendahuluan, pemanasan pendahuluan, pengeringan dan 

pengepakan (Saleh, 2004). Kandungan susu skim sama dengan kandungan yang 

terdapat dalam susu segar tetapi berbeda dalam kandungan lemaknya yaitu ± 1 %. 

Susu skim digunakan untuk mencapai kandungan solid non-fat pada produk dan 
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sebagai sumber protein serta memperbaiki tekstur pada produk akhir (Anonim, 

2011
b
). Penambahan bahan padatan atau skim akan meningkatkan persen bahan 

kering tanpa lemak ke dalam produk yang mampu menyerap air sehingga akan 

menaikkan viskositas dan tahan terhadap pelelehan (Saleh, 2004). 

 

2.3.3 Bahan Pemanis 

Menurut Susilorini dan Sawitri (2006) bahan pemanis merupakan bahan yang 

digunakan untuk menambah citarasa dan mempertahankan titik beku produk es krim. 

Penambahan bahan pemanis tidak boleh lebih dari 16%, penambahan gula dengan 

konsentrasi yang terlalu tinggi akan menurunkan kemampuan pengembangan. 

Penambahan gula dapat mengurangi kerusakan tekstur es krim diakibatkan adanya 

kristalisasi laktosa yang menyebabkan tekstur es krim seperti berpasir atau candy 

defect (Astawan, 2005). Bahan pemanis dalam pembuatan es krim dapat memperbaiki 

tekstur, meningkatkan kekentalan, memberi rasa manis dan memperoleh tekstur es 

krim yang halus (Susrini, 2003). 

 

2.3.4 Bahan Pengemulsi (Emulsifier) 

Menurut Hubeis (2000) bahan pengemulsi adalah komponen penyusun es 

krim yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas pengadukan pada adonan, 

menghasilkan es krim yang lebih kering untuk tujuan pengemasan, menghasilkan 

tekstur yang lebih lembut dari produk akhir, memberikan ketahanan terhadap 

pelelehan dan memberikan control yang sebenarnya dari produk pada saat proses 
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pembekuan dan pengemasan. Pengemulsi dapat mengurangi kecepatan tegangan 

permukaan antara dua fase yang dalam keadaan normal tidak saling melarutkan 

sehingga dapat bergabung membentuk pengemulsi (Widiantoko, 2011). Menurut 

Marshall and Arbuckle (1996) pengemulsi merupakan substansi yang menciptakan 

bentuk dalam emulsi untuk menurunkan tegangan permukaan, keuntungan 

penambahan pengemulsi dalam pengolahan es krim diantaranya adalah meningkatkan 

bentuk dan tekstur, kaya rasa creamy dalam mulut, meningkatkan distribusi rongga 

udara, dan meningkatkan resistensi terhadap pengaruh panas. Konsentrasi pengemulsi 

yang biasa digunakan dalam es krim adalah 0,1 % - 0,2 % (Syahrul, 2005). 

 

2.3.5  Bahan Penstabil (Stabilizer) 

Bahan penstabil pada pengolahan es krim berfungsi untuk meningkatkan 

viskositas pada tahap selanjutnya, sehingga dapat menambah karakteristik tekstur es 

krim saat dimakan. Penambahan bahan penstabil juga bermanfaat untuk menahan 

kristal es yang besar, karena membentuk sistem dispersi koloid yang mampu 

mengikat air dan meningkatkan viskositas. Partikel yang tersuspensi akan tertangkap 

dalam sistem tersebut dan tidak mengendap (Syahrul, 2005). Menurut Marshall dan 

Arbuckle (1996), bahan penstabil yang biasa digunakan dalam frozen dessert terbagi 

menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) protein, misalnya gelatin, (2) plant exudates 

yang berasal dari penyadapan getah tumbuhan, misalnya arabic, ghatti, karaya, dan 

tragacant gums, (3) seed gums yang diekstrak dari biji-bijian, misalnya locust bean 

gum, guar gum dan psyllium, (4) microbial gums yang didapat dari hasil fermentasi 
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oleh mikroba, misalnya xanthan, (5) seaweed extracts, misalnya agar, karaginan dan 

alginat, (6) pektin, misalnya low and high metoxhyl, dan (7) selulosa, misalnya 

sodium Carboxy Methyl Cellulose (CMC). 

 

2.3.6 Gum Guar   

Gum guar adalah bahan pengental yang murah dan juga merupakan bahan 

penstabil (Naresh dan Shailaja, 2006). Harga gum guar Rp 15.000 per 2,5 ons. Gum 

guar yang juga disebut guaran adalah sebuah galactomannan yang didapat dari 

ekstraksi biji guar tanah, polisakarida dengan berat molekul tinggi (50-3.000 

kDalton), terdiri dari senyawa galaktomannan (mannosa dan galaktosa dengan 

perbandingan kira-kira 2:1) (Anonim, 2011
a
).  Produksinya biasanya dalam bentuk 

bubuk berwarna putih pucat (Kawamura, 2008). Gum guar lebih soluble dibanding 

locust bean gum dan  juga bahan pengemulsi yang lebih baik karena memiliki rantai 

cabang galaktosa yang lebih. Gum guar dalam es krim menghambat pertumbuhan 

non-spesifik dengan memperlambat transfer massa di seluruh permukaan. Hal ini 

menunjukkan stabilitas yang baik selama siklus beku-mencair (Anonim, 2011
a
).   

Menurut Lo (1996) gum guar termasuk tipe hidrokoloid yang biasanya 

digunakan sebagai bahan penstabil dan bahan pengemulsi pada produk susu 

fermentasi karena kekentalan gum guar tidak berdampak pada tingkat keasaman 

diproduk susu fermentasi. Hidrokoloid adalah penstabil yang kebanyakan digunakan 

di industri perusahaan susu untuk memperbaiki penampilan dan kekentalan produk 

(Schmidt, 2002). Menurut Ercelebi (2010) gum guar dipergunakan untuk 
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memperbaiki kekentalan atau viskositas, tekstur dalam bahan makanan. Gum guar 

merupakan salah satu bahan tambahan makanan dari golongan polisakarida dan 

turunannya yang dapat digunakan sebagai pemantap emulsi, pemantap koloid, 

pengental, peningkat citarasa, bahan pengisi, pengontrol viskositas, dan pensuspensi 

(De Man 1997). Gum guar memiliki rantai yang lebih tersubstitusi dengan galaktosa 

sehingga gum ini lebih mudah larut di dalam air dibandingkan gum biji jenis lainnya. 

Gum ini juga dapat dilarutkan dalam air dingin dan memberikan kekentalan yang 

tinggi dalam konsentrasi rendah (Syafarini, 2009). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

RI No. 722 dalam Winarno (1997) tentang bahan tambahan makanan yaitu penggunaan gum 

guar dalam es krim yang distandarkan adalah maksimum 10 g/kg bahan baku. 

 

2.3.7 Air 

Air merupakan komponen yang dapat mendispersikan berbagai senyawa yang 

ada dalam bahan makanan. Air untuk beberapa bahan juga berfungsi sebagai pelarut. 

Air yang berhubungan dengan hasil-hasil industri pengolahan pangan harus 

memenuhi setidaknya standar mutu yang di perlukan untuk minum (Widodo, 2003). 

Standar air untuk pengolahan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Standar umum air untuk pengolahan pangan 

Sifat - sifat  Jumlah  Pengaruh yang ditimbulkan  

Kekeruhan  1-10  Perubahan hasil jadi dan alat  

Warna  5-10  Perubahan warna hasil jadi  

Besi dan Mangan  0,2-0,3  - Menimbulkan bintik-bintik  

- Perubahan warna  

- Mempengaruhi rasa  

- Memungkinkan tibulnya 

“iron bacteria”  

 

Alakalinitas  30-250   

- Menetralkan zat yang bersifat 

asam  

- Memungkinkan terhambatnya 

aktifitas bakteri  

 

Kesadahan  10   

- Pengotoran  

- Diserap oleh beberapa 

makanan  

- Pengendapan dengan unsur 

alkali  

 

Total Dissovend 

Solid  

Max.850   

- Mempengaruhi rasa  

- Menghambat reaksi-reaksi 

kimia  

 

Flourine  Max 1,0  Menimbulkan bintik-bintik 

pada gigi  

(Anonim, 2010). 

 

2.3.8   Vx 

Vx merupakan pengembang makanan berbentuk serbuk berwarna putih dan 

seringkali seringkali digunakan dalam pembuatan makanan terutama cake. Tujuan 

penggunaannya adalah agar produk yang dibuat lebih mengembang. Kandungan 

kimia vx adalah sodium bicarbonat (NaHCO3), sodium acid picorofosfat, dan bahan 
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pengisi seperti pati jagung. Bentuk vx adalah serbuk putih. Bahan ini memiliki 

kategori aman dan halal jika digunakan dalam pengolahan makanan (Sutomo, 2011).  

Vx dipergunakan sebagai stabilisator adonan dengan menyatukan cairan 

dengan lemak sehingga dapat membantu aerasi (pengisian udara ke dalam adonan) 

dan meningkatkan stabilitas adonan, selain itu fungsi lainnnya adalah untuk 

meningkatkan tekstur agar menjadi lebih halus, meningkatkan keempukan, 

memperbaiki/menambah volume dan memperpanjang umur simpan produk (Anonim, 

2011
c
). 

 

2.3.9  Garam 

Berbagai garam telah dipergunakan untuk menolong agar lemak tidak terpisah 

saat pengocokan pada waktu pembekuan dan untuk membentuk tekstur yang lembut. 

Garam yang digunakan ditambahkan sebanyak 0.1 %. Garam dipergunakan untuk 

memperbaiki tekstur es krim. Garam mineral di campur dengan stabilizer sebelum 

proses pembuatan es krim. Garam dipastikan mempengaruhi kemantapan emulsi 

melalui beberapa mekanisme yang melibatkan protein susu (Marshall, Robert, Goff 

and Hartel, 2003). 

 

2.4 Proses Pembuatan Es Krim Instan 

2.4.1  Perhitungan Komposisi Es Krim Instan 

Menurut Saleh (2004) jumlah material yang tepat dan suhu pencampuran 

merupakan hal yang kritis untuk memproduksi tekstur es krim yang diinginkan. Maka 
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dari itu, perlu dilakukan perhitungan komposisi masing-masing bahan untuk 

menghasilkan es krim dengan jumlah tertentu dan kadar bahan total yang di 

kehendaki. Perhitungan mengenai jumlah masing-masing bahan yang diperlukan 

dalam menyusun ICM untuk menghasilkan es krim dalam jumlah tertentu dengan 

kadar lemek dan kadar bahan kering total yang dikehendaki (Susrini, 2003). 

 

2.4.2 Pencampuran Bahan (Mixing) 

Mixing merupakan proses mencampurkan semua bahan pembuatan es krim, 

baik bahan cair maupun bahan padat, yang disertai dengan pengadukan dan 

pengocokkan terhadap adonan agar merata ke seluruh bagian. Proses pencampuran 

bahan merupakan proses mencampurkan semua bahan pembuatan es krim, baik bahan 

cair maupun bahan padat yang disertai dengan pengadukan dan pengocokkan 

terhadap adonan agar merata ke seluruh bagian (Muse and  Kartel, 2004). Tahap awal 

dalam pembuatan es krim instan adalah mencampurkan semua bahan yang digunakan 

dalam pembuatan es krim. Setelah dilakukan perhitungan komposisi masing-masing 

bahan untuk menghasilkan es krim dengan jumlah tertentu dan kadar bahan total yang 

dikehendaki (Saleh, 2004). 

  

2.5  Proses Pembuatan Es Krim Instan Siap Saji 

2.5.1  Penambahan Air 

Air berfungsi sebagai pelarut. Air merupakan komponen yang dapat 

mendispersikan berbagai senyawa dalam bahan makanan. Air digunakan untuk 
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mencampurkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim sehingga 

didapatkan mix es krim yang siap diolah lebih lanjut menjadi es krim (Anonim, 

2012). 

 

2.5.2  Pengadukan dan Pembekuan 

Pengadukan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian pada es krim 

antara lain adalah overrun rendah, tekstur es krim kasar, es krim bergetah, mencair 

dan sebagainya. Pelaksanaan pengadukan yang tidak tepat antara lain adalah tekanan 

terlalu tinggi atau rendah, terlalu banyak gumpalan lemak dan protein susu yang tidak 

stabil (Saleh, 2004). Proses pembuihan (pengadukan) ini berfungsi ganda. Pertama 

untuk mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk.  Semakin kecil ukuran kristal 

esnya maka semakin lembut es krim yang dihasilkan. Kedua, dengan proses ini akan 

terjadi pencampuran udara ke dalam adonan es krim. Gelembung-gelembung udara 

yang tercampur ke dalam adonan inilah yang menghasilkan busa yang seragam atau 

homogen (Marshall and Arbuckle, 1996). 

Laju pembekuan dapat diatur dan sangat menentukan sifat dan mutu produk 

beku yang dihasilkan. Sifat produk yang diakibatkan oleh pembekuan yang cepat 

berbeda dari produk yang dihasilkan dari pembekuan lambat. Pembekuan yang cepat 

menghasilkan kristal es yang kecil tersusun secara merata pada jaringan, sedangkan 

pembekuan lambat menyebabkan terbentuknya kristal es yang besar yang tersusun 

pada ruang antar sel dengan ukuran pori yang besar (Rohana, 2002). Proses 

pembekuan terdiri dari dua tipe, yaitu continuous freezen dan batch freezen.Pada 
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continuous freezen, bahan-bahan dimasukkan dalam freezer sambil dilakukan 

pengadukan dan pembekuan. Produk hasil pembekuan langsung dikemas dan 

diletakkan untuk proses pengerasan. Pada proses batch freezen, pencampuran dan 

pembekuan dilakukan secara terpisah (Marshal et al., 2003). 

 

2.5.3  Pengerasan (Hardening)        

Es krim yang dihasilkan pada saat pembekuan tidak tahan terhadap kelumeran 

atau pelelehan selama pengemasan bila tidak dikeraskan terlebih dahulu (Anonim, 

2012). Proses pengerasan dilakukan pada suhu -30 
o
C sampai -40 

o
C, karena pada 

suhu tersebut air yang tersisa kebanyakan dapat membeku, di bawah suhu -25 
o
C, es 

krim menjadi lebih stabil dan tidak memungkinkan terjadinya rekristalisasi sehingga 

membentuk kristal es yang besar (Pearson, 2005). Percepatan pembekuan biasanya 

dilakukan dalam ruangan pengeras dengan cara mensirkulasi udara didalam es krim 

dalam velositas tinggi. Cara ini bukan saja mempercepat pembekuan tetapi juga lebih 

ekonomis (Susrini, 2003). 

Tiga metode pengerasan yang digunakan saat ini : (1) pengerasan aliran udara 

(cold air steam hardening) dingin pada -35°C hingga 40°C, yang sangat baik dengan 

memandang bentuk dari objek, tapi tidakefisien dari sudut pandang keteknikan karena 

panas yang dihasilkan dari fan berukuran besar diperlukan; (2) pengerasan pada plat 

(plate hardening) cocok khususny untuk kemasan datar berbentuk segi empat, dimana 

kemasan ditahan dalam kontak yang dekat dengan plat logam yang didinginkan ; dan 
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(3) kontak langsung dengan cairan terefrigersi yang mendidih seperti nitrogen cair 

(Anonim, 2012). 

 

2.6 Mutu Organoleptik  

Menurut Padaga dan Sawitri (2005), pada dasarnya kualitas es krim 

ditentukan oleh  tekstur, rasa, bau, overrun, dan kecepatan meleleh. Atribut mutu 

organoleptik yang dinilai adalah warna, aroma, mouthfeel (tekstur di mulut), rasa, 

kecepatan meleleh, dan penampilan produk es krim secara umum. Metode dalam 

pengujian mutu organoleptik bahan pangan dapat digunakan untuk membedakan 

kualitas bahan pangan tentang bau, rasa dan tekstur secara langsung (Larmond, 

1997).  

 

2.6.1 Aroma 

Rasa dan aroma es krim merupakan satu kesatuan yang saling menunjang 

karena hal pertama yang akan diperhatikan oleh konsumen saat membeli es krim 

adalah rasa dan aromanya (Elisabeth dkk., 2007). Aroma tidak boleh terdapat 

penyimpangan aroma dari bahan-bahan tersebut, misalnya tengik, pahit, sangit 

(cooked flavour), dan sebagainya. Cacat aroma dapat juga disebabkan oleh 

kekuranagn atau kelebihan penambahan bahan-bahan dalam ICM termasuk bahan-

bahan penambah aroma (Susrini, 2003). Penyimpangan tersebut dapat dikarenakan 

adanya penyimpangan pada susu dan produk susu yang digunakan (Winarno, 2004).  

 



 

19 

 

2.6.2 Rasa 

Rasa dalam es krim merupakan pembentuk citarasa, yang diciptakan untuk 

memenuhi selera konsumen. Citarasa dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena 

sensorik yang membutuhkan penilaian (Tranggono dan Sudarmadji, 1990). Pada 

umumnya, rasa dan aroma es krim merupakan satu kesatuan yang saling menunjang 

karena hal pertama yang akan diperhatikan oleh konsumen saat membeli es krim 

adalah rasa dan aromanya (Elisabeth dkk., 2007). Rasa dipengaruhi oleh bahan dalam 

ICM. Penyimpangan rasa dapat disebabkan oleh adanya penyimpanan susu dan 

produk susu yang digunakan, juga dapat terjadi karena kekurangan dan kelebihan 

penambahan dalam ICM, termasuk penambahan rasa. Winarno (2004) menyatakan 

bahwa rasa produk didapatkan dari nilai rasa produk akhir pada tahapan pengolahan 

dipengaruhi oleh penggunaan bahan, bahan tambahan serta teknis pengolahan 

menjadi produk. 

 

2.6.3 Tekstur  

Tekstur es krim dipengaruhi oleh ukuran dari kristal es, globula lemak, 

gelembung udara, dan kristal laktosa (De Man, 1997). Tekstur lembut es krim sangat 

dipengaruhi oleh komposisi ICM, cara mengolah, dan kondisi penyimpanan. Tekstur 

es krim yang baik adalah halus/ lembut (smooth), tidak keras, dan tampak mengkilap 

(Padaga dan Sawitri, 2005). Istilah “body” es krim adalah keseluruhan struktur yang 

sebagian besar dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahan dalam ICM, sedangkan 

tekstur adalah keadaan partikel-partikel yang menyusun keseluruhan body. Cacat 
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pada body dan tekstur bukan hanya dipengaruhi oleh bahan-bahan yang dipakai tetapi 

juga proses pengolahan. Kecepatan pembekuan akan mempengaruhi tekstur es krim, 

semakin cepat pembekuan, semakin kecil kristal es yang terbentuk sehingga tekstur 

ice cream menjadi halus (Susrini, 2003). 

 

2.6.4 Warna 

Warna produk makanan tergantung pada penampakan produk pangan atau 

kenampakan bahan pangan untuk memantulkan, menyebar, menyerap dan 

meneruskan sinar tampak. Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya 

sangat baik tidak akan dimakan apabila memilikiwarna yang tidak sedap dipandang, 

atau memberi kesan telah menyimpang dari warna yang seharusnya (Winarno, 2004). 

Faktor kenampakan (warna) merupakan salah satu akibat kualitas yang paling 

penting. Warna menarik  akan disukai dibandingkan kenampakan yang tidak menarik 

dipandang karena kenampakan merupakan salah satu penentu suatu bahan (Sundari 

dan Saati, 2007). 

 

2.7 Kelarutan 

Pengujian kelarutan banyak digunakan pada produk-produk instan di industri 

makanan seperti jahe instan, kopi instan, serta digunakan untuk tablet. Makin tinggi 

angka yang diperoleh menunjukkan kelarutan yang makin meningkat pula (Djami, 

2007). Kelarutan dalam persen sama dengan berat padatan terlarut dibagi berat 

sampel kering dikali seratus persen (Anonim, 2009). Kelarutan berhubungan dengan 
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kadar air bahan, dimana semakain tinggi kadar air kelarutan cenderung semakin kecil 

karena jika kadar air tinggi, terbentuk gumpalan-gumpalan sehingga dibutuhkan 

waktu yang lama untuk memecah ikatan antar partikel dan kemampuan produk untuk 

larut menurun, sebagai akibat total padatan yang tersaring pada kertas saring 

meningkat (Widodo, 2003). Nisa, Kusnadi dan Chrisnasari (2008) menyatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat kehalusan bahan di dalam air semakin tinggi juga tingkat 

kelarutannya, atau sifat instan dipengaruhi juga oleh sifat pembasahan dimana bahan 

tersebut mudah terdispersi dan terlarutnya sebagian komponen dalam cairan, tidak 

adanya padatan atau gumpalan mengapung di permukaan atau mengendap ke dasar 

wadah. Semakin besar konsentrasi hidrokoloid yang ditambahkan semakin besar 

tingkat kelarutannya. Hal tersebut disebabkan jumlah gugus hidroksilnya bertambah 

dengan bertambahnya konsentrasi hidrokoloid sehingga tingkat pengikatan airnya 

semakin mudah dan cepat (Nugroho, Tamaroh dan Setyowati, 2006). 

 

2.8 Panelis 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan.  Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisio-psikologis, yaitu 

kesadaran atau pengenalan alat indra akan sifat-sifat benda karena adanya rangsangan 

yang diterima alat indra yang berasal dari benda tersebut. Penilaian organoleptik 

dalam pelaksanaannya diperlukan panel. 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 
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kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. Penilaian 

organoleptik dikenal tujuh macam panel, yaitu panel perseorangan, panel terbatas, 

panel terlatih, panel agak terlatih, panel konsumen dan panel anak-anak. Perbedaan 

ketujuh panel tersebut didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian 

organoleptik (Anonim, 2008).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian dimulai bulan Januari 2012 sampai dengan 

Februari 2012 yang dilaksanakan di Rumah Yoghurt Kecamatan Junrejo, Kota Batu 

untuk pembuatan es krim dan Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak Bagian 

Teknologi Hasil Ternnak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk 

pengujian indeks kelarutan. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain:  

 Pembuatan formula es krim instan: susu krim bubuk, susu skim bubuk, garam, 

gula dan vx  

 Pembuatan es krim instan siap saji: es krim instan, air, Ice Cream Maker dan 

freezer, timbangan digital, tupperware, kertas label, plastik, sendok. 

 Uji organoleptik: es krim instan siap saji, kertas label, sendok es krim, kotak 

sterofoam, scoop dan cup. 

 Uji kelarutan: es krim instan, timbangan digital, kertas label, plastik, sendok, 

beaker glass, pipet, tabung reaksi, tutup tabung reaksi, eksikator, rak tabung 

reaksi, oven, sentrifus, stirer, dan magnetic stirer. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan adalah dengan 

penambahan gum guar dengan empat perlakuan yang masing-masing diulang 

sebanyak empat kali.  

G1= penambahan gum guar 0,4 % bobot ICM. 

G2= penambahan gum guar 0,6 % bobot ICM. 

G3= penambahan gum guar 0,8 % bobot ICM. 

G4= penambahan gum guar 1 % bobot ICM. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan pada penelitian ini adalah gum guar sebagai variabel 

bebas, sedangkan variabel tidak bebasnya adalah warna, rasa, bau, tekstur, dan 

kelarutan. Analisis es krim instan meliputi: 

1. Organoleptik (aroma, rasa, tekstur dan warna) pada panelis, prosedur pengujian 

tertera pada Lampiran 1. 

2. Kelarutan, prosedur pengujian tertera pada Lampiran 2. 

3. Indeks efektifitas, prosedur pengujian menurut Susrini (2005) tertera pada 

Lampiran 11. 
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian organoleptik dan kelarutan di analisis 

menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

 

3.6 Batasan Istilah 

Es krim instan : Produk olahan susu yang berbentuk bubuk yang terbuat 

dari campuran skim bubuk 8,1 %, krim bubuk 8,1 %, gula 

bubuk 15 %, vx 1,8 %, garam 0,1 % dan  gum guar yang 

sesuai dengan konsentrasi masing-masing perlakuan. 

Ice Cream Mix (ICM) : Es krim instan yang telah ditambahkan air 67 %. 

Gum guar : Hidrokoloid alami yang didapat dari ekstraksi biji guar 

tanah. 

Mutu organoleptik : Penilaian secara sensoris terhadap bahan pangan 

dilakukan dengan menggunakan indera pembau, peraba 

dan pengecap pada saat bahan pangan tersebut di makan, 

yang biasanya digunakan untuk membedakan kualitas 

makanan tentang aroma, rasa, tekstur dan warna yang 

secara langsung dapat dibedakan. 

Kelarutan : kemampuan suatu zat kimia tertentu atau zat terlarut 

(solute) untuk larut dalam air.  
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Es krim instan siap saji : es krim instan yang telah ditambah air sebanyak 67 % 

dari berat es krim instan dan telah mengalami pengocokan, 

pembekuan dan pengerasan dalam freezer. 

Panelis semi terlatih : orang yang sudah sering menguji produk es krim atau 

produk teknologi hasil ternal lainnya, peneliti, aktif di 

laboratorium, sering menguji organoleptik. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

 Pembuatan es krim instan dengan tingkat penambahan gum guar yang berbeda 

tersaji pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema penelitian pembuatan es krim instan dengan tingkat penambahan 

gum guar yang berbeda. 
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 Pembuatan es krim instan siap saji tersaji pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema penelitian pembuatan es krim instan siap saji  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian pengaruh tingkat penambahan gum guar pada es krim instan 

terhadap aroma, rasa, tekstur, warna dan selama penelitian disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata aroma, rasa, tekstur, warna dan kelarutan es krim instan  

Variabel 
Perlakuan 

G1 G2 G3 G4 

Aroma 3,25
a  ± 2,36 3,45

a
 ± 2,06 3,18

a
  ± 1,93 3,10

a  ± 1,73 

Rasa 3,10
 a ± 2,52 3,40

 a ± 0,82 3,15
 a ± 0,56 2,70

 a ± 1,00 

Tekstur 2,95
 a ± 1,71 2,35

 a ± 2,88 2,60
 a ± 1,83 3,00

 a ± 2,71 

Warna 4,35
 a ± 3,20 4,15

 a ± 1,89 3,95
 a ± 1,50 4,25

 a ± 2,87 

Kelarutan 98,66
 a ± 0,43 98,50

 a ± 0,64 98,81
 a ± 0,28 99,08

 a ± 0,16 
Keterangan:  superskrip a pada tabel diatas menunjukkan tidak adanya  perbedaan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) 

 

4.1  Pengaruh Tingkat Penambahan Gum Guar Terhadap Aroma Es Krim 

Instan 

 

Data dan analisis ragam aroma es krim instan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran  6. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan gum guar 

pada pembuatan es krim instan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata   

(P>0,05) terhadap aroma es krim instan. Rata-rata hasil uji organoleptik oleh panelis 

terhadap aroma es krim instan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Rasa es krim instan yang tidak menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata 

tersebut disebabkan aroma gum guar mendekati netral atau tidak menyengat, 

sehingga penambahan konsentrasi gum guar dengan selisih pada penelitian ini tidak 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata. Aroma gum guar tidak mendominasi 
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aroma bahan-bahan lain dalam es krim instan. Menurut Kawamura (2008) gum guar 

sebagai bahan penstabil dalam es krim memiliki sifat hampir tidak beraroma. 

Penelitian yang dilakukan Murtaza dkk. (2004) menunjukkan bahwa penambahan 

bahan penstabil yang terdiri dari 75% gum guar yang dikombinasikan dengan 25 % 

gum xanthan dalam es krim tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

terhadap aroma. 

Tabel 3. menunjukkan hasil rata-rata yang diberikan oleh panelis pada aroma 

es krim instan dengan penambahan konsentrasi gum guar yang berbeda berkisar 

antara 3,10 sampai 3,45 yang berada pada kisaran kategori “aroma gula” sampai “ada 

sedikit aroma susu” sesuai dengan lembar kerja penilaian panelis yang digunakan 

(Lampiran 1). Hal ini menunjukkan bahwa aroma es krim instan pada masing-masing 

perlakuan dan ulangan didominasi oleh bahan-bahan ICM yang digunakan dalam 

pembuatan es krim instan, yaitu susu skim bubuk 8,1 %, susu full cream bubuk 8,1 % 

dan gula 15 %. Aroma es krim instan tidak bisa mencapai kategori tertinggi, yaitu 

“aroma susu”. Hal itu disebabkan penggunaan full cream bubuk dan skim bubuk 

konsentrasinya sama, yaitu sebesar 8,1 %. 

Aroma es krim instan dalam penelitian ini merupakan perpaduan antara susu 

full cream bubuk, susu skim bubuk dan gula. Menurut Susrini (2003) terbentuknya 

aroma pada es krim ditimbulkan dari bahan-bahan dalam ICM, oleh sebab itu tidak 

boleh terdapat penyimpangan aroma dari bahan-bahan penyusun ICM tersebut, 

misalnya tengik, pahit, sangit (cooked flavor) dan sebagainya. Cacat aroma dapat juga 

disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan penambahan bahan-bahan dalam ICM 
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termasuk bahan-bahan penambah aroma. Bagi konsumen aroma merupakan salah 

satu faktor penting dalam pemilihan suatu makanan. Menurut Elisabeth (2007) hal 

pertama yang akan diperhatikan oleh konsumen saat membeli es krim adalah rasa dan 

aromanya. 

 

4.2  Pengaruh Tingkat Penambahan Gum Guar Terhadap Rasa Es Krim 

Instan 

 

Data dan analisis ragam aroma es krim instan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 7. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi 

penambahan gum guar pada pembuatan es krim instan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap rasa es krim instan. Rata-rata hasil uji 

organoleptik oleh panelis terhadap rasa es krim instan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Rasa es krim instan yang tidak berbeda tersebut diduga disebabkan rasa gum 

guar sebagai bahan penstabil dan bahan pengemulsi tidak mendominasi rasa bahan-

bahan lain dalam es krim instan. Menurut hasil penelitian Lo (1996) terhadap 

penambahan gum guar juga menunjukan tidak adanya perbedaan pengaruh terhadap 

rasa produk tersebut. Gum guar sebagai bahan penstabil pada es krim dan  berbentuk 

bubuk memiliki rasa hambar atau tidak berasa (Kawamura, 2008). Penelitian Murtaza 

dkk. (2004) yang menggunakan gum guar dikombinasikan dengan gum xanthan 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata pada perlakuan yang menggunakan 

bahan penstabil 100 % gum guar sedangkan yang menggunakan bahan penstabil yang 

terdiri dari 100 % gum xanthan, 75 % gum guar 25 % gum xanthan, 50 % gum guar 
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dan 50 % gum xanthan dan 25 % gum guar dan 75 % gum xanthan tidak 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap rasa.  

Tabel 3. menunjukkan hasil rata-rata yang diberikan oleh panelis pada rasa es 

krim instan dengan penambahan konsentrasi gum guar yang berbeda berkisar antara 

2,70 sampai 3,40 yang berada pada kisaran kategori “cukup enak” sampai “enak” 

sesuai lembar kerja penilaian panelis (Lampiran 1). Hal tersebut menunjukkan rasa 

dari es krim instan didominasai oleh bahan ICM. Konsentrasi bahan-bahan tersebut 

antara lain gula 15 %, full cream bubuk 8,1 % dan skim bubuk 8,1%.  

Rasa es krim instan yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan perpaduan 

antara susu bubuk krim, susu bubuk krim, gula, dan garam. Winarno (2004) 

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan panelis 

terhadap rasa, antara lain senyawa kimia, suhu, konsentrasi, dan  interaksi dengan 

komponen rasa yang lain. Bride and Mac (1990) menyatakan bahwa bahan pangan 

umumnya tidak terdiri dari satu rasa tetapi merupakan gabungan dari berbagai 

citarasa yang utuh. Beberapa unsur kimia suatu produk mempunyai kontribusi 

terhadap citarasa, sedangkan yang lain sedikit atau tidak mempengaruhi citarasa sama 

sekali. Citarasa dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena sensorik yang 

membutuhkan penilaian (Tranggono dan Sudarmadji, 1990). 

 

4.3  Pengaruh Tingkat Penambahan Gum Guar Terhadap Tekstur Es Krim 

Instan 

 

Data dan analisis ragam aroma es krim instan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 8. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi 
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penambahan gum guar pada pembuatan es krim instan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap tekstur es krim instan. Rata-rata hasil uji 

organoleptik oleh panelis terhadap tekstur es krim instan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Hasil analisis ragam tersebut diduga disebabkan gum guar yang digunakan 

tidak mendominasi bahan lainnya. Tekstur es krim juga dipengaruhi kristal es krim 

yang terbentuk. Gum guar yang juga sebagai bahan penstabil dapat menghambat 

pengkristalan es krim instan saat penyimpanan sehingga tekstur yang dihasilkan tidak 

keras. Gum guar sebagai bahan penstabil dapat mengurangi jumlah air bebas dalam es 

krim sehingga pembentukan kristal es juga dapat berkurang (Naresh and Shailaja, 

2006). Penelitian yang dilakukan oleh Sutton and Jean (1998) menunjukkan bahwa 

pengguanaan gum guar pada konsentrasi 0,1 % dan 0,25 % berhasil menurunkan 

kistal es pada es krim. Penambahan bahan penstabil yang terbuat dari rumput laut dan 

gum serta turunannya dapat menghambat pengkristalan pada es krim. Perbedaan 

konsentrasi gum guar dengan selisih 0,2 % pada masing-masing perlakuan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh nyata terhadap tekstur es krim instan secara 

keseluruhan.  

Tabel 3. menunjukkan hasil rata-rata yang diberikan oleh panelis pada tekstur 

es krim instan dengan penambahan konsentrasi gum guar yang berbeda berkisar 

antara 2,35 sampai 3,60 yang berada pada kisaran kategori “cukup lembut” sesuai 

lembar kerja penilaian panelis (Lampiran 1). Tekstur es krim instan yang terbentuk 

banyak dipengaruhi bahan ICM seperti full cream bubuk, skim bubuk dan gula. Body 

es krim adalah keseluruhan struktur, yang sebagian besar dipengaruhi oleh komposisi 
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bahan-bahan dalam ICM. Tekstur adalah keadaan partikel-partikel yang menyusun 

keseluruhan body. Cacat pada body dan tekstur bukan hanya dipengaruhi oleh bahan-

bahan yang dipakai tetapi juga proses pengolahan. Kecepatan pembekuan akan 

mempengaruhi tekstur es krim, semakin cepat pembekuan, semakin kecil kristal es 

yang terbentuk sehingga tekstur es krim menjadi halus (Susrini, 2003). Tekstur es 

krim dipengaruhi oleh ukuran dari kristal es, globula lemak, gelembung udara dan 

kristal laktosa (Suprayitno, Kartikaningsih dan Rahayu, 2001). Tekstur lembut es 

krim sangat dipengaruhi oleh komposisi ICM, cara mengolah, dan kondisi 

penyimpanan. Tekstur es krim yang baik adalah halus atau lembut (smooth), tidak 

keras, dan tampak mengkilap (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Menurut Goff, Caldwell and Stanley (1993) saat penyajian dan konsumsi, 

bahan penstabil berkontribusi dalam menyeragamkan pelelehan saat dimulut dan 

tekstur es krim. Bahan pengemulsi adalah komponen penyusun yang berfungsi untuk 

memperbaiki kualitas pengadukan pada adonan, menghasilkan es krim yang lebih 

kering untuk tujuan pengemasan, menghasilkan tekstur yang lebih lembut (Syahrul, 

2005). Bahan penstabil pada pembuatan es krim, berfungsi untuk melembutkan 

tekstur, menambah viskositas pada bagian air yang tidak membeku dan 

mempertahankannya, sehingga air tersebut tidak berpindah posisinya (Padaga dan 

Sawitri, 2005). Bahan pengemulsi (emulsifier) adalah komponen penyusun yang 

berfungsi untuk memperbaiki kualitas pengadukan pada adonan, menghasilkan es 

krim yang lebih kering untuk tujuan pengemasan, menghasilkan tekstur yang lebih 

lembut (Syahrul, 2005).  
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Gula juga memiliki peranan dalam pembentukan tekstur. Dikemukakan oleh 

Susrini (2003) bahwa gula selain sebagai pemanis juga digunakan untuk memperoleh 

tekstur es krim yang halus. Kerusakan tekstur es krim diakibatkan adanya kristalisasi 

laktosa yang menyebabkan tekstur es krim seperti berpasir (sandy deffect). Gula 

ditambahkan untuk mengurangi terjadinya kerusakan tersebut. Proses pembekuan 

juga mempengaruhi tekstur es krim yang dihasilkan. Tekstur es krim yang lembut 

didapat jika proses pembekuan dilakukan dengan metode pembekuan cepat, sehingga 

dihasilkan kristal-kristal es yang lebih kecil. Menurut Susrini (2003), kecepatan 

pembekuan akan mempengaruhi tekstur ice cream, semakin cepat pembekuan, 

semakin kecil kristal es yang terbentuk sehingga tekstur ice cream menjadi halus. 

 

4.4  Pengaruh Tingkat Penambahan Gum Guar Terhadap Warna Es Krim 

Instan 

 

Data dan analisis ragam aroma es krim instan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 9. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi 

penambahan gum guar pada pembuatan es krim instan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap warna es krim instan. Rata-rata hasil uji 

organoleptik oleh panelis terhadap warna es krim instan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Perbedaan pengaruh tidak nyata yang terjadi disebabkan gum guar sebagai 

bahan penstabil dan juga bahan pengemulsi memiliki warna yang netral atau tidak 

mendominasi. Menurut Kawamura (2008) warna gum guar berkisar antara putih 

sampai putih kekuningan, sehingga tidak akan mendominasi warna produk yang 

ditambah gum guar. Penelitian yang dilakukan Murtaza dkk. (2004) menunjukkan 
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bahwa penambahan bahan penstabil yang terdiri dari 75% gum guar yang 

dikombinasikan dengan 25 % xanthan gum dalam es krim tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap warna.  

Tabel 3. menunjukkan hasil rata-rata yang diberikan oleh panelis pada warna 

es krim instan dengan penambahan konsentrasi gum guar yang berbeda berkisar 

antara 3,95 sampai 4,35 yang berada pada kisaran kategori “berwarna putih kebiruan” 

sampai “putih kekuningan” sesuai lembar kerja penilaian panelis (Lampiran 1). Hal 

ini menunjukkan warna yang nampak pada es krim instan ini terbentuk dari 

perpaduan antara bahan-bahan pembentuk ICM seperti gula, susu skim bubuk dan 

juga full cream bubuk yang berwarna kuning dan memiliki konsentrasi lebih besar 

dibandingkan dengan konsentrasi gum guar yang digunakan dalam pembuatan es 

krim instan. Warna yang timbul pada es krim instan dalam penelitian ini diduga 

sebagian besar berasal dari susu skim bubuk dan susu full cream bubuk. Warna es 

krim didominasi oleh perpaduan antara mentega dengan susu skim, karena bahan lain 

tidak mempunyai warna khas tetapi berwarna putih (Syahrul, 2005).  

Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya sangat baik tidak akan 

dimakan apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang, atau memberi kesan 

telah menyimpang dari warna yang seharusnya. Warna alami dari produk pangan 

akan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kandungan komposisi bahan, 

diupayakan meminimalisasi dan mengurangi perubahan warna atau mempertahankan 

warna alaminya (Winarno, 2002).  
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4.5  Pengaruh Penambahan Gum Guar Terhadap Kelarutan Es Krim Instan 

Data dan analisis ragam aroma es krim instan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 10. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi 

penambahan gum guar pada pembuatan es krim instan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kelarutan es krim instan. Rata-rata hasil uji 

organoleptik oleh panelis terhadap kelarutan es krim instan dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Hasil analisis ragam tersebut karena konsentrasi gum guar yang dipakai 

hampir sama pada masing-masing perlakuan, sehingga es krim instan pada masing-

masing perlakuan dan ulangan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok. 

Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa nilai nilai kelarutan berkisar antara 98,50 % 

hingga 99,08 %. 

Kelarutan suatu substansi mencerminkan seberapa jauh substansi tersebut 

dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Semakin besar konsentrasi hidrokoloid yang 

ditambahkan semakin besar tingkat kelarutannya. Hal tersebut disebabkan jumlah 

gugus hidroksilnya (yang mampu mengikat air) yang bertambah dengan 

bertambahnya konsentrasi hidrokoloid sehingga tingkat pengikatan airnya semakin 

mudah dan cepat (Nugroho dkk., 2006).  

Gum guar sebagai hidrokoloid memiliki rantai yang lebih tersubstitusi dengan 

galaktosa sehingga gum ini lebih mudah larut di dalam air dibandingkan gum biji 

jenis lainnya. Gum guar  mempunyai kelarutan yang baik dalam air dingin (Sukardi, 

2002). Pemberian gum guar pada es krim bertujuan untuk mendapatkan daya 
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kelarutan dan mengontrol kristal es (Sundari dan Saati, 2011). Gum guar juga dapat 

dilarutkan dalam air dingin dan memberikan kekentalan yang tinggi dalam 

konsentrasi rendah. Oleh karena itu, gum guar digunakan sebagai pengental, 

pemantap, dan pengikat air dalam produk pangan. Menurut Widiatmoko (2012) 

produk instan harus memiliki tingkat kelarutan yang tinggi, sehingga penyeduhannya 

tidak lagi dengan air mendidih tapi dengan air hangat atau air dingin. Es krim instan 

yang dihasilkan dari penelitian ini juga memiliki nilai kelarutan yang tinggi, yang 

mendekati 100 %. 

 

4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik 

        Perlakuan terbaik dari penelitian ini didapat dengan membandingkan nilai 

produksi yang berbeda, yaitu penambahan gum guar yang dilakukan dengan 

menggunakan indeks efektifitas (de Garmo, Sulvian, Canada, 1984). Prosedur 

pengukuran dan hasil perhitungan disajikan pada Lampiran 5. Penentuan perlakuan 

terbaik dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari 

Pengaruh perlakuan yang diberikan dan sebagai variabel yang digunakan (Susrini, 

2005). 

     Penentuan perlakuan terbaik ditentukan oleh rata-rata nilai produk tertinggi 

berdasarkan parameter organoleptik (aroma, rasa, tekstur, warna) dan kelarutan yang 

didapat dari penilaian responden. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan 

konsumen terhadap produk es krim instan sudah cukup, sehingga penilaian panelis 

merupakan faktor utama dalam menentukan suatu produk yang disukai. 



 

39 

 

        Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata ranking dalam menentukan perlakuan 

terbaik terdapat pada Lampiran 11. diketahui bahwa panelis lebih menyukai produk 

es krim instan dengan perlakuan penambahan gum guar 0,6 % (G2), yaitu sebesar 

4,63 g. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan gum 

guar yang tepat adalah pada konsentrasi 0,6 % yang menghasilkan es krim dengan 

nilai rata-rata  aroma 3,45; rasa 3,40; tekstur 3,35; warna 4,15 dan kelarutan 98,50%.  

 

5.2  Saran 

Disarankan untuk menggunakan gum guar dengan konsentrasi 0,6 % agar 

diperoleh es krim instan yang berkualitas baik. 
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Lampiran 1. Lampiran Kerja Uji Intensitas dengan Panelis Semi Terlatih 

(Watts et al., 2003)  

Uji Organoleptik 

Hari / tanggal  : 

Nama panelis  : 

Pengujian  : 

Produk yang diuji : 

Ujilah warna/aroma/tekstur/rasa sampel es krim berikut ini dengan memilih 

salah satu Kategori sesuai hasil pengujian Anda dengan memberikan tanda √ pada 

baris dan kolom yang sesuai. Terima kasih. 

AROMA 

Derajat kesukaan Kode sampel 

456 579 893 102 

Aroma susu     

Ada sedikit aroma susu     

Aroma gula     

Aroma gelatin     

Aroma menyimpang     

RASA 

Derajat kesukaan Kode sampel 

456 579 893 102 

Sanagt enak     

Enak     

Cukup enak     

Kurang enak     

Tidak enak     

TEKSTUR 

Derajat kesukaan Kode sampel 

456 579 893 102 

Sangat lembut     

Lembut     

Cukup lembut     

Agak kasar     

Kasar     

WARNA 

Derajat kesukaan Kode sampel 

456 579 893 102 

Putih kekuningan      

Putih kebiruan     

Putih     

Putih kecoklatan     

coklat     
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Keterangan: 

 

 X = Berat tabung sentrifus setelah dioven 105
o
C selama 24 jam 

 Y = Berat tabung sentrifus setelah ditambah cairan 10 ml 

 Z = Berat tabung reaksi + endapan setelah dioven 105
o
C selama 4 jam 

 Cairan 

a = Y –X 

 Endapan 

b = Z – X 
100 % - % Endapan 

Lampiran 2. Metode Uji kelarutan. Modifikasi dari uji index kelarutan susu 

bubuk Rogers, Fang, Lin, Seloumulya and Chen (2012) 

 

1. Tabung sentrifus kosong dioven dengan suhu 105
o
C selama 24 jam. 

2. Setelah dioven dimasukkan dalam eksikator selama 15 menit kemudian 

ditimbang. 

3. 100 ml aquadest dimasukkan kedalam beaker glass.  

4. 10 gram bubuk es krim instan dimasukkan dalam beaker glass yang telah 

berisi aquades 100 ml. 

5. Diadauk dengan stirer selama 5 menit. 

6. Campuran kemudian dimasukkan kedalam tabung sentrifus sebanyak 10 ml (2 

tabung sentrifus) kemudian ditimbang. 

7. Dua tabung tersebut selanjutnya disentrifus dengan kecepatan 1000 rpm 

selama 5 menit. 

8. Cairan yang bening dikeluarkan hingga tertinggal endapannya saja, pekerjaan 

ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari terbawanya endapan. 

9. Setelah itu tabung dioven dengan suhu 105
o
C selama 4 jam. 

10. Kemudian di masukan kedalam eksikator selama 15 menit. 

11. Tabung ditimbang dan dihitung index kelarutannya. 

 Rumus perhitungan Kelarutan : 

 % Endapan 

 

b 

   x 100% 

a 

 

 % Kelarutan  
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Lampiran 3. Data Perhitungan Komposisi Bahan Campuran Es Krim Instan  

 

Es krim instan: 

 Perbandingan powder es krim instan dan air dalam 100 g adonan ICM es krim 

instan siap saji 1 : 2 

 Powder es krim instan : air = 1 : 2 = 3 

  1 

 Powder es krim instan:      x 100 g = 33,3 g = 33 g 

  3 

  Powder  es krim instan: 

                            8,1 

 Krim 8,1 %   =          x 100 g = 8,1 g 

               100 

                             8,1 

  Skim  8,1 %   =          x 100 g = 8,1 g 

     100 

            15 

  Gula 15 %  =          x 100 g = 15 g 

         100 

                        0,2 

 Garam 0,2 %  =  x 100 g = 0,2 g 

             100 

                            0,88 

 Vx 0,88 %  =  x 100 g = 0,88 g 

              100 

 

           2 

                    Air:        x 100 g = 67 g 

           3 

                            

 Presentase gum guar 

 G1 = 0,4 % x 772  

      = 3,09 g 

 G2 = 0,6 % x 772 

      = 4,63 g 

 G3 = 0,8 % x 772 

      = 6,18 g 

 G4 = 1 % x 772 

      = 7,72 g 
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 Komposisi ICM es krim instan siap saji 

 

Bahan Persentase 

(%) 

Jumlah 

(gr) 

Susu krim 8,1 8,1 

Susu skim  8,1 8,1 

Gula 15 15 

Garam 0,20 0,20 

Vx 0,87 0,87 

Air 67 67 

Total 100 100 

Guar gum 

0,4 3,09 

0,6 4,63 

0,8 6,18 

1 7,72 
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Lampiran 4. Lembar Penilaian Urutan (Ranking) Pentingnya Peranan Variabel 

Terhadap Mutu Produk (Susrini, 2005) 

 

Produk  : 

Responden : 

       Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat tentang urutan nilai pentingnya 

peranan ketiga variabel berikut, terhadap mutu produk dengan mencantumkan nilai 1-

5, mulai dari peranan terpenting (5) sampai kurang penting (1). 

Atas partisipasi saudara diucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

Catatan: 

1. Berhubung ada 5 variabel, nilai adalah 1-5 dari peranan kurang penting hingga 

terpenting. 

2. Nilai untuk variabel yang diteliti tidak boleh sama. 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Nilai 

Mutu Organoleptik:  

 Tekstur …………………. 

 Warna …………………. 

 Rasa …………………. 

 Aroma …………………. 

Kelarutan  …………………. 



 

51 

 

Lampiran 5. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984) 

1. Meminta pendapat responden tentang urutan (ranking) pentingnya peranan kelima 

variable terhadap mutu produk, dengan menggunakn daftar isian (kuisioner). 

2. Hasil ranking tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu dirata-rata untuk mengetahui 

urutan masing-masing variable. 

3. Dari hasil ranking tersebut kemudian dihitung bobot variabel (BV) dengan rumus 

Rata-rata Ranking Variabel 

BV =  

Rata-rata Ranking Tertinggi 

 

4. Dihitung bobot normal (BN) 

BN = BV : total BV 

5. Dihitung Nilai Efektifitas (Ne) 

Nilai Perlakuan – Nilai Terjelek 

Ne = 

Nilai Terbaik – Nilai Terjelek 

 

6. Dihitung Nilai Hasil (Nhl) dari semua variabel dengan mengalikan Ne dengan 

bobot  normal masing-masing. 

7. Nhl dari semua variabel untuk masing-masing perlakuan kemudian dijumlahkan. 

Perlakuan dengan jumlah Nhl tertinggi adalah perlakuan yang terbaik. 
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Lampiran 6. Analisis Data Hasil Uji Organoleptik Aroma Es Krim Instan 

 

Data organoleptik aroma es krim instan 

Panelis 

G1 G2 G3 G4 

Total 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 62 

2 2 3 3 2 4 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 41 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31,50 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 64 

5 4 5 5 2 5 3 4 5 2 2 5 5 5 2 4 3 61 

Total 

16 18 18 13 19 15 16 19 15 14 17 18 18 15 14 15 259,50 

  65     69     63,50     62     

Rata-rata 3,25  3,45 3,18 3,10   

 

Standar Deviasi 

 

SD G1 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G2 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 7,08 

3
    =  

 6,18 

3
 

= 2,36     = 2,06 

 

SD G3 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G4 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 5,79 

3
    =  

 5,20 

3
 

= 1,93     = 1,73 

 

 

Analisis Ragam 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

             𝐹𝐾        =
  𝑌𝑖𝑗𝑖 ,𝑗  

2

𝑝𝑥𝑛𝑥𝑟
 

                            =
259,502

4𝑥4𝑥5
 =  841, 75 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

               𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑌𝑖𝑗
2

𝑖 ,𝑗

− 𝐹𝐾 
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                              = 4² +  4² +  …  +  3² –  841,75 

                = 92,50  

             𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛    =
  𝑌𝑖𝑗𝑗  

2

𝑛𝑥𝑟
− 𝐹𝐾 

                                       =
65² + 69² + 63,50² +  62²

4𝑥5
− 841,75 

                                       = 1,36 

             𝐽𝐾𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠    =
   𝑖𝑗𝑗  

2

𝑝𝑥𝑟
− 𝐹𝐾 

                                  =
62² + 41² + 31,50² +  64² + 612

4𝑥4
− 841,75 

                                  = 354,14 

            𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡  = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 − 𝐽𝐾𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠  

                           = 92,50 –1,36 –  54,14 

                                   = 37 

 

Sumber keragaman 

SK db JK KT F Hitung  F 5% F 1% 

Perlakuan 3 1,36 0,45 0,04 2,50 16,69 

panelis 4 54,14 13,53 26,34 1,46 3,59 

Galat 72 37 0,51       

Total 79 92,50      14,5       

 

 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 

 

S                     =  KT galat/n perlakuan 

   

  
               = 0,56 

 F 5% = 4,08 

F 1% = 5,14 
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BNJ 0.05   = 0,56 x 4,08 

                  = 2,30  

BNJ 0.01   = 0,56 x 5,14 

                  = 2,89 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

G1 3,20 a 

G4 3,45 a 

G3 3,17 a 

G2 3,10 a 
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Lampiran 7. Analisis Data Hasil Uji Organoleptik Rasa Es Krim Instan 

 

Data organoleptik rasa es krim instan 

Panelis 

G1 G2 G3 G4 Total 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 55 

2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 1 40 

3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 25 

4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 

5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 65 

Total 

16 18 16 12 18 17 17 16 15 15 16 17 13 13 15 13 247 

  62     68     63     54     

Rata-rata   3,10     3,40     3,15     2,70     

 

Standar Deviasi 

 

SD G1 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G3 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 7,55 

3
    =  

 1,73 

3
 

= 2,52     = 0,58 

 

SD G2 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G4 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 2,45 

3
    =  

 3 

3
 

= 0,81     = 1,00 

 

Analisis Ragam  

 

 Faktor Koreksi (FK) 

             𝐹𝐾        =
  𝑌𝑖𝑗𝑖 ,𝑗  

2

𝑝𝑥𝑛𝑥𝑟
 

                            =
2472

4𝑥4𝑥5
 =  762,61 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

               𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑌𝑖𝑗
2

𝑖 ,𝑗

− 𝐹𝐾 
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                              = 32 + 42 + ⋯ + 42 −  762,61 

                = 96,39  

             𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛    =
  𝑌𝑖𝑗𝑗  

2

𝑛𝑥𝑟
− 𝐹𝐾 

                                       =
62² + 68² + 63² +  54²

4𝑥5
− 762,61 

                                       = 5,04 

             𝐽𝐾𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑖𝑠    =
   𝑖𝑗𝑗  

2

𝑝𝑥𝑟
− 𝐹𝐾 

                                  =
55² + 40² + 25² +  62² + 652

4𝑥4
− 762,61 

                                       = 69,83 

          𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡  = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 − 𝐽𝐾𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠  

                         = 96,39 –  5,04 –  69,83 

                                = 21,53 

 

Sumber keragaman 

 

SK db JK KT F Hitung  F 5% F 1% 

Perlakuan 3 5,04 1,68 5,62 2,73 4,07 

Panelis  4 69,82 17,46 58,39 2,50 2,50 

Galat 72 21,53 0,30       

Total 79 96,39         

 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 

 

S                               =  KT galat/n perlakuan 

  
= 0,27 

 F 5% = 4,01 

F 1% = 5,14 
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BNT 0.05 = Sd x F 5% 

                 = 0,27 x 4,01 

                 = 2,26 

BNT 0.01 = Sd x F 1% 

                 = 0,42 x 5,42 

                 = 3,05 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

G1 3,20 a 

G2 3,45 a 

G3 3,18 a 

G4 3,10 a 
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Lampiran 8. Analisis Data Hasil Uji Organoleptik Tekstur Es Krim Instan 

 

Data organoleptik tekstur es krim instan 

Panelis 

G1 G2 G3 G4 Total 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 2 1 4 1 3 1 4 4 1 2 1 2 1 1 4 2 34 

2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 2 1 3 1 1 3 2 40 

3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 3 2 34 

4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 63 

5 5 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 67 

Total 

17 14 15 13 17 13 17 20 12 14 11 15 13 14 19 14 238 

  59     67     52     60     

Rata-rata   2,95     3,35     2,60     3     

 

Standar Deviasi 

 

SD G1 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G3 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 5,12 

3
    =  

 5,48 

3
 

= 1,71     = 1,82 

 

SD G2 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G4 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 8,62 

3
    =  

 8,12 

3
 

= 2,87     = 2,71 

 

Analisis Ragam 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

             𝐹𝐾        =
  𝑌𝑖𝑗𝑖 ,𝑗  

2

𝑝𝑥𝑛𝑥𝑟
 

                            =
2382

4𝑥4𝑥5
 =  708,05 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

               𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑌𝑖𝑗
2

𝑖 ,𝑗

− 𝐹𝐾 
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                              = 2² +  1² +  …  +  4² −  708,05 

                = 121,95  

             𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛    =
  𝑌𝑖𝑗𝑗  

2

𝑛𝑥𝑟
− 𝐹𝐾 

                                       =
59² + 67² + 52² +  60²

4𝑥5
−  708,05 

                                       = 5,65 

             𝐽𝐾𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠    =
   𝑖𝑗𝑗  

2

𝑝𝑥𝑟
− 𝐹𝐾 

                                  =
34² + 40² + 34² +  63² + 672

4𝑥4
− 708,05 

                                       = 65,08 

          𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡  = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 − 𝐽𝐾𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠  

                         =  121,95 – 5,65–65,08 

                                = 51,23 

 

Sumber keragaman 

 

SK db JK KT F Hitung  F 5% F 1% 

Perlakuan 3 5,65 1,88 2,65 2,73 4,07 

Panelis 4 65,08 16,27 22,87 2,73 2,73 

Galat 72 51,23 0,71       

Total 79 121,95         

 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 

 

S                               =  KT galat/n perlakuan 

  
  = 0,42 

 F 5% = 4,08 

F 1% = 5,14 
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BNT 0.05 = Sd x F 5% 

                 = 0,42 x 4,08 

                 = 1,72 

BNT 0.01 = Sd Galat x F 1% 

                 = 0,42 x 5,14 

                 = 2,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

G1 2,95 a 

G2 3,35 a 

G4 2,60 a 

G3 3,00 a 
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Lampiran 9. Analisis Data Hasil Uji Organoleptik Warna Es Krim Instan 

 

Data organoleptik warna es krim instan 

Panelis 

G1 G2 G3 G4 

Total 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 78 

2 3 3 5 5 3 3 5 5 3 2 5 3 5 2 3 3 58 

3 3 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 65 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

5 3 3 5 5 2 3 3 3 3 4 2 2 5 5 3 2 53 

Total 

19 19 24 25 18 21 22 22 21 18 21 19 25 22 19 19 334 

  87     83     79     85     

Rata-rata   4,35     4,15     3,95     4,25     

 

Standar Deviasi 

 

SD G1 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G3 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 9,60 

3
    =  

 4,50 

3
 

= 3,20     = 1,50 

 

SD G2 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G4 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 5,68 

3
    =  

 8,62 

3
 

= 1,89    = 2,87 

 

Analisis Ragam 

 

 Faktor Koreksi (FK) 

             𝐹𝐾        =
  𝑌𝑖𝑗𝑖 ,𝑗  

2

𝑝𝑥𝑛𝑥𝑟
 

                            =
3342

4𝑥4𝑥5
 =  1394,45 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

               𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑌𝑖𝑗
2

𝑖 ,𝑗

− 𝐹𝐾 
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                              = 52 + 52 + ⋯ + 22 −  1394,45 

                = 87,55  

             𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛    =
  𝑌𝑖𝑗𝑗  

2

𝑛𝑥𝑟
− 𝐹𝐾 

                                       =
87 + 83² + 79² +  85²

4𝑥5
−  1394,45 

                                       = 1,75 

             𝐽𝐾𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠    =
   𝑖𝑗𝑗  

2

𝑝𝑥𝑟
− 𝐹𝐾 

                                  =
78² + 58² + 65² +  80² + 532

4𝑥4
− 1394,45 

                                  = 35,68 

          𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡  = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 − 𝐽𝐾𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠  

                         = 87,55 –1,75–35,68 

                                = 50,13 

 

Sumber keragaman 

SK db JK KT F Hitung  F 5% F 1% 

Perlakuan 3 1,75 0,58 0,84 2,73 4,07 

Panelis 4 35,68 8,92 12,81 2,50 2,50 

Galat 72 50,13 0,70       

Total 79 87,55         

 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 

 

S   =  KT galat/n perlakuan 

       = 0,4172 

 

F 5% = 4,08 

F 1% = 5,14 
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BNT 0.05 = Sd x F 5% 

                 = 0,42 x 4,08 

                 = 1,70 

BNT 0.01 = Sd x F 1% 

                 = 0,42 x 5,14 

                 = 2,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

G1 4,35 a 

G2 4,15 a 

G3 3,95 a 

G4 4,25 a 
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Lampiran 10. Analisis Data Hasil Uji Kelarutan Es Krim Instan 

 

Data index kelarutan es krim instan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-rata 

1 2 3 4 

G1 98,93 98,78 98,89 98,02 394,62 98,66 

G2 97,92 98,12 98,6 99,37 394,01 98,50 

G3 98,85 98,55 98,65 99,18 395,23 98,81 

G4 98,96 99,05 99,31 98,99 396,31 99,08 

Total 394,66 394,50 395,45 395,56 1580,17   

 

Standar Deviasi 

 

SD G1 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G3 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 1,28 

3
    =  

 0,83 

3
 

= 0,42     = 0,28 

 

SD G2 =  
  x−x‾ 2

𝑛−1
   SD G4 =  

  x−x‾ 2

𝑛−1
 

=  
 1,93 

3
    =  

 0,48 

3
 

= 0,64     = 0,16 

 

Analisis Ragam 

 Faktor Koreksi (FK) 

             𝐹𝐾        =
  𝑌𝑖𝑗𝑖 ,𝑗  

2

𝑝𝑥𝑛
 

                            =
1580,17²

4𝑥4
 =  156058,58 

 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

               𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑌𝑖𝑗
2

𝑖 ,𝑗

− 𝐹𝐾 

                              = 98,93² +  98,78² +  …  +  98,99² −  156058,58 

                = 2,83  
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             𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛    =
  𝑌𝑖𝑗𝑗  

2

𝑛
− 𝐹𝐾 

                                            

=
394,62² +  394,01² +  395,23² +  396,31²

4
−  156058,58 

                                       = 0,72 

                𝐽𝐾𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡  = 𝐽𝐾𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐽𝐾𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛  

                         = 2,83–  0,72 

                                = 2,11 

 

Sumber keragaman 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0,72 0,24 1,37 3,49 5,95 

Galat 12 2,11 0,18       

Total 15 2,83         

 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 

 

S                                =  KT galat/n perlakuan 

  

= 0,21 

  

F 5% = 3,77 

F 1% = 5,04 

 

BNT 0.05 = Sd x F 5% 

                 = 0,09 x 4,31 

                 = 0,32 

BNT 0.01 = Sd x F 1% 

                 = 0,09x 5,42 

                 = 0,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

G1 98,50 a 

G2 98,66 a 

G3 98,81 a 

G4 99,08 a 
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Lampiran 11. Data nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing variabel untuk 

masing-masing perlakuan 

 

 

Responden Aroma Rasa tekstur warna kelarutan 

1 3 4 5 2 1 

2 2 4 5 3 1 

3 2 4 3 5 1 

4 2 5 3 4 1 

5 1 5 4 2 3 

Jumlah 10 22 20 16 7 

Rata-rata 2 4,4 4 3,2 1,4 

Rangking IV I II III V 

 

 

perlakuan Aroma Rasa tekstur warna kelarutan 

G1 3,20 3,10 2,95 4,35** 98,66 

G2 3,45** 3,40** 3,35** 4,15 98,50* 

G3 3,18 3,15 2,60* 3,95* 98,81 

G4 3,10* 2,70* 3,00 4,25 99,08** 

       ** Terbaik 

     * Terjelek 

     

 

Daftar nilai untuk menentukan perlakuan terbaik 

 

 

 

  G1 G2 G3 G4 

Variabel B.variabel B.normal Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 

Aroma 0,45 0,13 0,29 0,04 1,00 0,13 0,23 0,03 0,00 0,00 

Rasa 1,00 0,29 0,14 0,04 1,00 0,29 0,64 0,19 0,00 0,00 

Tekstur 0,91 0,27 0,47 0,12 1,00 0,03 0,00 0,00 0,53 0,14 

Warna 0,73 0,21 1,00 0,21 0,50 0,11 0,00 0,00 0,75 0,16 

Kelarutan 0,32 0,09 0,28 0,03 0,00 0,00 0,53 0,05 1,00 0,09 

BT 3,41     0,06   0,13   0,08   0,09 


