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LECITHIN ADDITION IN THE MAKING OF INSTANT 
ICE CREAM IN TERMS OF SENSORY QUALITY 

(COLOR, FLAVOUR, TASTE, TEXTURE) AND 
SOLUBILITY 

 
Indra Yesi Kusuma, Purwadi, and Lilik Eka Radiati 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to know the best 

concentration of using lecithin as a emulsifiers on sensory 
quality (color, flavour, taste, texture) and solubility of instant 
ice cream. The material was used in this research was instant 
ice cream. The method of this research was experiment with 
Completely Randomized Design (CRD) by using four 
treatments and four replication. The data was analyzed by 
using variance analysis continued by Honestly Significance 
Difference (HSD) test method.  The results showed that 
different concentration of lecithin didn’t give a significantly 
difference effect (P>0.05) on sensory quality (color, smell, 
taste, texture) and solubility. The add of number 0,4 % lecithin 
give the best result on sensory quality (color, smell, taste, 
texture) and solubility of instant ice cream. 
 
Key word : lecithin, sensory, solubility, and instant ice cream. 
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Indra Yesi Kusuma, Purwadi dan Lilik Eka Radiati 

 
RINGKASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Januari 2012 

sampai 14 April 2012 yang telah dilaksanakan di Rumah 
Yoghurt Kota Batu untuk memproduksi es krim instan pada 
suhu ruang, sedangkan pengujian organoleptik dan kelarutan 
dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak 
Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat 
penambahan lesitin yang tepat sebagai bahan pengemulsi pada 
pembuatan es krim instan yang berkualitas baik ditinjau dari 
mutu organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur) dan kelarutan. 

Materi penelitian ini adalah Ice Cream Mix (ICM) 
yang terdiri dari susu bubuk skim, susu bubuk full cream, gula, 
air, garam, dan vx dengan penambahan lesithin yang berasal 
dari kedelai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan, perlakuan yang dicobakan 
berupa perbedaan konsentrasi lesitin yang digunakan: L1 = 0,4 
%, L2 = 0,6 %, L3 = 0,8 %, L4 = 1 % dari bobot es krim. 
Variabel yang diamati adalah mutu organoleptik (warna, 
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aroma, rasa, tekstur) dan kelarutan. Data dianalisis dengan 
analisis ragam dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
lesitin sebagai bahan pengemulsi pada es krim instan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap (warna, aroma, rasa, tekstur) dan kelarutan. Es krim 
instan dengan penambahan lesitin (0,4 %; 0,6 %; 0,8 %; 1 %) 
dari bobot es krim menunjukkan hasil rata-rata warna secara 
berurutan sebagai berikut: (4,55; 4,40; 4,35; 4,50) yang 
termasuk ke dalam kriteria es krim berwarna “putih kebiruan” 
hingga “putih kekuningan”. Rata-rata aroma sebagai berikut: 
(3,75; 3,55; 3,50; 3,35) yang termasuk ke dalam kriteria es 
krim beraroma “aroma gula” hingga “ada sedikit aroma susu”. 
Rata-rata rasa sebagai berikut: (3,80; 3,70; 3,90; 3,75) yang 
termasuk ke dalam kriteria es krim dengan rasa “cukup enak” 
hingga “enak”. Rata-rata tekstur sebagai berikut: (3,40; 3,80; 
3,30; 3,25) yang termasuk ke dalam kriteria es krim bertekstur 
“cukup lembut” hingga “lembut”. Rata-rata Indeks Kelarutan 
(%) sebagai berikut: (99,05; 99,07; 99,06; 98,98).  

Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat 
penambahan lesitin pada es krim instan yang terbaik adalah 
L1, yaitu dengan penambahan 0,4 % dari bobot es krim karena 
menghasilkan es krim instan dengan hasil mutu organoleptik 
warna 4,55 dalam kriteria “putih kekuningan”, aroma 3,75 
dalam  kriteria “ada sedikit aroma susu”,  rasa 3,80 dalam 
kriteria “enak”, tekstur 3,40 dalam kriteria “cukup lembut”, 
serta kelarutan 99,05 %. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Es krim merupakan jenis makanan olahan susu yang 
disukai oleh masyarakat karena rasanya yang enak dan 
mengandung zat gizi yang baik untuk masa pertumbuhan. 
Keunggulan es krim didukung oleh bahan baku utamanya, 
yaitu susu tanpa lemak dan lemak susu. Astawan (2005) 
menyatakan bahwa susu disebut sebagai makanan yang 
mengandung zat gizi lengkap, karena setiap 100 g 
mengandung energi (207 Kal), protein (4 g), lemak (2,5 g), 
kalsium (123 mg), fosfor (99 mg) dan natrium/sodium. Era 
globalisasi dan perkembangan zaman mempengaruhi gaya 
hidup masyarakat modern yang serba instan, praktis dan serba 
cepat tanpa memerlukan waktu yang lama dalam 
penyajiannya, salah satunya dengan berkembangnya inovasi 
baru terhadap produk olahan susu, yaitu es krim instan. 

Es krim instan adalah sebuah produk baru berupa es 
krim dalam bentuk bubuk instan dalam kemasan. Produk es 
krim ini dibuat dalam bentuk bubuk instan, sehingga dapat 
disimpan pada tempat yang kering dan tidak memerlukan 
lemari pendingin. Cara penyajiannya hampir sama dengan 
makanan instan lainnya di mana konsumen dapat membuat 
sendiri es krim yang disukai dengan cara menyajikan dengan 
ditambahkan air sebagai pelarutnya kemudian dicampur 
menggunakan mixer agar menjadi adonan yang homogen. 
Setelah itu dimasukkan ke dalam freezer agar teksturnya 
menjadi padat dan lembut (Anonim, 2008a).   
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Es krim instan berasal dari ICM yang berupa bubuk 
kemudian ditambah dengan air, kemudian agar dapat 
membentuk padatan perlu dibantu oleh senyawa bahan 
pengemulsi dan bahan penstabil. Bahan pengemulsi atau zat 
pengemulsi adalah suatu bahan yang digunakan untuk menjaga 
kestabilan emulsi minyak dan air. Umumnya bahan 
pengemulsi berupa senyawa organik yang terdiri dari gugus 
polar maupun nonpolar yang menyebabkan kedua zat tersebut 
dapat bercampur. Bila es krim bubuk dicampur dengan air, 
maka bahan pengemulsi pada es krim dapat mengikat minyak 
dari susu sebagai bahan utama es krim pada gugus 
nonpolarnya sedangkan partikel air akan terikat kuat oleh 
gugus polar pengemulsi tersebut. Bagian polar bahan 
pengemulsi akan terionisasi menjadi bermuatan negatif, 
kemudian menyebabkan minyak juga menjadi bermuatan 
negatif. Partikel minyak kemudian akan tolak-menolak yang 
menyebabkan air dan minyak yang pada awalnya tidak dapat 
larut tersebut kemudian menjadi stabil. Bahan pengemulsi 
yang sering digunakan pada industri makanan berasal dari 
telur. Telur, terutama pada kuning telurnya, mengandung 
lesitin yang berperan sebagai suatu bahan pengemulsi, contoh 
bahan makanan yang dibuat dengan cara ini adalah mentega, 
margarin, es krim dan sebagian besar kue (Anonim, 2010a).  

Bahan penstabil dalam es krim pada umumnya 
merupakan kelompok polisakarida yang biasa digunakan 
dalam formula es krim. 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. Tanpa bahan penstabil, tekstur es krim akan 
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menjadi kasar karena terbentuknya kristal – kristal es (Padaga 
dan Sawitri, 2005). 

Lesitin merupakan pengemulsi alami yang sangat 
populer dan banyak digunakan dalam industri pangan modern. 
Lesitin diisolasi dari otak, jantung, dan hati sapi, kuning telur 
serta kedelai. Lesitin dalam pembuatan es krim instan 
memiliki fungsi sebagai bahan pengemulsi, yaitu menstabilkan 
emulsi antara lemak dan air. Lesitin pada es krim instan 
bertugas membentuk dispersi fase lemak yang merata pada 
suatu fase air/cairan, sehingga didapatkan kualitas es krim 
yang baik. Penambahan lesitin sebagai bahan pengemulsi es 
krim lebih dipilih karena dianggap sebagai surfaktan yang 
sangat mudah ditolelir dan non-toksik. Lesitin merupakan 
bagian integral membran sel, dan bisa sepenuhnya dicerna, 
sehingga aman dikonsumsi oleh manusia. Komponen utama 
lesitin adalah Vitamin B, asam fosfat, kolin, asam linoleat dan 
inositol (Hartomo dan Widiatmoko, 1993).  

Menurut hasil penelitian Moeljaningsih (2006), 
pemberian lesithin pada permen coklat memberikan pengaruh 
terhadap mutu organoleptik. Penambahan lesitin 0,7% 
menunjukkan perlakuan terbaik pada uji organoleptik terhadap 
rasa (4,72 (suka); tekstur 3,50 (suka); aroma 3,90 (suka) dan 
kenampakan warna 3,00 (biasa). Penambahan lesitin yang 
terlalu banyak akan mengakibatkan coklat menjadi kental, 
sehingga akan berpengaruh pada permen coklat. Penambahan 
lesitin dapat meningkatkan massa pembentukan coklat selama 
proses pembuatan permen coklat, mencegah terjadinya 
struktur gumpalan padat yang dapat mempengaruhi tekstur 
akhir dari coklat serta berpengaruh pada sifat coklat yang tidak 
mudah lembek. Penambahan lesitin akan membantu dispersi 
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lemak sehingga tersebar rata dalam adonan kembang gula dan 
akan mengurangi kristal lemak pada permukaan selama proses 
pendinginan serta dapat meningkatkan kenampakan dan 
tekstur yang lebih baik dan menarik sesuai dengan yang 
diinginkan konsumen. Berdasarkan uraian di atas maka perlu 
adanya penelitian untuk mengetahui tingkat penambahan 
lesitin yang tepat dalam pembuatan es krim instan, sehingga 
dapat meningkatkan kualitas fisik es krim terhadap mutu 
organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur) dan kelarutan.  
1.2 Rumusan Masalah 

Berapa banyak tingkat penambahan lesitin yang tepat 
sebagai bahan pengemulsi pada pembuatan es krim instan 
yang berkualitas baik ditinjau dari mutu organoleptik (warna, 
aroma, rasa, tekstur) dan kelarutan? 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
tingkat penambahan lesitin yang tepat sebagai bahan 
pengemulsi pada pembuatan es krim instan yang berkualitas 
baik ditinjau dari mutu organoleptik (warna, aroma, rasa, 
tekstur) dan kelarutan. 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai sumber informasi, inovasi, masukan dan pertimbangan 
bagi produsen tentang es krim instan, serta sebagai bahan 
masukan dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut 
terutama tentang pengembangan produk es krim instan yang 
mengggunakan lesitin. 
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1.5 Kerangka Pikir 
Es krim merupakan produk olahan susu yang 

dibekukan terdiri dari bahan-bahan seperti: susu, skim, krim, 
gula kuning telur, zat penambah warna dan aroma. Proses 
pencampuran es krim dimulai dengan mengkombinasikan 
bahan-bahan dengan proses pasteurisasi, homogenisasi, 
pendinginan, aging, pemberian rasa dan pembekuan. Es krim 
yang bermutu dipengaruhi oleh bahan baku yang bermutu 
tinggi dan proses pembuatan yang higienis. Ice Cream Mix 
(ICM) merupakan bahan baku pembuatan es krim dan 
sebagian besar mengandung lemak. Fungsi lemak adalah 
untuk memberi tekstur halus pada es krim, mempertahankan 
bentuk es krim agar tidak mudah meleleh serta memberikan 
rasa nikmat. Kandungan lemak susu pada bahan baku es krim 
yang sangat rendah, akan membuat molekul kristal es 
berbentuk besar, sehingga tekstur lebih kasar dan terasa lebih 
dingin. Bahan pengemulsi dan bahan penstabil dapat menutupi 
sifat-sifat buruk yang diakibatkan kurangnya lemak susu. 

Pengembangan aneka jenis es krim terus dilakukan 
untuk meningkatkan keanekaragaman produk pangan, salah 
satunya adalah es krim instan. Es krim ini berupa es krim 
dalam bentuk bubuk instan dalam kemasan. Produk es krim ini 
dibuat dalam bentuk bubuk instan supaya mudah dan murah 
dalam pendistribusiannya. 

Penambahan bahan-bahan dalam pembuatan es krim 
yang memiliki fungsi sebagai bahan pengemulsi sangat 
diperlukan misalnya lesitin. Lesitin merupakan salah satu 
bahan pengemulsi yang sering digunakan dalam pembuatan es 
krim. Lesitin yang telah umum digunakan di dalam 
pengolahan es krim ialah kuning telur. Kuning telur berfungsi 
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sebagai penambah flavour yang lezat terhadap es krim, 
memperbaiki body dan tekstur, tidak mempengaruhi freezing 
point, dan meningkatkan viskositas es krim. Lesitin di dalam 
kuning telur berfungsi sebagai bahan pelembut es krim/bahan 
pengemulsi, menyimpan lemak susu dalam suspensi dan 
membatasi pembentukan kristal es. Molekul bahan pengemulsi 
akan menggantikan membran protein lemak yang rusak akibat 
pengadukan, satu ujung molekulnya akan melarut di air, 
sedangkan ujung satunya akan melarut di lemak. Lesitin ini 
bertugas untuk membuat gelembung-gelembung lemak tetap 
bersatu dalam rantai, membentuk tekstur es krim yang baik 
serta meningkatkan kemampuan pengikatan udara.  

Penambahan lesitin sebagai bahan pengemulsi 
sekaligus penstabil, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
es krim yang dihasilkan ditinjau dari beberapa sifat fisik es 
krim, seperti mutu organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur) 
dan kelarutan.  
1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah tingkat 
penambahan lesitin sebagai bahan pengemulsi pada 
pembuatan es krim instan dapat memberikan perbedaan 
pengaruh terhadap kualitas es krim instan berdasarkan mutu 
organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur) dan kelarutan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Es Krim  

Es krim merupakan makanan beku yang terbuat dari 
campuran produk-produk susu dengan persentase lemak susu 
berkisar 10-15 % dan dicampur dengan telur, ditambah dengan 
bahan penegas cita rasa dan pewarna tertentu, sehingga lebih 
menarik (Saleh, 2004). Untuk membuat es krim yang bermutu 
tinggi, nilai gizi bahan bakunya perlu diketahui dengan pasti. 
Sumbangan nilai gizi terbesar pada es krim berasal dari bahan 
baku susu (Astawan, 2005). Menurut Susilorini dan Sawitri 
(2006), es krim dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi 
melalui prinsip pembentukan rongga udara pada bahan 
campuran es krim. Kunci sukses membuat es krim yang baik 
adalah ketepatan komposisi bahan-bahan yang digunakan dan 
proses pengolahan yang benar. Proses dasar dalam pengolahan 
es krim meliputi beberapa tahap, yaitu pencampuran bahan, 
pasteurisasi, homogenisasi, pematangan/aging, pembekuan, 
pengemasan dan penyimpanan. 

Es krim instan adalah sebuah produk baru berupa es 
krim dalam bentuk bubuk instan dalam kemasan. Es krim 
instan terbuat dari campuran bahan lemak susu 10 - 16 %, 
bahan kering tanpa lemak 9 - 12 %, pemanis 12 – 16 %, 0,2 - 
0,5 % penstabil dan pengemulsi 55 - 64 % air yang berasal 
dari susu atau bahan tambahan lain. Produk es krim ini dibuat 
dalam bentuk bubuk instan supaya mudah dan murah dalam 
pendistribusiannya. Produk ini dibuat dengan standar dan cita 
rasa yang tinggi, sehingga kualitas produk dapat dijamin serta 
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aman untuk dikonsumsi anak-anak, remaja dan dewasa 
(Anonim, 2008a). 
Tabel 1. Syarat mutu es krim menurut Standar Industri di 
Indonesia 

Kriteria Uji Satuan dan persyaratan 

Penampakan Normal 
Bau Normal 

Rasa Normal 
Lemak 5,0 % b/b Minimal 

Gula dihitung sebagai sukrosa 8,0 % b/b Minimal 
Protein 2,7 % b/b  Minimal 

Jumlah padatan 34,0 % b/b  Minimal 

Bahan tambahan makanan 
1. Pewarna tambahan 

2. Pemanis buatan 
3. Pemantap dan pengemulsi 

Sesuai dengan SNI 
01-0222-1987 

 

Cemaran Logam 
- Timbal (Cu) 

- Tembaga (Pb) 

0 mg/kg 
0 mg/kg 

 

Cemaran arsen 0 mg/kg 

Sumber: Anonim (1995) 
2.2 Bahan Baku Es Krim Instan 
2.2.1. Susu Bubuk Skim  

 Susu skim adalah produk olahan hasil ternak berupa 
susu tanpa lemak yang bubuk susunya dibuat dengan 
menghilangkan sebagian besar air dan lemak yang terdapat 
dalam susu. Susu skim merupakan bagian dari susu yang 
krimnya diambil sebagian atau seluruhnya (Manullang, 2012). 
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Menurut Sudarwanto dan Lukman (1993), susu bubuk skim 
adalah susu bubuk yang mengandung lemak maksimum 1,5 %. 

Susu skim merupakan sumber padatan tanpa lemak 
yang mengandung laktosa, kasein, protein whey, mineral dan 
abu. Protein dalam susu membantu terbentuknya tekstur yang 
kompak, lembut dan mencegah penampakan yang lembek 
serta tekstur yang kasar pada es krim, membantu memberikan 
ketahanan terhadap pengunyahan produk akhir, memberikan 
nilai overrun yang tinggi tanpa menyebabkan terjadinya 
tekstur yang snowy/terasa ada serpihan es (Goff, 2002). 
2.2.2. Susu Bubuk Full Cream 

Susu Bubuk Full Cream (Full Cream Milk 
Powder/FCMP) 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) (Anonim, 2010b). 

Menurut Susilorini dan Sawitri (2006), krim susu 
diperoleh dengan cara mendiamkan susu pada suhu dingin 
sampai terlihat bagian permukaan menjadi kekuningan yang 
kemudian diambil atau dipisahkan. Krim susu dalam jumlah 
besar/skala industri dapat dipisahkan dengan menggunakan 
alat pemisah sentrifugal yang disebut separator susu. Krim 
susu yang dipisahkan dengan separator susu biasanya 
mengandung lemak antara 40-55 % dan hanya meninggalkan 
1-1,5 % lemak pada bagian susu skimnya.  
2.2.3. Garam 

Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. 
Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut 
membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. 
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Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu 
mendapatkan panas dari adonan es krim maka hasilnya adalah 
es krim padat dan lezat seperti yang diinginkan (Anonim, 
2008b). 

Garam dipergunakan untuk memperbaiki tekstur es 
krim. Garam yang digunakan ditambahkan sebanyak 0,1-0,2 
%. Garam mineral dicampur dengan bahan penstabil sebelum 
proses pembuatan es krim. Garam dipastikan mempengaruhi 
kemantapan emulsi melalui beberapa mekanisme yang 
melibatkan protein susu (Marshall et al., 2003). 
2.2.4 VX 
  Kandungan kimia Vx adalah sodium bicarbonat 
(NaHCO3), sodium acid picorofosfat, dan bahan pengisi 
seperti pati jagung. Bentuk Vx adalah serbuk putih. Vx 
seringkali digunakan dalam pembuatan makanan terutama 
cake. Tujuan penambahan Vx adalah agar produk yang dibuat 
lebih mengembang. Bahan ini memiliki kategori aman dan 
halal, jika digunakan dalam pengolahan makanan (Sutomo, 
2011).  

Vx dipergunakan untuk membantu aerasi (pengisian 
udara ke dalam adonan) dan meningkatkan stabilitas adonan. 
Selain itu fungsinya dapat meningkatkan tekstur lebih halus, 
memperbaiki dan menambah volume (Anonim, 2011). 
2.2.5. Bahan penstabil 

Bahan penstabil atau stabilizer membentuk selaput 
yang berukuran mikro untuk mengikat molekul lemak, air dan 
udara, sehingga air tidak akan mengkristal (Effendi, 2006). 
Bahan penstabil yang ditambahkan dapat meningkatkan 
viskositas adonan es krim, sehingga es krim yang dihasilkan 
memiliki overrun yang rendah dan tekstur yang lembut karena 
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kristal-kristal es berbentuk kecil sehingga memperlambat 
pelelehan es krim saat dihidangkan. Bahan penstabil biasa 
ditambahkan dalam campuran ice cream mix sebesar 0,2-0,5 
% (Marshall et al., 2003).  

Bahan penstabil dalam es krim pada umumnya 
merupakan kelompok polisakarida digunakan dalam es krim. 
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 penstabil yang umum digunakan dalam pembuatan es 
krim adalah carboxymethyl cellulose (CMC), gelatin, 
karagenan, gum arab dan pektin (Astawan, 2005). 
2.2.6. Bahan pengemulsi 

Bahan pengemulsi atau emulsifier dipakai untuk 
memperbaiki tekstur es krim yang merupakan campuran air 
dan lemak (Astawan, 2005). Hal ini ditambahkan oleh 
Marshall et al. (2003), yang menyatakan bahwa pengemulsi 
merupakan komponen penyusun es krim yang berfungsi untuk 
membentuk struktur lemak yang baik dan membentuk 
distribusi udara dalam es krim, selain itu untuk memperbaiki 
tesktur dan memperpanjang waktu pelelehan. Pengemulsi yang 
biasa digunakan dalam pembuatan es krim adalah kuning telur 
karena memberikan karakteristik rasa yang lezat serta 
meningkatkan viskositas campuran. 

Pengadukan dalam pengolahan es krim akan merusak 
membran protein yang membuat globula lemak, sehingga krim 
akan naik ke permukaan, hal seperti ini tidak diinginkan dalam 
pembuatan es krim, maka di sinilah bahan pengemulsi 
berperan. Bahan pengemulsi berguna untuk membangun 
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distribusi struktur lemak dan udara yang menentukan dalam 
membentuk sifat rasa atau tekstur halus dan pelelehan yang 
baik. Molekul pengemulsi akan menggantikan membran 
protein, satu ujung molekulnya akan melarut di air, sedangkan 
ujung satunya akan melarut di lemak (Widiantoko, 2012). 
2.2.7. Lesitin 

Lesitin adalah bahan pengemulsi yang mampu 
menstabilkan emulsi air dalam lemak atau lemak dalam air 
dengan cara menurunkan tegangan permukaan antara fase air 
dan fase lemak, penambahan lesitin membentuk suatu dispersi 
fase lemak yang merata pada suatu fase cair (Widodo, 2003). 
Menurut Winarno (2002), lesitin mempunyai bagian yang larut 
dalam minyak dan bagian yang mengandung PO4

3- (polar) 
yang larut dalam air, sehingga lesitin dapat digunakan sebagai 
bahan pengemulsi. Daya kerja bahan pengemulsi disebabkan 
bentuk molekul yang dapat terikat dalam minyak maupun air, 
bila bahan pengemulsi lebih terikat pada air atau lebih larut 
dalam air (polar) maka dapat membantu disperse minyak 
dalam air, sehingga terjadilah emulsi minyak dalam air. 
Sebaliknya bila bahan pengemulsi lebih larut dalam minyak 
(nonpolar) terjadilah emulsi air dalam minyak. Struktur kimia 
dari lesitin dapat dilihat pada Gambar 1.  
RCOOCH2 

 
RCOOCH O 

      

H2C  O P            OCH2CH2N
+ ≡ (CH3)3 

 
O - 

Gambar 1. Struktur kimia lesitin (Winarno, 1997) 
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Fosfatidil-kolina CH2(R)CH(R’)CH2OP(OH)O(CH2)2 

N(OH)(CH2)3, R dan R’ adalah bagian dari gugusan asam 
lemak, lesitin adalah campuran dari digliserida asam lemak 
yang berikatan dengan ester kolina fosfat. Lesitin digolongkan 
sebagai fosfogliserida atau fosfatida (fosfolipid). Dalam 
perdagangan, lesitin adalah campuran fosfatida yang tidak 
larut dalam aseton, dan digunakan sebagai bahan pengemulsi, 
pendispersi, pembasah dan antioksidan dalam margarine, 
mayones, dan coklat. Lesitin merupakan zat padat seperti lilin 
coklat berwarna kekuningan dengan rumus kimia C42H84NPO3, 
terdapat dalam kuning telur serta berbagai jaringan hewan dan 
nabati (Pudjaatmaka, 2002). 

HLB adalah nilai Hydrophilic Lipophilic Balance 
yang dibuat untuk membedakan sifat emulsifikasi dari bahan 
pengemulsi. Penerapan nilai-nilai HLB teknologi makanan 
harus mengingat bahwa sistem HLB tidak mempertimbangkan 
interaksi komponen lain pada makanan umum misalnya 
caseinate, dan itu sama sekali tidak menggambarkan sifat non-
emulsifikasi, seperti interaksi pati dalam produk roti, 
pengurangan viskositas dalam produk coklat dan sifat 
pelepasan di panggangan atau gorengan. Nilai HLB lesitin 
berkisar 3,5 yang berupa lipofilik emulsifier, memiliki 
karakter bahan pengemulsi alami berkualitas tinggi, 
merupakan bahan pengemulsi dengan jumlah yang tidak 
terbatas, pengemulsi yang kuat, pelembab, pendispersi, dan 
aman bagi kesehatan. Lesitin digunakan dalam produksi es 
krim, pada umumnya, dan biasa digunakan untuk pengemulsi 
lain. Pada penambahan bahan pengemulsi ke dalam es krim, 
kemampuan mengemulsi meningkat menjadi lebih dari 20 % 
dan dapat memperbaiki daya tahan dari melelehnya es krim, 
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memperbaiki struktur jaringan dan dapat memperbaiki daya 
dispersi dan emulsi (Anonymous, 2012).  

Tabel 2. Nilai HLB (hydrophilic-lipophilic balance) emulsifier 
Emulsifier Nilai HLB 

Lesitin: 
Cair standar 

Deoiled, 22 % fosfatidilklorin 
Deoiled, 45 % fosfatidilklorin 

 
3,5 
4,5 
6,5 

Sumber: (Anonim, 2012). 
Tabel 3. Fungsional lesitin modifikasi pada makanan 
Aplikasi Fungsional Tipe Lesitin 

Makanan 
panggang 

 

Perbaikan volume 
Anti basi 

Dispersi lemak 

Terhidrolisis dan tanpa minyak 
 

Coklat 
 

Modifikasi viskositas 
Pengurangan titik hasil 

Lesitin standard an fraksi 
 

Pelapis es Penjebak air Fraksi 

Minuman Instan 
Susu & Coklat 

Pembasah dan 
pendispersi 

Lesitin campur dan terhidrolisis 
tanpa minyak 

Margarine 
 

Bahan pengemulsi 
Antipercikan 

Lecithin standar 
Terhidrolisis dan fraksi 

Agen pelepas 
 

Pemisahan 
Mudah dibersihkan 

 

Lecithin standar 
Terhidrolisis dan tanpa minyak 

Teracetil & terhidroksi 

Sumber: (Anonim, 2012). 
Lesitin merupakan suatu kombinasi atas lipid netral 

dengan lipid polar dengan komposisi minimal 60 % lipid 
polar. Lesitin dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya 
yang paling banyak digunakan adalah lesitin kedelai/soya 
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lesitin. Lesitin kedelai ini mempunyai kandungan: a) lipid 
polar 60-70 %, b) minyak kedelai 27-37 %, c) kadar air 0,5-1,5 
% dan d) bahan campuran sekitar 0,5-2,0 % (Widodo, 2003). 
Lesitin komersial yang paling banyak dijumpai pada saat ini 
berasal dari minyak kedelai. Nama dagang yang biasanya 
digunakan adalah lesitin, walaupun terdiri dari campuran 
beberapa fosfatida yang berbeda. Lesitin kedelai biasanya 
dipasarkan sebagai larutan fosfatida sebesar 60-70 % dalam 
minyak kedelai (Krog, 1995).  

Lesitin (phospatidil kolin) dengan komponen 
utamanya kolin, adalah zat gizi penting yang ditemukan secara 
luas pada berbagai pangan dan tersedia sebagai suplemen. 
Lesitin dan phospolipid lain mengandung komponen 
hidrofobik dan hidrofilik yang digunakan sebagai sifat 
fungsional dalam pengolahan pangan. Lesitin dapat digunakan 
sebagai bahan pengemulsi, fat replacer, mixing/blending aid, 
release agent. Lesitin banyak digunakan untuk produk baking, 
keju, chewing gum, coklat, frosting, instan formula, margarin, 
susu bubuk, non dairy cream, salad dressing dan sebagainya 
(Hartoyo, 2002). 
2.2.8. Bahan Pemanis 

Bahan pemanis yang biasa digunakan dalam 
pembuatan es krim adalah gula pasir dan gula bit. Penambahan 
gula sebanyak 14-16 % akan menghasilkan es krim yang 
sangat baik. Gula yang digunakan minimal 12,0 %. Gula 
selain sebagai pemanis juga digunakan untuk memperoleh 
tekstur es krim yang halus (Susrini, 2003).  

Bahan pemanis dalam pembuatan es krim dapat 
memperbaiki tekstur, meningkatkan kekentalan dan memberi 
rasa manis (Astawan, 2005). Gula merupakan satu-satunya 



16 

 

pemanis dalam es krim yang memberikan hasil akhir sangat 
bagus, tetapi pada konsentrasi tinggi akan menurunkan 
kemampuan pengembangan (Marshall et al., 2003).  
2.2.9 Air 

Air merupakan komponen yang dapat mendispersikan 
berbagai senyawa yang ada dalam bahan makanan. Untuk 
beberapa bahan juga berfungsi sebagai pelarut. Air yang 
berhubungan dengan hasil-hasil industri pengolahan pangan 
harus memenuhi setidaknya standar mutu yang diperlukan 
untuk minum. (Susilorini dan Sawitri, 2006). 
2.2.10 Penambah rasa (Essense) 
  Bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat, 
dengan atau tanpa ajudan perisa/flavouring adjunct yang 
digunakan untuk memberi flavor, dengan pengecualian rasa 
asin, manis dan asam, tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi 
secara langsung dan tidak diperlakukan sebagai bahan pangan 
(Anonimus, 2006). 

Pemberi rasa ditambahkan pada campuran es krim 
untuk memberikan rasa tertentu. Bahan pemberi rasa yang 
banyak digunakan adalah vanilla, coklat, perasa buatan, sari 
buah, kacang, dan lain-lain (Parlina, 2011). 
2.3 Proses Pembuatan Es Krim 
2.3.1. Formulasi Es Krim 

Perhitungan komposisi es krim dilakukan dengan 
menetapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan 
sebagai bahan penyusun adonan es krim atau Ice Cream Mix 
(ICM), kemudian dilakukan analisis komposisi masing-masing 
bahan, terutama kadar lemak dan bahan kering total. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan perhitungan 
mengenai jumlah masing-masing bahan yang diperoleh dalam 
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menyusun ICM untuk menghasilkan es krim dalam jumlah 
tertentu dengan kadar lemak dan kadar bahan kering total yang 
dikehendaki (Susrini, 2003).  
2.3.2 Pencampuran Bahan  
 Tahap awal dalam pembuatan es krim instan adalah 
pencampuran 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 (Susrini, 
2003). 
2.4. Proses Pembuatan Es Krim Instan Siap Saji 
2.4.1 Penambahan Air 

Air berfungsi sebagai pelarut. Air merupakan 
komponen yang dapat mendispersikan berbagai senyawa 
dalam bahan makanan. Air yang berhubungan dengan hasil-
hasil industri pengolahan pangan harus memenuhi standar 
mutu yang ditetapkan (Widodo, 2003). Air merupakan 
komponen yang penting dalam pembuatan adonan karena 
fungsinya sebagai pelarut bahan-bahan dan pembentuk tekstur 
produk olahan (Winarno, 2002).  
2.4.2 Pengadukan 

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) 
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2.4.3 Pembekuan dan Pengerasan 
 Kecepatan pembekuan (freezing) akan 

mempengaruhi tekstur produk akhir. Semakin cepat 
pembekuan, semakin kecil kristal yang terbentuk, sehingga 
tekstur produk akhir lebih halus. Percepatan pembekuan 
biasanya dilakukan dalam ruangan pengeras dengan cara 
mensirkulasi udara dengan kecepatan tinggi. Cara ini bukan 
saja mempercepat pembekuan tetapi lebih ekonomis (Susrini, 
2003).   

Pengerasan (hardening) meliputi pembekuan statis 
pada produk kemasan dalam freezer. Ada dua macam teknik 
pembekuan dalam es krim, yaitu sistem konveksi (pembekuan 
dengan kipas angin) atau sistem konduksi (melalui plate 
freezer). Es krim dikemas dan disimpan dalam freezer pada 
suhu -30 oC sampai -40 oC. Namun, pada suhu -25 oC es krim 
masih dapat stabil tanpa adanya kristal es dalam jangka waktu 
yang tak tentu. Bila pembekuan terjadi di dalam suhu -25 oC, 
dimungkinkan akan terbentuk kristal es (Pearson, 2005).  
2.5 Kualitas Es Krim Instan 
2.5.1 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan antara lain: uji rasa, 
tekstur dan aroma. Menurut Susrini (2003), penilaian secara 
sensoris dilakukan dengan menggunakan indera pengecap, 
pembau dan peraba pada waktu bahan pangan dimakan. 
Interaksi dari hasil penilaian dengan alat-alat indera tersebut 
dipakai untuk mengukur mutu bahan pangan dalam rangka 
pengendalian mutu serta pengembangan produk baru.  
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2.5.1.1 Warna 
Warna produk beku sangat penting, karena paling 

potensial memberikan dampak pada pembeli (Marshall et al., 
2003). 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 
warna yang seharusnya. Warna alami produk pangan akan 
mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kandungan 
komposisi bahan, sehingga sebisa mungkin bahan yang 
digunakan dapat meminimalisasi dan mengurangi perubahan 
warna atau mempertahankan warna alaminya (Winarno, 
2002). 
2.5.1.2 Aroma 

Aroma sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan 
penyusun ICM, oleh sebab itu tidak boleh terdapat 
penyimpangan aroma dari bahan-bahan tersebut, misalnya 
tengik, pahit, sangit, (cooked flavour), metalik dan sebagainya. 
Penyimpangan tersebut dapat dikarenakan oleh adanya 
penyimpangan pada susu dan produk susu yang digunakan. 
Cacat aroma dapat juga disebabkan kekurangan atau kelebihan 
penambahan bahan-bahan penyusun ICM termasuk bahan-
bahan penambah aroma (Susrini, 2003).  
2.5.1.3 Rasa 

Rasa sangat mempengaruhi kesukaan konsumen 
terhadap es krim bahkan dapat dikatakan faktor penentu yang 
utama. Penambahan lemak dapat meningkatkan citarasa es 
krim (Padaga dan Sawitri, 2005). Rasa dipengaruhi oleh bahan 
dalam ICM. Penyimpangan rasa dapat disebabkan adanya 
penyimpangan susu dan produk susu yang digunakan, juga 
dapat terjadi karena kekurangan dan kelebihan penambahan 
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bahan dalam ICM (Susrini, 2003). Lemak susu dalam es krim 
memberikan rasa yang kaya akan lemak (Marshall et al., 
2003).  
2.5.1.4 Tekstur  

Tekstur mengacu pada kelembutan relatif yang 
dirasakan saat es krim dimasukkan ke dalam mulut (Tharp, 
2005). Salah satu faktor yang berpengaruh dalam 
pembentukan tekstur es krim adalah lemak susu. Tekstur es 
krim terbentuk karena adanya ikatan antara globula lemak dan 
molekul air, akibatnya antara molekul-molekul air tidak dapat 
menyatu (Marshall et al.,2003).  

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 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). 
2.5.2. Kelarutan 

Hartomo dan Widiatmoko (1993) menyatakan bahwa 
pada instanisasi, luas permukaan total tampak berkurang tetapi 
permukaan yang dapat digapai (assailable) berlipat ganda atau 
terjadi aglomerasi dan butiran partikel bubuk membesar. 
Selain itu pada proses ini juga dilakukan pelapisan dengan 
memakai zat penginstan berbasis lesitin. Bahan bubuk setelah 
diberi perlakuan instan menjadi gampang larut, mudah 
terdispersi, daripada bubuk semula. Bubuk instan mudah 
dituang, juga tidak higroskopis (menyerap lembab udara), 
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sehingga tidak menggumpal. Zat tersebut menjadi mudah 
terbasahi, terdispersi, melarut, serta stabil (tetap instan). 

Tinggi rendahnya kelarutan produk dalam bentuk 
bubuk selain dari bahan yang ditambahkan juga akibat dari 
peralatan yang dipergunakan. Kondisi pengeringan yang tidak 
sempurna, naiknya suhu udara pengering, akan berakibat pada 
tingginya solubility (bagian protein yang tidak larut dalam 
suatu produk susu bubuk) dari produk yang dihasilkan 
(Widodo, 2003). 

Produk instan harus memiliki tingkat kelarutan yang 
tinggi, sehingga penyeduhannya tidak lagi dengan air 
mendidih, tapi dengan air hangat atau air dingin. Produk 
kering beku umumnya memiliki tingkat kelarutan yang tinggi 
(Nisa dkk., 2008). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1. Lokasi dan Waktu 

Pengambilan data penelitian dimulai 18 Januari 2012 
sampai 14 April 2012 yang telah dilaksanakan di Rumah 
Yoghurt Kota Batu milik Bapak Purwadi untuk memproduksi 
es krim instan pada suhu ruang, sedangkan pengujian 
organoleptik dan kelarutan dilaksanakan di Laboratorium 
Fisiko Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
3.2.Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah Ice Cream Mix (ICM) 
yang terdiri dari susu bubuk skim, susu bubuk full cream, gula, 
air, garam, dan vx dengan penambahan lesithin yang berasal 
dari kedelai. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain: 

a) Peralatan yang digunakan untuk pembuatan es krim 
adalah ice cream maker, freezer, tupperware, 
pengaduk, kertas label dan gelas ukur. 

b) Peralatan yang digunakan untuk uji organoleptik 
adalah cup es krim, sendok es krim, styrofoam box dan 
lembar kerja penilaian. 

c) Peralatan yang digunakan untuk uji index kelarutan 
adalah oven 105oC, eksikator, timbangan digital, 
stopwatch, sentrifuge, tabung sentrifuge, tutup tabung 
sentrifuge, stirer, magnetik stirer, beaker glass, rak 
tabung reaksi, pipet, plastik, sendok, kertas label dan 
gelas ukur. 
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3.3.Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan (Yitnosumarto, 1993), 
perlakuan yang dicobakan, yaitu : 

L1= penambahan lesitin 0,4 % bobot es krim. 
L2= penambahan lesitin 0,6 % bobot es krim. 
L3= penambahan lesitin 0,8 % bobot es krim. 
L4= penambahan lesitin 1 % bobot es krim. 

3.4 Variabel Pengamatan 
Variabel pengamatan yang diuji adalah mutu 

organoleptik (warna, aroma, rasa, tekstur) dan kelarutan. 
Analisis es krim instan meliputi : 

a. Pengujian mutu organoleptik (warna, aroma, rasa, 
tekstur) es krim instan pada panelis, lembar  
pengujian menurut Susrini (2003) tertera pada 
Lampiran 1. 

b. Pengujian kelarutan, prosedur pengujian menurut 
Rogers, et al. (2012) tertera pada Lampiran 2. 

3.5. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari pengujian mutu organoleptik 

dan kelarutan di analisis menggunakan analisis ragam dan 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) untuk 
mengetahui perlakuan terbaik (Yitnosumarto, 1993). 
3.6 Batasan Istilah 
Ice cream mix (ICM) : Es krim instan yang telah 
ditambahkan air. 
Es krim instan : produk olahan susu yang berbentuk 

bubuk dan terbuat dari campuran susu 
skim 8,1 %, full cream 8,1 %, gula 15 %, 
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vx 1,6 %, garam 0,2 % dan lesitin sesuai 
perlakuan. 

Es krim instan siap saji : es krim instan yang siap dikonsumsi 
yang dibuat dengan menambahkan air 
sebagai pelarut pada formula es krim 
instan. 

Kelarutan  : Kemampuan es krim instan untuk larut 
dalam air.  

Mutu organoleptik : Penilaian secara sensoris untuk 
membedakan kualitas prodak pangan 
tentang warna, aroma, rasa dan tekstur.  

3.7 Prosedur Penelitian  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Skema pembuatan Formula Es Krim Instan 

Pengambilan 13 gr formula  

Analisis: Kelarutan 

Pencampuran hingga merata 

Formula Es 
krim instan  

Lesitin (0,4 
%; 0,6 %; 0,8 
%, 1  %) dari 
bobot ICM 

(Garam 0,2 % + Vx 1,6 % + full 
cream 8,1 % + skim 8,1 % + 
gula 15 %) dari bobot ICM 
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Keterangan: Perhitungan komposisi ICM selengkapnya tertera 
pada Lampiran 5.  
 

Pembuatan es krim instan siap saji : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Skema pembuatan es krim instan siap saji 

Es krim 
instan siap 

saji 

Analisis:Organole
ptik 

Penambahan air 67 % dari bobot 

Pembekuan (freezing) ICM dengan 
menggunakan Ice Cream Maker 

Pengerasan (hardening) dalam freezer 

Formula Es 
krim instan 

Ice Cream Mix 
(ICM) 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

  
4.1 Pengaruh Penambahan Lesitin terhadap Warna Es 
Krim Instan 

Data dan analisis ragam organoleptik warna es krim 
instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan lesitin pada 
pembuatan es krim instan dengan konsentrasi yang berbeda 
tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap warna es krim instan. Rata-rata organoleptik warna es 
krim instan berbagai perlakuan tertera pada Tabel 4.   
Tabel 4. Rata-rata hasil uji organoleptik warna es krim instan 

Perlakuan Rata-rata skor warna 

L1 4,55 

L2 4,40 

L3 4,35 
L4 4,50 

 
Tidak adanya perbedaan yang nyata pada perlakuan 

tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh lesitin dengan 
konsentrasi berbeda mempunyai efektivitas yang sama besar 
dalam pembentukan warna es krim instan. Lesitin sebagai 
bahan pengemulsi pembuatan es krim instan pada dasarnya 
berwarna kuning bening menyerupai warna minyak goreng 
dan bentuknya berupa cairan. Pakpahan (1995) menyatakan 
bahwa lesitin kedelai termasuk ke dalam kelompok zat lemak 
yang berwarna kuning kecoklatan yang terkandung di dalam 
jaringan hewan dan tumbuhan. Lesitin terdiri dari asam fosfat, 
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kolin, asam lemak, gliserol, glikolipid, trigliserida dan 
fosfolipid (Anonimus, 2009a). Warna lesitin tidak 
mendominasi warna es krim secara keseluruhan karena 
penambahan yang sesuai perlakuan dan sifatnya yang mudah 
larut membuat warna lesitin tidak begitu nampak. Penambahan 
Lesitin dalam ICM berpedoman pada Winarno dan Rahayu 
(1994) yang menyatakan bahwa penambahan lesitin dalam es 
krim yang distandarkan adalah maksimum 10 g/kg bahan baku 
(1 % bobot bahan baku). 

Hasil pengujian organoleptik warna es krim instan 
pada tabel 4 menunjukkan kisaran nilai antara 4,35 sampai 
4,55. Nilai tersebut masuk ke dalam kriteria “putih kebiruan” 
hingga “putih kekuningan”. Berdasarkan Rahman, Farrdiaz, 
Rahaju, Suliantari dan Nurwitri (1992), warna es krim lebih 
dipengaruhi oleh zat pewarna dan bahan baku yang sengaja 
digunakan sebagai penyusun ICM. Warna es krim yang putih 
berasal dari pewarna susu skim dan susu full cream yang 
digunakan serta kemungkinan dipengaruhi oleh lesitin. Warna 
kuning susu disebabkan pigmen karoten yang larut di dalam 
lemak susu. Susu yang lemaknya sudah dipisahkan atau susu 
dengan kandungan lemak yang rendah mempunyai warna 
kebiruan.  

Makanan yang bergizi tinggi, enak dan teksturnya 
sangat baik tidak akan dikonsumsi apabila memiliki warna 
yang tidak menarik, apalagi jika memberi kesan warna yang 
menyimpang. Warna alami produk pangan dipengaruhi oleh 
komposisi bahan penyusunnya, sehingga untuk menjaganya 
tetap terlihat alami perlu meminimalisasi dan mengurangi 
perubahan warna atau mempertahankan warna alami produk 
pangan tersebut (Winarno, 2002). 
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4.2 Pengaruh Penambahan Lesitin terhadap Aroma Es 
Krim Instan 

Data dan analisis ragam organoleptik aroma es krim 
instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan lesitin pada 
pembuatan es krim instan dengan konsentrasi yang berbeda 
tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap aroma es krim instan. Rata-rata organoleptik aroma 
es krim instan berbagai perlakuan tertera pada Tabel 5.  
Tabel 5. Rata-rata hasil uji organoleptik aroma es krim instan 

Perlakuan Rata-rata skor aroma 

L1 3,75 

L2 3,55 

L3 3,50 

L4 3,35 
 

Tidak adanya perbedaan yang nyata pada perlakuan 
tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh lesitin dengan 
konsentrasi berbeda mempunyai efektivitas yang sama besar 
dalam pembentukan aroma es krim instan. Menurut Hartomo 
dan Widiatmoko (1993), penambahan lesitin yang dibuat dari 
tepung kedelai, yang mengandung protein, pada pengolahan 
pangan berfungsi menggabungkan air dan zat-zat organik yang 
membentuk flavour. Lesitin memiliki sifat mudah larut, 
sehingga aroma sebenarnya yang sangat menyengat tidak 
muncul dikarenakan telah bercampur dengan ICM dan 
penambahan yang sesuai perlakuan, sehingga aroma dasar 
lesitin tidak mendominasi. 
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Hasil pengujian organoleptik aroma es krim instan 
pada tabel 5 menunjukkan kisaran nilai antara 3,35 sampai 
3,75. Nilai tersebut masuk ke dalam kriteria “aroma gula” 
hingga “ada sedikit aroma susu”. Aroma es krim tersebut 
termasuk ke dalam aroma yang baik, karena aroma khas dari 
lesitin tidak muncul yang menandakan zat pengemulsi tersebut 
dapat larut dengan sempurna, sehingga bau khasnya yang 
sangat menyengat tidak merusak aroma es krim. Aroma yang 
muncul dari es krim merupakan hasil pencampuran susu full 
cream bubuk, susu skim bubuk dan bahan pemanis. Nilai 
aroma es krim instan tidak dapat mencapai maksimal, yaitu 
“beraroma susu” dikarenakan bahan susu full cream bubuk 
dan susu skim bubuk yang digunakan masing-masing hanya 
8,1 % dari bobot ICM, sehingga hanya memberikan aroma es 
krim dengan parameter maksimal “ada sedikit aroma susu”. 
Sesuai dengan pendapat Susrini (2003) yang menyatakan 
bahwa, terbentuknya aroma es krim instan berasal dari bahan-
bahan penyusun ICM, oleh sebab itu tidak boleh terdapat 
penyimpangan aroma oleh bahan-bahan penyusun ICM 
tersebut, misalnya tengik, pahit, sangit (cooked flavor) dan 
sebagainya. Maka dari itu rasa dan aroma es krim sangat 
penting karena menurut Elisabeth dkk. (2007), bahwa 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. 
4.3 Pengaruh Penambahan Lesitin terhadap Rasa Es Krim 
Instan. 

Data dan analisis ragam organoleptik rasa es krim 
instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan lesitin pada 
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pembuatan es krim instan dengan konsentrasi yang berbeda 
tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap rasa es krim instan. Rata-rata organoleptik rasa es 
krim instan berbagai perlakuan tertera pada Tabel 6.  
Tabel 6. Rata-rata hasil uji organoleptik rasa es krim instan 

Perlakuan Rata-rata skor rasa 

L1 3,80 

L2 3,70 

L3 3,90 

L4 3,75 
 

Tidak adanya perbedaan yang nyata pada perlakuan 
tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh lesitin dengan 
konsentrasi berbeda mempunyai efektivitas yang sama besar 
dalam pembentukan rasa es krim instan. Lesitin murni 
memiliki rasa yang pahit. Penambahan lesitin yang sedikit dan 
sifatnya yang mudah larut dalam ICM menyebabkan rasa 
alaminya tidak nampak, selain itu sedikitnya konsentrasi 
lesitin yang dipakai dalam pembuatan es krim tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga tidak 
mendominasi rasa es krim. Rasa es krim dapat berasal dari 
bahan-bahan penyusun ICM. Rusaknya rasa es krim dapat 
disebabkan beberapa hal seperti penyimpanan susu dan produk 
susu yang digunakan, juga akibat kekurangan atau kelebihan 
penambahan bahan penyusun ICM, termasuk penambahan 
bahan penambah rasa.  
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Hasil pengujian organoleptik rasa es krim instan pada 
tabel 6 menunjukkan kisaran nilai antara 3,75 sampai 3,90. 
Nilai tersebut masuk ke dalam kriteria “cukup enak” hingga 
“enak”. Nilai rasa es krim instan cukup bagus karena 
berdasarkan penilaian panelis, nilai terendahnya tidak sampai 
menunjukkan rasa yang “kurang enak”. Rasa sangat penting 
pada produk es krim karena menurut Winarno (1997) rasa 
merupakan faktor yang sangat mempengaruhi nilai 
penerimaan panelis terhadap suatu produk. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerimaan terhadap rasa antara lain senyawa 
kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi dengan komponen lain. 
Pendapat lain dari Padaga dan Sawitri (2005) juga 
menyebutkan menyatakan bahwa rasa mempengaruhi 
kesukaan konsumen terhadap es krim, bahkan dapat dikatakan 
merupakan faktor penentu utama. Saat ini, rasa es krim di 
pasaran sudah sangat beragam, sehingga diperlukan inovasi 
dan kreativitas untuk menciptakan rasa yang dapat disukai 
konsumen. Rasa es krim juga dipengaruhi oleh beberapa hal 
seperti bahan pengental yang dapat mengurangi rasa manis 
gula dan perubahan tekstur yang dapat merubah cita rasa es 
krim. Pendapat lain yang selaras dikemukakan oleh Syahputra 
(2008) yang menyatakan bahwa rasa dalam es krim 
merupakan kombinasi cita rasa dan bau (aroma), yang 
diciptakan untuk memenuhi selera konsumen. 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. 
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 Kerusakan flavour es krim dapat dikategorikan bila 
terdapat rasa yang tidak diinginkan atau rasa tidak alamiah 
misalnya menggunakan rasa dan aroma buatan tidak sama 
dengan rasa dan aroma yang asli. Bila es krim terasa asam 
terjadi karena menggunakan bahan yang asam atau karena 
terbentuknya asam laktat dalam adonan. Rasa es krim yang 
tidak enak, berasal dari alat dan susu peternakan atau bahan 
pembuat es krim yang sudah lama. Kandungan garam es krim 
tidak boleh melebihi 0,1 % adonan dan gula tidak boleh 
melebihi 15 %. Rasa yang teroksidasi terjadi bila adonan es 
krim atau bahannya bersentuhan langsung dengan aluminium 
teroksidasi seperti copper atau dengan sinar matahari (Saleh, 
2004).  
4.4 Pengaruh Penambahan Lesitin terhadap Tekstur Es 
Krim Instan 

Data dan analisis ragam organoleptik tekstur es krim 
instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan lesitin pada 
pembuatan es krim instan dengan konsentrasi yang berbeda 
tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap tekstur es krim instan. Rata-rata organoleptik tekstur 
es krim instan berbagai perlakuan tertera pada Tabel 7.  
Tabel 7. Rata-rata hasil uji organoleptik tekstur es krim instan 

Perlakuan Rata-rata skor tekstur 

L1 3,40 

L2 3,80 

L3 3,30 

L4 3,25 
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Tidak adanya perbedaan yang nyata pada perlakuan 
tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh lesitin dengan 
konsentrasi berbeda mempunyai efektivitas yang sama besar 
dalam pembentukan tekstur es krim instan. Tekstur alami 
bahan lesitin sendiri adalah berbentuk seperti minyak dan 
licin. Penambahan lesitin yang sedikit dan sifatnya yang 
mudah larut dalam ICM menyebabkan berapapun konsentrasi 
lesitin yang dipakai dalam pembuatan es krim tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga tidak 
mendominasi tekstur dari es krim. Pada dasarnya penambahan 
lesitin akan membantu dispersi lemak dan akan mengurangi 
kristal lemak di permukaan selama proses pendinginan serta 
dapat meningkatkan kenampakan dan tekstur yang lebih baik 
dan menarik sesuai dengan yang diinginkan konsumen. 
Tekstur secara umum ditentukan oleh tinggi rendahnya 
overrun yang dihasilkan selama proses pendinginan dan 
pembekuan. Overrun yang semakin rendah akan menghasilkan 
tekstur yang lebih keras (Suryani, 2006). Besar kecilnya 
overrun dipengaruhi juga oleh jenis dan jumlah bahan 
pengemulsi yang digunakan. Penelitian lain yang dilaksanakan 
oleh Istini dan Zatnika (2007) menyebutkan bahwa ternyata 
lesitin kedelai padat kurang dapat mempertahankan busa yang 
disebabkan terperangkapnya udara saat homogenisasi, 
sehingga setelah selesai homogenisasi sebagian besar 
gelembung udara naik ke permukaan dan pecah. Kemungkinan 
lesitin kedelai kadarnya lebih sedikit daripada kuning telur. 

Hasil pengujian organoleptik tekstur es krim instan 
pada tabel 7 menunjukkan kisaran nilai antara 3,25 sampai 
3,80. Nilai tersebut masuk ke dalam kriteria “cukup lembut” 
hingga “lembut”. Hasil penilaian tekstur es krim instan tidak 
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dapat mencapai niali maksimal “sangat lembut” namun juga 
tidak memiliki nilai terendah yang mencapai “agak kasar”. 
Menurut Padaga dan Sawitri (2005), tekstur lembut es krim 
sangat dipengaruhi oleh komposisi ICM, cara mengolah dan 
kondisi penyimpanan. Sementara menurut Suprayitno, 
Kartikaningsih dan Rahayu (2001), tekstur es krim 
dipengaruhi oleh ukuran kristal es, globula lemak, gelembung 
udara dan kristal laktosa. Tekstur es krim yang baik adalah 
lembut (smooth), tidak keras dan tampak mengkilap. Tekstur 
yang buruk adalah greasy (terasa ada gumpalan lemak), grainy 
(terasa seperti tepung), snowy (terasa ada serpihan es), lumpy 
(seperti jelly) dan sandy (berpasir).  

Jenis lesitin yang digunakan sebagai pengemulsi dan 
penstabil es krim instan adalah lesitin cair. Menurut 
Anonymous (2012) nilai HLB lesitin cair berkisar 3,5 yang 
berupa lipofilik emulsifier, memiliki karakter bahan 
pengemulsi alami berkualitas tinggi, merupakan bahan 
pengemulsi dengan jumlah yang tidak terbatas, pengemulsi 
yang kuat, pelembab, pendispersi, dan aman bagi kesehatan. 
Pada penambahan bahan pengemulsi ke dalam es krim 
kemampuan mengemulsi meningkat menjadi lebih dari 20 % 
dan dapat memperbaiki daya tahan dari melelehnya es krim, 
memperbaiki struktur jaringan, dapat memperbaiki daya 
dispersi dan emulsi.  

Faktor lain yang mempengaruhi nilai tekstur es krim 
instan adalah penambahan VX sebagai bahan pengembang. 
Hal ini dikemukakan oleh Mifta (2010) yang berpendapat 
bahwa kandungan atau komposisi VX adalah sodium 
bicarbonat, sodium acid pirofosfat dan bahan pengisi seperti 
pati jagung. Jika ditinjau dari komposisi yang dikandungnya 
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maka VX berfungsi sebagai pengembang bukan sebagai 
pelembut.  

Tekstur merupakan parameter utama dalam penilaian, 
penilaian konsumen terhadap es krim tidak hanya ditentukan 
oleh tekstur saja tetapi juga oleh body yang prakteknya kedua 
hal tersebut tidak mudah dibedakan. Arbuckle dan Marshal 
(2000) berpendapat, tekstur yang diinginkan adalah yang 
lembut, creamy dan homogen. Sedangkan body yang 
diinginkan adalah firm dengan substansi padatan yang bersatu 
dalam entuk buih/busa. Selanjutnya ketahanan es krim untuk 
tidak cepat meleleh akan sangat menentukan apresiasi 
konsumen. 
4.5 Pengaruh Penambahan Lesitin terhadap Kelarutan Es 
Krim Instan 

Data dan analisis ragam kelarutan es krim instan 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 10. Hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa tingkat penambahan lesitin pada 
pembuatan es krim instan dengan konsentrasi yang berbeda 
tidak memberikan perbedaan pengaruh yang  nyata (P>0,05) 
terhadap kelarutan es krim instan. Rata-rata kelarutan es krim 
instan berbagai perlakuan tertera pada Tabel 8.  
Tabel 8. Rata-rata hasil uji kelarutan es krim instan 

Perlakuan 
Rata-rata skor indeks 
kelarutan ( %) 

L1 99,05 

L2 99,07 

L3 99,06 

L4 98,98 
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Tidak adanya perbedaan yang nyata pada perlakuan 
tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh lesitin dengan 
konsentrasi berbeda mempunyai efektivitas yang sama besar 
dalam kelarutan es krim instan. Hartoyo (2002) berpendapat 
bahwa, lesitin dan phospolipid selain mengandung komponen 
hidrofobik dan hidrofilik yang digunakan sebagai sifat 
fungsional dalam pengolahan pangan. Lesitin dapat digunakan 
sebagai bahan pengemulsi, fat replacer, mixing/blending aid 
dan release agent. 

Tabel 8 menunjukkan nilai kelarutan es krim instan 
memiliki nilai maksimum pada perlakuan L2 dengan indeks 
kelarutan 99,07 % sedangkan nilai perlakuan L4 merupakan 
nilai minimum yang dicapai dengan indeks kelarutan 98,98 %. 
Semakin tinggi nilai indeks kelarutan maka semakin sedikit 
bahan penyusun ICM yang tidak larut air. Menurut Widodo 
(2003), komponen-komponen yang tidak larut, akan tampak 
dalam bentuk endapan atau residu yang dinamakan solubility 
index. Solubility index disebabkan denaturasi protein yang 
dialami selama proses pengeringan produk dengan kandungan 
protein tinggi atau dalam jumlah besar seperti susu full cream 
dan skimmed milk powder. 

Hartomo dan Widiatmoko (1993) menyatakan bahwa, 
instanisasi terjadi karena luas permukaan total tampak 
berkurang tetapi permukaan yang dapat digapai (assailable) 
berlipat ganda atau terjadi aglomerasi. Butiran partikel bubuk 
membesar. Selain itu pada proses ini juga dilakukan pelapisan 
dengan memakai zat penginstan berbasis lesitin. Bahan bubuk 
setelah diberi perlakuan instan menjadi mudah larut, mudah 



37 

 

terdispersi, daripada bubuk semula. Bubuk instan mudah 
dituang, juga tidak higroskopis, sehingga tidak menggumpal. 
Zat tersebut menjadi mudah terbasahi, terdispersi, melarut, 
serta stabil (tetap instan).  

4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik 
Prosedur pemilihan perlakuan terbaik disajikan pada 

Lampiran 4. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai 
bahan pertimbangan pengambilan keputusan dari Pengaruh 
perlakuan yang diberikan dan sebagai variable yang digunakan 
(Susrini, 2005). Perlakuan terbaik penelitian ini didapat 
dengan membandingkan nilai produksi yang berbeda, yaitu 
penambahan lesitin yang dilakukan dengan menggunakan 
Indeks Efektifitas (Susrini, 2003).  

Penentuan perlakuan terbaik ditentukan oleh rata-rata 
nilai produk tertinggi berdasarkan parameter organoleptik 
(warna, aroma, rasa, tekstur) dan kelarutan yang didapat dari 
penilaian responden. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
perlakuan terbaik adalah perlakuan L1, yaitu penambahan 
lesitin 0,4 %. Pada penambahan lesitin 0,4 % memberikan 
karakteristik sebagai berikut: nilai warna 4,55, aroma 3,75, 
rasa 3,80, tekstur 3,40 serta kelarutan 99.05 %. 

Penambahan lesitin 0,4 % menghasilkan nilai warna 
4,55 tertinggi dibandingkan penambahan lesitin pada 
konsentrasi lainnya. Nilai warna 4,55 menunjukkan es krim 
termasuk ke dalam kriteria “putih kekuningan” merupakan 
warna yang dapat diterima oleh panelis. 

Penambahan lesitin 0,4 % menghasilkan nilai aroma 
3,75 tertinggi dibandingkan penambahan lesitin pada 
konsentrasi lainnya. Nilai aroma 3,75 menunjukkan es krim 
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termasuk ke dalam kriteria “ada sedikit aroma susu” 
merupakan aroma yang dapat diterima oleh panelis. 

Penambahan lesitin 0,4 % menghasilkan nilai rasa 
3,80 lebih tinggi dibandingkan penambahan lesitin pada 
konsentrasi lainnya. Nilai rasa 3,80 menunjukkan es krim 
termasuk ke dalam kriteria “enak” merupakan rasa yang dapat 
diterima oleh panelis. 

Penambahan lesitin 0,4 % menghasilkan nilai tekstur 
3,40 lebih tinggi dibandingkan penambahan lesitin pada 
konsentrasi lainnya. Nilai tekstur 3,80 menunjukkan es krim 
termasuk ke dalam kriteria “cukup lembut” merupakan tekstur 
yang dapat diterima oleh panelis.  

Nilai kelarutan ICM dengan penambahan lesitin 0,4 % 
adalah 99,05 % merupakan nilai kelarutan yang lebih tinggi 
dibandingkan penambahan lesitin pada konsentrasi yang lain. 
Nilai kelarutan tersebut termasuk cukup baik meskipun belum 
ada standarisasi kelarutan produk es krim instan.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa: 

a) Penambahan lesitin sebagai pengemulsi  pada 
pembuatan es krim instan tidak memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap mutu organoleptik (warna, aroma, 
rasa, tekstur) dan kelarutannya. 

b) Tingkat penambahan lesitin 0,4 % merupakan 
perlakuan terbaik yang menghasilkan es krim instan 
dengan hasil mutu organoleptik warna 4,55 dalam 
kriteria “putih kekuningan”, aroma 3,75 dalam  
kriteria “ada sedikit aroma susu”,  rasa 3,80 dalam 
kriteria “enak”, tekstur 3,40 dalam kriteria “cukup 
lembut”, serta kelarutan 99,05 %. 

5.2. Saran 
Lesitin memiliki sifat yang kurang menyenangkan, 

yaitu berupa aromanya yang sangat menyengat serta rasanya 
yang pahit, sebaiknya penambahan dalam es krim hanya 
sedikit dan tidak melebihi 1 % bobot ICM. 
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Uji Mutu Organoleptik 
warna, aroma, rasa, tekstur Es Krim Instan 
Dengan Menggunakan Bahan pengemulsi 
Lesitin (Susrini, 2003) 

 
Hari/tanggal  : 
Nama penguji  : 
Pengujian  :  
Produk yang diuji : 
 Ujilah warna/ aroma/ rasa / tekstur sampel es krim 
berikut ini dengan memilih salah satu kategori sesuai hasil 
pengujian Anda dengan memberikan tanda (v)pada baris dan 
kolom yang sesuai. Terima kasih. 
WARNA 
Derajat Kesukaan Kode Sampel 

    

Putih kekuningan      

Putih kebiruan     

Putih     

Putih kecoklatan     

Coklat      
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AROMA 

Derajat kesukaan Kode sampel 

    

Aroma susu     

Ada sedikit aroma susu     

Aroma gula     

Aroma lesitin     

Aroma menyimpang     

RASA 

Derajat kesukaan Kode sampel 

    

Sangat enak     

Enak     

Cukup enak     

Kurang enak     

Tidak enak     
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TEKSTUR 

Derajat kesukaan Kode sampel 

    

Sangat lembut     

Lembut     

Cukup lembut     

Agak kasar     

Kasar     
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Lampiran 2. Metode Uji Index Kelarutan. Modifikasi dari 
Uji Index Kelarutan susu bubuk Rogers, et 
al. (2012) 

1. Tabung sentrifus dioven dengan suhu 105oC selama 
24 jam. 

2. Setelah dioven dimasukkan dalam eksikator selama 15 
menit kemudian ditimbang. 

3. 100 ml aquadest dengan dimasukkan kedalam beaker 
glass.  

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

5. Diadauk dengan mixer 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 105oC selama 4 
jam. 

10. Kemudian di masukan kedalam eksikator selama 15 
menit. 

11. Tabung ditimbang dan dihitung index kelarutannya. 
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• Rumus perhitungan Index Kelarutan : 
•  % Endapan = 

 
b 
   x 100 % 
a 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• % Index Kelarutan  =  
  
100% -  % Endapan  
  

Keteranga
n: 

 
 

• X 
=  

Berat tabung sentrifuge setelah 
dioven 

 10
5 

oC 
selama 

 24 ja
m 

 
• Y = Berat tabung sentrifuge setelah ditambah 

cairan 10 ml 
 

• Z = Berat tabung sentrifuge + endapan 
setelah dioven  

10
5 

oC 
selama 

 4 ja
m 

 
• Caira

n 

 
a = 
Y  

–X 
• Endap

an 

 
b = 
Z  

– X 
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Lampiran 3. Lembar penilaian urutan (ranking) 
pentingnya peranan variable terhadap mutu 
produk (Susrini, 2003) 

 
Produk  :  

Responden : 

 Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat 
tentang urutan (rangking) pentingnya peranan ketiga peranan 
variable berikut, terhadap mutu produk dengan mencantumkan 
nilai 1-5, mulai dari peranannya kurang penting (1) sampai 
terpenting (5).  
Atas partisipasi saudara diucapkan terima kasih. 
 

Variabel Rangking 
Mutu Organoleptik: 

• Tekstur 
• Warna 
• Rasa 
• Aroma 

Kelarutan es krim instan 

 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

Catatan: 

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

2. Nomor rangking untuk variable yang diteliti tidak  
boleh sama. 
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Lampiran 4. 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 5. Perhitungan Komposisi Es Krim Instan. 
Modifikasi dari komposisi Pondan Magic Ice 
Cream Mix Anonimus (2009).  

 
� 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 gr = 33,3 g = 

33 g 
         3 

• Powder:          8,1 
o Susu  skim bubuk 8,1 % =  x 100 g = 8,1 g 

     100 
      8,1 

• Susu  full cream bubuk 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 
     1,6 

� Vx 1,6 %   =  x 100 
g = 1,6 g 

     100 
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  2     

� Air =        x 100 g = 67 g   
3    
          67 
o Air    =   x 100 g = 67 

g 
     100 

Total    = 
100 g 

 
• Presentase Lesitin 

� L1  = 0,40 % x 100  = 0,4 g 
� L2  = 0,60 % x 100  = 0,6 g 
� L3  = 0,8 % x 100     = 0,8 g 
� L4  = 1 %  x 100      = 1,00 g 

 
 

• Komposisi ICM es krim instan 
Bahan Persentase (%) Jumlah 

(g) 
Susu skim bubuk 8,10  8,10  
Susu full cream 
bubuk 

8,10  8,10  

Garam 0,20   0,20  
Vx 1,60  1,60  
Gula 15  15  
Air 67  67 
Total 100  100 
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Lampiran 6. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Uji 
Organoleptik terhadap Warna Es Krim Instan 

Data Organoleptik Warna Es Krim Instan 

Panelis L1 L2 L3 L4 Total 

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

1 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 72 

2 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 68 

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

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

5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 69 

Total 24 20 24 23 21 21 23 23 21 22 22 22 22 25 21 22 356 

 91   88   87   90   

Rata-rata  4,55   4,4   4,35   4,5   

 
Analisis Ragam 
Faktor Koreksi (FK) 
FK     = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

             P x u x panelis 

      = 356²/4*4*5 = 1584,2 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal   =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (5² + 3² + … + 4²) − FK 

  = 55,8 
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JKperlakuan = ∑Y i.j
2 – FK 

        u 

=  (91² + 88² + 87² + 90²)  − FK = 0,5 

                                   5*4 

JKpanelis  = ∑Y i.j
2 – FK 

           u 

=  (72² + 68² + 67² + 80²+ 69²)  − FK = 6,925 

                                     16 

JKgalat  =  JK total – JKperlakuan – JKpanelis 

= 55,8 – 0,5 – 6,925 

= 48,375 

ANOVA 

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

Perlakuan 3 0,5 0,166667 0,248062 2,731807 4,065892 

Panelis  4 6,925 1,73125 2,576744 2,498919 3,59149 

Galat 72 48,375 0,671875     

Total 79 55,8         

 

Keterangan: tidak memberikan perbedaan pengaruh yang  
nyata (P>0,05) 
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Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5 %) 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     = 0,40 
 
F 5 % = 4,08 
F 1 % = 5,14 
 
BNJ 0,05 = Sd x F 5 % 
                 = 0,40 x 4,08 
                 = 1,67 
 
BNJ 0,01 = Sd x F 1 % 
                 = 0,40 x 5,14 
                 = 2,10 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
L1 4,55 A 
L2 4,40 A 
L3 4,35 A 
L4 4,50 A 
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Lampiran 7. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Uji 
Organoleptik terhadap Aroma Es Krim Instan 

Data Organoleptik Aroma Es Krim Instan  

Panelis L1 L2 L3 L4 Total 

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

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

2 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 54 

3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 70 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

5 2 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 63 

Total 16 20 20 19 18 19 16 18 18 18 17 17 17 18 17 15 283 

 75   71   70   67   

Rata-rata  3,75   3,55   3,5   3,35   

 
Analisis Ragam 
Faktor Koreksi (FK) 
FK     = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

       P x u x panelis 

      = 283²/4*4*5 = 1584,2 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal   =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (2² + 2² + … + 2²) − FK 

  = 81,8875 
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JKperlakuan = ∑Y i.j
2 – FK 

        u 

=  (75² + 71² + 70² + 67²)  − FK 

                                   5*4 

  = 1,6375 

JKpanelis  = ∑Y i.j
2 – FK 

        u 

=  (32² + 54² + 70² + 64²+ 63²)  − FK 

                                   16 

  = 55,45 

JKgalat  =  JK total – JKp – JKpanelis  

= 81,8875 – 1,6375 – 55,45 

= 24,8 

ANOVA 

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

Perlakuan 3 1,6375 0,545833 1,584677 2,731807 4,065892 

Panelis  4 55,45 13,8625 40,24597 2,498919 3,59149 

Galat 72 24,8 0,344444     

Total 79 81,8875         
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Keterangan: tidak memberikan perbedaan pengaruh yang  
nyata (P>0,05) 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5 %) 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     = 0,29 
 
F 5 % = 4,08 
F 1 % = 5,14 
 
BNJ 0,05 = Sd x F 5 % 
                 = 0,29 x 4,08 
                 = 1,19 
 
BNJ 0,01 = Sd x F 1 % 
                 = 0,29 x 5,14 
                 = 1,50 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
L1 3,75 A 
L2 3,55 A 
L3 3,50 A 
L4 3,35 A 
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Lampiran 8. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Uji 
Organoleptik terhadap Rasa Es Krim Instan 

Data Organoleptik Rasa Es Krim Instan   

Panelis L1 L2 L3 L4 Total 

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

1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 60 

2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 55 

3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 57 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

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

Total 19 20 18 19 20 18 17 19 21 19 19 19 19 20 17 19 303 

 76   74   78   75   

Rata-rata  3,8   3,7   3,9   3,75   

 
Analisis Ragam 
Faktor Koreksi (FK) 
FK     = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 
       P x u x panelis 

      = 303²/4*4*5 = 1147,613 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal   =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (4² + 4² + … + 5²) − FK 

  = 29,3875 
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JKperlakuan = ∑Y i.j
2 – FK 

        u 
=  (75² + 71² + 70² + 67²)  − FK 

                                   5*4 
  = 0,4375 
JKpanelis  = ∑Y i.j

2 – FK 
        u 

=  (32² + 54² + 70² + 64²+ 63²)  − FK 
                                   16 
  = 6,075 
JKgalat  =  JK total – JKp – JKpanelis  

= 81,8875 – 1,6375 – 55,45 
= 22,875 

ANOVA 

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

Perlakuan 3 0,4375 0,145833 0,459016 2,731807 4,065892 

Panelis  4 6,075 1,51875 4,780328 2,498919 3,59149 

Galat 72 22,875 0,317708     

Total 79 29,3875         

 

Keterangan: tidak memberikan perbedaan pengaruh yang  
nyata (P>0,05) 
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Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5 %) 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     = 0,28 
 
F 5 % = 4,08 
F 1 % = 5,14 
 
BNJ 0,05 = Sd x F 5 % 
                 = 0,28 x 4,08 
                 = 1,14 
 
BNJ 0,01 = Sd x F 1 % 
                 = 0,28 x 5,14 
                 = 1,44 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
L1 3,80 A 
L2 3,70 A 
L3 3,90 A 
L4 3,75 A 
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Lampiran 9. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Uji 
Organoleptik terhadap Tekstur Es Krim Instan 

Data Organoleptik Tekstur Es Krim Instan  
    

Panelis L1 L2 L3 L4 Total 

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

1 4 4 3 3 5 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 54 

2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 42 

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

4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 61 

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

Total 18 18 15 17 18 19 18 21 17 17 15 17 15 16 18 16 275 

  68     76     66     65    

Rata-rata   3,4     3,8     3,3     3,25     

 
Analisis Ragam 
Faktor Koreksi (FK) 
FK     = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

       P x u x panelis 

      = 275²/4*4*5 = 945,3125 
Jumlah Kuadrat (JK) 
JKtotal   =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (4² + 4² + … + 5²) − FK 
  = 55,6875 
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JKperlakuan = ∑Y i.j
2 – FK 

        u 
=  (68² + 76² + 66² + 65²)  − FK 

                                   5*4 
  = 3,7375 
JKpanelis  = ∑Y i.j

2 – FK 
        u 

=  (54² + 42² + 53² + 61²+ 65²)  − FK 
                                   16 
  = 19,375 
JKgalat  =  JK total – JKp – JKpanelis  

= 55,6875 – 3,7375 – 19,375 
= 32,575 

ANOVA 

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

Perlakuan 3 3,7375 1,245833 2,470224 2,731807 4,065892 

Panelis  4 19,375 4,84375 10,70606 2,498919 3,59149 

Galat 72 32,575 0,452431     

Total 79 36,3125         

 

Keterangan: tidak memberikan perbedaan pengaruh yang  
nyata (P>0,05) 
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Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5 %) 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     = 0,33 
 
F 5 % = 4,08 
F 1 % = 5,14 
 
BNJ 0,05 = Sd x F 5 % 
                 = 0,33 x 4,08 
                 = 1,37 
 
BNJ 0,01 = Sd x F 1 % 
                 = 0,33 x 5,14 
                 = 1,72 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
L1 3,40 A 
L2 3,80 A 
L3 3,30 A 
L4 3,25 A 
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Lampiran 10. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Uji 
Kelarutan Es Krim Instan 

Data Kelarutan Es Krim Instan  

Perlakuan Ulangan Total 

1 2 3 4 

L1 99,28 99,08 98,81 99,04 396,21

L2 99,21 99,01 98,98 99,07 396,27

L3 99,15 99,14 98,85 99,1 396,24

L4 98,87 98,9 99,39 98,77 395,93

Total 396,51 396,13 396,03 395,98 1584,65
 

Analisis Ragam 
Faktor Koreksi (FK) 
FK     = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

            P x u  

      = 275²/4*4  

= 156944,7 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal   =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (99,28² + 99,08² + … + 98,77²) − FK 

  = 0,452094 
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JKperlakuan = ∑Y i.j
2 – FK 

        u 

=  (396,21² + 396,27² + 396,24² + 395,93²)  − 
FK 

                                                        4 

  = 0,018469 

JKgalat  =  JK total – JKp  

= 0,452094 – 0,018469  

= 0,433625 

ANOVA 

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

Perlakuan 4 0,018469 0,004617 0,117127 3,35669 5,6683 

Galat 11 0,433625 0,03942       

Total 15 0,452094         

 
Keterangan: tidak memberikan perbedaan pengaruh yang  
nyata (P>0,05) 
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Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5 %) 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     = 0,09 
 
F 5 % = 3,77 
F 1 % = 5,04 
 
BNJ 0,05 = Sd x F 5 % 
                 = 0,09 x 3,77 
                 = 0.37 
 
BNJ 0,01 = Sd x F 1 % 
                 = 0,09 x 5,04 
                 = 0,50 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
L1 99,05 A 
L2 99,06 A 
L3 99,07 A 
L4 98,98 A 
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Lampiran 11. Data Nilai Terbaik dan Terjelek dari 
Masing-Masing Variabel Untuk Masing-
Masing Perlakuan 

 
 

Perlakuan Warna  Aroma  Rasa  Tekstur Kelarutan ( %) 

L1 4,55** 3,75** 3,80 3,40 99,05 

L2 4,40 3,55 3,70* 3,80** 99,07** 

L3 4,35* 3,50 3,90** 3,30 99,06 

L4 4,50 3,35* 3,75 3,25* 98,98* 

 
Keterangan:      *      = Nilai rata-rata terjelek 
       **    = Nilai rata-rata terbaik 
 
Daftar nilai untuk menentukan perlakuan terbaik 

      L1 L2 L3 L4 

Variabel B Variabel B Normal Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 

Warna 0,863636 0,253333 1 0,253333 0,25 0,063333 0 0 0,75 0,19 

Aroma 0,454545 0,133333 1 0,133333 0,5 0,066667 0,375 0,05 0 0 

Rasa 1 0,293333 0,5 0,146667 0 0 1 0,293333 0,25 0,073333 

Tekstur 0,772727 0,226667 0,272727 0,061818 1 0,226667 0,090909 0,020606 0 0 

Kelarutan 0,318182 0,093333 0,777778 0,072593 1 0,093333 0,888889 0,082963 0 0 

BT 3,409091     0,667744   0,45   0,446902   0,263333 

 
 

 
 
 


