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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Es krim adalah produk olahan yang berasal dari 

campuran susu, pemanis, bahan penstabil (stabilizer), bahan 

pengemulsi (emulsifier) dan penambah rasa yang dibuat 

melalui proses  pembekuan (Marshall, Goff dan Hartel, 2003), 

sedangkan ice cream mix (ICM) adalah campuran dari bahan-

bahan yang jika dibekukan akan menjadi es krim (Susrini, 

2003). Proses dasar pengolahan es krim, yaitu  perhitungan 

komposisi, mixing, homogenisasi, pembekuan, pengemasan 

dan penyimpanan (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Era globalisasi sangat 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 dalam 

pengemasannya berupa bubuk instan yang dapat disimpan 

dalam waktu lebih lama serta mudah didistribusikan. Tujuan 

pembuatan produk ini adalah agar kualitas produk terjamin 

dan aman dikonsumsi masyarakat. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan es 

krim instan, yaitu susu bubuk skim, full cream, bahan 

pemanis, bahan pengemulsi dan bahan penstabil serta dapat 

pula ditambahkan bahan flavor. Pembuatan es krim perlu 

kombinasi serta komposisi bahan yang tepat dan penggunaan 

bahan-bahan yang dapat menentukan keberhasilan dalam 

pembuatan es krim instan. 
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Bahan pengemulsi adalah suatu bahan yang digunakan 

untuk menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Umumnya 

bahan pengemulsi berupa senyawa organik terdiri dari gugus 

polar maupun nonpolar yang menyebabkan kedua zat tersebut 

dapat bercampur. Bahan penstabil yang digunakan dalam es 

krim berfungsi 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). 

Bahan pengemulsi yang sering digunakan pada 

industri makanan berasal dari telur, terutama kuning telurnya 

mengandung lesitin dan berperan sebagai bahan pengemulsi. 

Contoh penggunaan bahan pengemulsi pada makanan, yaitu 

mentega, margarin, es krim serta sebagian besar pembuatan 

kue. 

 Lesitin merupakan pengemulsi alami yang sangat 

populer dan banyak digunakan dalam industri pangan modern. 

Lesitin diisolasi dari otak, jantung dan hati sapi, kuning telur 

burung merak serta kedelai. Penggunaan 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), tetapi 

karena harga telur yang cukup mahal maka akhir-akhir ini 

telah berkembang pemakaian bahan-bahan yang dapat 

menggantikan kuning telur sebagai pengemulsi, hal ini 
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didasarkan pemikiran bahwa kuning telur cukup mahal 

sedangkan kedelai harganya cukup murah. 

Lesitin dalam pengolahan es krim instan dapat 

berfungsi sebagai pengemulsi yang dapat meningkatkan 

viskositas dan kestabilan es krim, memperhalus tekstur dan 

memperpanjang waktu pelelehan (Belitz dan Grosch, 1999). 

Lesitin merupakan suatu pengemulsi yang mampu 

menstabilkan emulsi air dan lemak atau lemak dalam air 

dengan cara menurunkan tegangan permukaan antara fase air 

dan fase lemak, dengan lesitin dimungkinkan terbentuk suatu 

dispersi fase lemak yang merata pada suatu fase cair (Widodo, 

2003).  

Bahan-bahan penyusun dalam pembuatan es krim 

sangat mempengaruhi kualitas es krim instan, meliputi: 

viskositas, overrun dan kecepatan leleh. Penambahan lesitin 

dalam tingkat yang tepat akan menghasilkan kualitas es krim 

yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu 

adanya penelitian tentang tingkat penambahan lesitin yang 

tepat dalam pembuatan es krim instan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapakah tingkat penambahan lesitin yang tepat 

dalam pengolahan es krim instan ditinjau dari viskositas, 

overrun dan kecepatan leleh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat 

penambahan lesitin yang tepat dalam pembuatan es krim 

instan ditinjau dari viskositas, overrun dan kecepatan leleh. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi: 

1. Sebagai bahan informasi dan inovasi bagi produsen 

tentang penambahan lesitin sebagai pengemulsi serta 

penginstan dalam pembuatan es krim instan untuk 

diterapkan pada insdustri es krim. 

2. Serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk 

penelitian lebih lanjut terutama tentang pengembangan 

produk es krim instan.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Es krim adalah makanan bergizi yang dihasilkan 

melalui pembekuan dari campuran bahan-bahan seperti susu, 

krim, bahan padatan tanpa lemak, gula, pengemulsi dan 

penstabil (Muse dan Hartel, 2004). Es krim instan merupakan 

suatu inovasi produk yang mulai berkembang karena pengaruh 

gaya hidup masyarakat modern saat ini. Es krim instan dalam 

pengemasannya berupa bubuk instan yang dapat disimpan 

dalam waktu lebih lama serta mudah didistribusikan. Tujuan 

pembuatan es krim instan ini adalah agar kualitas es krim 

instan terjamin dan aman dikonsumsi masyarakat. Proses dasar 

dalam pengolahan es krim instan meliputi beberapa tahapan, 

yaitu standarisasi bahan baku, pencampuran bahan baku 

(garam, susu skim, full cream, Vx, lesitin dan gula), mixing 

bahan dengan mixer, kemudian dilakukan hardening atau 

penyimpanan pada suhu rendah untuk menghindari lelehnya es 

krim (Anonim, 2010). 

Penggunaan bahan-bahan dalam pembuatan es krim 

yang memiliki fungsi sebagai pengemulsi sangat diperlukan, 

misalnya lesitin. Selain itu, bahan yang digunakan, yaitu skim 

bubuk, full cream, pengemulsi, pemanis (gula) dan garam. 
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Komposisi penyusun es krim yang baik, yaitu 55-64% air,   

10-16% gula, 9-12% bahan padatan tanpa lemak dan 0,2-0,5% 

bahan penstabil dan pengemulsi (Goff, 2002). Penambahan 

bahan pemanis (gula) sebanyak 14-16% akan mnghasilkan es 

krim yang sangat baik (Susrini, 2003). Kadar air dalam es 

krim berkisar 60-62%, apabila terlalu banyak maka tekstur es 

krim menjadi kasar, jika terlalu sedikit maka es krim menjadi 

terlalu padat, jadi untuk mendapatkan tekstur yang creamy, 

dibutuhkan kadar bahan kering 38-40%.  

Kombinasi bahan dalam pembuatan es krim instan 

perlu diperhatikan, yaitu kombinasi antara bahan baku utama 

serta krim dan skim bubuk dengan bahan tambahan harus 

tepat, hal ini disebabkan mutu es krim sangat dipengaruhi oleh 

cara pengolahan, bahan termasuk pengemulsi dan penstabil 

yang digunakan. Penggunaan lesitin merupakan bahan 

pengemulsi yang sering digunakan dalam pembuatan es krim. 

Lesitin yang digunakan adalah lesitin kedelai, penggunaan 

lesitin dari kedelai dipilih dengan pertimbangan ekonomi, 

yaitu harganya yang lebih terjangkau juga dari  segi kehalalan 

suatu produk pangan sangat penting.  

Lesitin yang ditambahkan ini berfungsi untuk 

menyimpan lemak susu dalam suspensi dan 

membatasi pertumbuhan kristal es. Lesitin merupakan suatu 

pengemulsi yang mampu menstabilkan emulsi air dan lemak 

atau lemak dalam air dengan cara menurunkan tegangan antara 

permukaan fase air dan fase lemak, penambahan lesitin 

dimungkinkan dapat terbentuk suatu dispersi fase lemak yang 

merata pada suatu fase cair (Widodo, 2003). Lesitin dalam 

pengolahan es krim instan dapat berfungsi sebagai pengemulsi 

yang dapat meningkatkan viskositas dan kestabilan es krim, 
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memperhalus tekstur dan memperpanjang waktu pelelehan 

(Belitz dan Grosch, 1999). 

Penggunaan lesitin sebagai alternatif bahan 

pengemulsi  yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas es 

krim yang dihasilkan ditinjau dari beberapa sifat fisik es krim 

seperti viskositas, overrun dan kecepatan leleh. 

  

1.6   Hipotesis 

Penambahan lesitin pada konsentrasi tertentu pada 

pembuatan es krim instan dapat meningkatkan viskositas es 

krim instan, sehingga overrun dapat dipertahankan dan 

kecepatan leleh juga dapat dipertahankan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Es Krim 

Es krim menurut Standart Nasional Indonesia adalah 

makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan 

campuran susu, lemak hewani atau nabati gula atau tanpa 

bahan makanan lain yang diizinkan (Astawan, 2006). Es krim 

juga didefinisikan produk olahan susu yang dibuat melalui 

proses pembekuan dan agitasi dengan prinsip pembentukan 

rongga udara pada bahan campuran es krim (Susilorini dan 

Sawitri, 2006).  

Es krim diolah dari bahan baku yang berkualitas dan 

dicampur dalam perbandingan yang sesuai. Proses dasar dalam 

pengolahan es krim meliputi beberapa tahap, yaitu: 

pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, pematangan 

(aging), pembekuan, pengemasan dan penyimpanan (Padaga 

dan Sawitri, 2005). Kunci dari kualitas es krim adalah 

presentase lemaknya. Berdasarkan kadar lemaknya, es krim 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: reguler es krim 

(kadar lemak 8-10%), premium (kadar lemak 12-14%) dan 

super premium (kadar lemak 14-18%) (Anonim, 2005). Es 

krim memiliki sumbangan nilai gizi terbesar berasal dari 

bahan baku susu. Es krim merupakan salah satu makanan 

bergizi. Nilai gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi 

bahan bakunya (Astawan, 2006).  

Bahan penyusun es krim, terdiri dari lemak susu, 

bahan kering tanpa lemak, bahan pemanis, bahan penstabil dan 

bahan pengemulsi. Kandungan bahan campuran dalam es krim 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi Bahan Campuran Es Krim 

Bahan Presentase (%) 

Lemak susu Fat (10 – 16) 

Bahan kering tanpa 

lemak 

SNF (9 – 12)     zat 

makanan  

Bahan pemanis gula 12 – 16 

Bahan penstabil 
0 – 0,40             bahan es 

krim 

Bahan pengemulsi 0 – 0,25 

  Sumber : Padaga dan Sawitri (2006) 

 Es krim juga memiliki standar mutu industri. Syarat 

mutu es krim menurut standar industri Indonesia dapat dilihat 

dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat mutu es krim menurut Standar 

Industri di Indonesia 

Kandungan Komposisi 

Lemak Minimal 8% 

Padatan bukan 

lemak 

Minimal 6 - 15% 

Gula 12% 

Overrun Skala industri 70 – 80%, 

sedangkan rumah tangga  

35 – 50% 

  Sumber : Susilorini dan Sawitri, 2006 

  Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa es 

krim adalah produk olahan susu yang dibuat melalui proses 

pembekuan dan agitasi dengan prinsip membentuk rongga 

udara pada campuran bahan es krim atau ICM, ICM untuk es 

krim dapat dibuat dari campuran susu, produk susu, pemanis, 

bahan penstabil, pengemulsi dan flavor. Kunci sukses 
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pembuatan es krim yang baik adalah ketepatan komposisi 

bahan-bahan yang digunakan dan proses pengolahan yang 

benar.   

 

2.2  Es Krim Instan 

Es krim harus terbuat dari bahan baku berkualitas 

tinggi yang dicampur dengan perbandingan sesuai. Es krim 

instan terbuat dari campuran bahan lemak susu 10-16%, bahan 

kering tanpa lemak 9-12%, bahan pemanis 12-16%, penstabil 

dan pengemulsi 0,2-0,5%, serta air 55-64% yang berasal dari 

susu atau bahan tambahan lain. Pembuatan es krim instan 

bertujuan untuk mempermudah pendistribusian produk. 

Pengemasannya yang berupa bubuk diharapkan dapat menjaga 

kualitas es krim agar tetap baik, memiliki daya simpan 

panjang dan aman untuk dikonsumsi masyarakat (Anonim, 

2005). 

Es krim instan berbentuk bubuk, sehingga dapat 

disimpan dalam waktu lebih lama serta mudah dalam 

penyajiannya. Produk es krim instan dibuat dalam bentuk 

bubuk supaya murah dan mudah dalam pendistribusiannya. Es 

krim instan ini aman dikonsumsi anak-anak, remaja dan 

dewasa (Entri, 2008).  

 

2.3 Bahan Penyusun Es Krim Instan 

Unsur-unsur pokok es krim adalah susu skim, bahan 

flavor, bahan penstabil dan pengemulsi. Susu skim saja tidak 

cukup memberikan padatan bukan lemak, maka bahan harus 

dilengkapi dengan padatan yang bukan lemak. Lemak yang 

berasal dari krim dan susu memberikan flavor, rasa dan tekstur 

pada produk. Bertambahnya kandungan lemak, tekstur 
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menjadi lebih baik dan es krim menjadi semakin tahan 

terhadap proses pencairan.  

 

2.3.1 Full Cream 

Krim (cream) susu merupakan bagian susu yang 

diperoleh dengan cara mendiamkan susu pada suhu dingin 

sampai terlihat bagian permukaan menjadi kekuningan 

untuk selanjutnya diambil atau dipisahkan dengan alat 

pemisah sentrifugal yang disebut separator susu (skala 

industri). Krim yang dipisahkan dengan separator susu 

biasanya mengandung lemak antara 40-55% dan hanya 

meninggalkan 1-1,5% lemak pada bagian susu skimnya 

(Susilorini dan Sawitri, 2006).  

Susu Bubuk full cream merupakan susu yang 

paling mudah dalam penyimpanan. Kandungan susu 

bubuk full cream merupakan sumber lemak yang baik 

untuk tubuh. Lemak susu dapat digunakan sebagai bahan 

utama dalam pembuatan es krim, karena lemak susu dapat 

melembutkan tekstur, dimana lemak yang ada tersebar 

merata dengan ukuran yang homogen dan relatif kecil 

(Marshall et al., 2003). Lemak susu memiliki kisaran titik 

cair antara 40˚C sampai -40 ˚C, sehingga selalu diperoleh 

kombinasi lemak cair dan lemak padat yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan tekstur es krim yang lembut. Lemak 

susu memberikan sifat lunak karena menghambat 

terbentuknya kristal-kristal es yang besar pada saat 

terjadinya proses pembekuan (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Krim mempunyai berat jenis yang rendah karena 

banyak mengandung lemak. Ada enam (6) macam krim 

menurut Saleh (2004), yaitu: 

http://tokocsc.com/dairyproducts.htm
http://susububuk.com/tag/full-cream/
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a. Half and half cream, yaitu yang hanya mengandung 

lemak 10,5-16%. Krim ini biasanya diperoleh dari 

mencampur krim yang kandungan lemaknya tinggi 

dengan susu segar sehingga tercapai kadar lemak 

tersebut diatas. 

b. Light cream, yaitu krim yang mempunyai kadar lemak 

18-22%. Biasanya telah mengalami homogenisasi. 

c. Light whipping cream, yaitu krim yang mempunyai 

kandungan lemak 30-34%. Krim ini tidak 

dihomogenisasi sebab perlakuan homogeniasi akan 

menyebabkan krim mempunyai daya mengembang 

yang kecil. 

d. Heavy whipping cream, yaitu krim yang mempunyai 

kandungan lemak lebih besar dari pada 34%. Krim ini 

juga tidak dihomogenisasi. 

e. Sour cream (krim asam), yaitu krim yang kadar 

lemaknya tidak kurang daripada  18% yang diperam 

dengan bakteri asam laktat.  

f. Whips, yaitu krim pasteurisasi yang mengandung gula. 

Bahan-bahan pemberi citarasa dan zat penstabil. 

 

2.3.2 Skim Bubuk  

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). Susu skim sering disebut susu tanpa 

lemak, sebab kandungan lemaknya sangat rendah 

maksimum 1%. Kandungan laktosa dan proteinnya sekitar 

49,2% dan 37,4%. Komposisi susu skim adalah kadar air 
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3%, protein 37,4%, kadar laktosa 52,3%, kadar lemak 

0,8% dan abu 6,5%. Es krim instan dalam proses 

pengolahannya semua bahan yang digunakan berbahan 

dasar bubuk, termasuk skim dan krimnya. Skim bubuk 

adalah susu bubuk tanpa lemak yang dibuat dengan cara 

pengeringan atau spray dryer untuk menghilangkan 

sebagian air dan lemak tetapi masih mengandung laktosa, 

protein, mineral, vitamin yang larut lemak dan vitamin 

B12 yang larut air  (Susilorini dan Sawitri, 2006). Skim 

digunakan untuk mencapai kandungan solid non fat pada 

produk dan sebagai sumber protein serta memperbaiki 

tekstur pada produk akhir (Anonim, 2010). 

Susu skim bubuk merupakan produk olahan susu 

yang mengalami granulasi dimana terjadi proses 

transformasi materi dari keadaan bubuk ke keadaan 

butiran dengan pori grained struktur. Tujuan pembuatan 

susu bubuk adalah untuk meningkatkan kelarutan. Prinsip 

pembuatan susu bubuk adalah menguapkan  sebanyak 

mungkin kandungan air susu dengan  cara pemanasan 

(pengeringan). Tahap-tahap pembuatan susu bubuk adalah 

perlakuan pendahuluan, pemanasan pendahuluan, 

pengeringan dan pengepakan (Saleh, 2004). 

 

2.3.3  Bahan Pengemulsi 

Pengemulsi adalah zat untuk membantu menjaga 

kestabilan emulsi minyak dan air. Umumnya pengemulsi 

merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, 

yaitu gugus polar maupun gugus non polar sehingga kedua 

zat tersebut dapat bercampur. Gugus nonpolar pengemulsi 

akan mengikat minyak (partikel minyak dikelilingi) 

sedangkan air akan terikat kuat oleh gugus polar 

http://tokocsc.com/
http://susububuk.com/susu/
http://susububuk.com/tag/skim/
http://id.wikipedia.org/wiki/Emulsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Polar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonpolar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
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pengemulsi tersebut. Bagian polar kemudian akan 

terionisasi menjadi bermuatan negatif, hal ini 

menyebabkan minyak juga menjadi bermuatan negatif. 

Partikel minyak kemudian akan tolak - menolak sehingga 

dua zat yang pada awalnya tidak dapat larut tersebut 

kemudian menjadi stabil (Astawan, 2006). Contoh bahan 

pengemulsi adalah monogliserida, digliserida, sorboton 

ester, kedelai dan kuning telur. 

Marshall dan Arbuckle (1996) menyatakan bahwa 

pengemulsi merupakan substansi yang menciptakan 

bentuk dalam emulsi untuk menurunkan tegangan 

permukaan. Keuntungan penggunaan pengemulsi dalam 

pengolahan es krim diantaranya adalah meningkatkan 

tekstur, mempunyai sensasi creamy serta meningkatkan 

distribusi rongga udara dan meningkatkan resistensi 

terhadap pengaruh panas. 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 disinilah pengemulsi berperan. Bahan pengemulsi 

tersebut berguna untuk membangun distribusi struktur 

lemak dan udara yang menentukan dalam membentuk sifat 

rasa/ tekstur halus dan pelelehan yang baik. Molekulnya 

akan menggantikan membran protein dan satu ujung 

molekulnya akan melarut di air, sedangkan ujung satunya 

akan melarut di lemak (Widiantoko, 2012). 

 

2.3.4 Bahan Penstabil  

Bahan penstabil pada pengolahan es krim 

berfungsi untuk meningkatkan viskositas pada tahap 

selanjutnya, sehingga dapat menambah karakteristik es 
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krim saat dimakan. Penggunaan 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). Pada saat proses pembekuan 

penstabil  dapat mengikat sejumlah air dalam jumlah yang 

lebih besar daripada berat molekulnya dan dapat 

membentuk gel selama proses pembekuan (Segall dan 

Goff, 2002). 

Penambahan penstabil dapat menambah masa 

simpan karena dapat mencegah terjadinya kristal es 

selama penyimapanan. Tekstur es krim akan menjadi kasar 

karena terbentuk kristal es yang lebih besar (Marshall dan 

Arbuckle, 1996) 

 

2.3.5   Lesitin 

  Lesitin merupakan zat pengemulsi alami yang 

banyak digunakan dalam industri pangan modern. Lesitin 

diisolasi dari otak sapi, jantung sapi dan juga dari kuning 

telur (dikeringkan atau dibekukan) kedelai sehingga 

sumber lesitin bisa dari hewan atau tanaman (Hartomo dan 

Widiatmoko, 1993). Struktur kimia lesitin dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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RCOOCH2 

 

R’COOCH      O 

        

      + 

H2C            O        P    OCH2  CH2N       (CH3)3 

                   

      O 

Gambar 1. Struktur kimia lesitin (Winarno, 1997)    

Fosfatidil.kolina.CH2(R)CH(R’)CH2OP(OH)O(CH2)2N 

(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). 

Lesitin mengandung sekitar 13% kolin 

berdasarkan berat. Lesitin juga zwiter ion, mempunyai 

muatan positif pada atom N kolin dan muatan negative 

pada atom O dari grup phospat. Lesitin dapat bersifat polar 

(bagian kolin) dan non polar (bagian asam lemak) 

sehingga dapat efektif sebagai pengemulsi dan digunakan 

dalam berbagai “drug delivery”. Lesitin dan fosfolipida 

mengandung komponen hidrofobik dan hidrofilik yang 

digunakan sebagai sifat fungsional dalam pengolahan 
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pangan. Lesitin dapat digunakan sebagai pengemulsi, fat 

replacer, release agent (Hartoyo, 1999).  

Fosfolipida dilihat dari struktur penyusunnya dapat 

bertindak sebagai pengemulsi karena mempunyai gugus 

hidrofilik dan hidrofibik pada molekulnya. Sumber 

fosfolipida yang paling praktis dan murah adalah kedelai. 

Zat pengemulsi komplek lesitin biasanya selalu 

mengandung selulosa (2%), hemiselulosa (6%), gula (14%) 

yang meliputi sukrosa, stakiosa, rafinosa, glukosa dan 

fruktosa. Kandungan vitamin meliputi betakorotin, tiamin, 

riblofafin, liasin, asam pantotenat, piridoksin, biotin, asam 

folat, tokoferol, inositol, kolin dan asam askorbat. 

Mineralnya mencakup K
+
, Na

+
, Ca2

+
, Mg2

+
, P, S, CI

-
, Fe

3+
, 

Cu, Mn
2+

,  dan Zn
2+

 (Hartomo dan Widiatmoko, 1993).  

Lesitin dianggap sebagai surfaktan yang sangat 

mudah ditolerir dan nontoksik. Lesitin merupakan bagian 

integral membrane sel dan sepenuhnya dicerna sehingga 

dapat dipastikan aman bagi manusia. Lesitin digunakan 

secara komersial untuk keperluan pengemulsi atau pelumas 

dari farmasi hingga pengemasan. Kandungan lesitin yang 

mudah dan murah untuk digunakan adalah yang terdapat 

pada biji kedelai. Lesitin dari biji kedelai dari segi 

kehalalan lebih aman (Anonim, 2006
a
). 

Biji kedelai mengandung minyak yang cukup 

tinggi, disamping air. Keduanya dihubungkan oleh suatu 

zat yang disebut lesitin. Bahan inilah yang kemudian 

diambil atau diekstrak menjadi bahan pengemulsi yang 

biasa digunakan dalam produk-prduk olahan (Anonim, 

2006
b
). 

Lesitin juga merupakan suatu kombinasi atas lipid 

netral dengan lipid polar dengan komposisi minimal 60% 
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lipid polar. Lesitin dapat berasal dari berbagai sumber 

diantaranya yang paling banyak digunakan adalah lesitin 

kedelai (soya 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). 

 

2.3.6   Vx 

Vx sering digunakanan dalam pembuatan 

makanan terutama cake. Kandungan kimia vx adalah 

sodium bicarbonat (NaHCO3), sodium acid picorofosfat 

dan bahan pengisi seperti pati jagung. Bentuk vx adalah 

serbuk putih seringkali digunakan dalam pembuatan 

makanan terutama cake. Tujuan penggunaan vx adalah 

agar produk yang dibuat lebih mengembang. 

Penggunaannya sekitar ½ sdt untuk 500 g adonan. 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 kedalam adonan) dan 

meningkatkan stabilitas adonan, selain itu fungsi lainnya 

adalah untuk meningkatkan tekstur agar menjadi lebih 

halus, meningkatkan keempukan, memperbaiki/menambah 

volume dan memperpanjang umur simpan produk 

(Anonim, 2011). 

 

 2.3.7  Garam  

Garam merupakan salah satu bahan yang 

terkadang ditambahkan dalam pengolahan es krim. 



18 

 

Penggunaan garam sangat rendah, yaitu sekitar 0,1- 0,2%. 

Fungsi utama garam dalam pengolahan es krim adalah 

untuk memperbaiki tekstur es krim dan menurunkan titik 

beku larutan, ketika es dicampur dengan garam, es akan 

mencair dan terlarut membentuk air garam sehingga dapat 

menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas 

dari luar. Panas tersebut didapatkan dari bahan campuran 

es krim sehingga akan membentuk produk akhir berupa es 

krim padat (Marshall et al., 2003). 

Garam adalah senyawa ionic yang dihasilkan dari 

proses netralisasi atau reaksi antara logam dengan asam. 

Penggaraman bahan pangan biasanya diikuti dengan 

pengeringan yang bertujuan untuk menurunkan kadar air 

sehingga bakteri akan terhambat. Kemurnian garam dapat 

mempengaruhi mutu bahan pangan yang digarami. Jika 

garam dapur murni digunakan, maka bahan pangan akan 

lunak (Moeljanto, 1992).  

Fungsi utama garam ialah untuk mengatur rasa. 

Garam dapat memberikan rasa pada bahan-bahan lainnya 

dan membantu untuk meningkatkan sifat-sifat adonan 

serta dapat berfungsi untuk penguat citarasa (Winarno, 

1997). 

 

2.3.8  Bahan Pemanis 

Bahan pemanis yang biasa digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah gula. Penggunaan gula 

sebanyak 14-16% akan menghasilkan es krim yang sangat 

baik. Gula yang digunakan minimal 12,0% selain sebagai 

pemanis, gula juga digunakan untuk memperoleh tekstur 

es krim yang halus (Susrini, 2003).  Penambahan gula 

dapat mengurangi kerusakan tekstur es krim diakibatkan 
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adanya kristalisasi laktosa yang menyebabkan tekstur es 

krim, seperti berpasir atau candy defect (Astawan, 2006). 

Penggunaan gula dalam konsentrasi yang terlalu tinggi 

akan menurunkan kemampuan pengembangan (Marshall 

et al., 2003). 

 

2.3.9  Air 

 Air yang digunakan serta berhubungan dengan 

hasil-hasil industri pengolahan pangan harus memenuhi 

setidaknya standar mutu yang baik dan diperlukan untuk 

air minum yang dapat diartikan sebagai air yang bebas 

dari bakteri yang berbahaya dan ketidakmurnian secara 

kimiawi. Air minum harus bersih dan jernih, tidak 

bewarna dan tidak berbau, dan tidak mengandung bahan 

tersuspensi atau kekeruhan (Arbuckle, 1996). 

 Air merupakan komponen yang penting dalam 

pembuatan adoanan karena fungsinya sebagai pelarut 

bahan-bahan dan pembentuk tekstur produk olahan. 

(Winarno, 1997). Air juga berperan mengontrol kepadatan 

adonan. Air dalam adonan melarutkan garam, menahan 

dan menyebarkan bahan-bahan secara seragam (Almond, 

1999). 

 

2.4 Proses Pengolahan Es Krim Instan  

2.4.1  Komposisi Es Krim Instan 

Perhitungan tentang jumlah bahan-bahan yang 

dibutuhkan dalam pembuatan es krim didasarkan oleh dua 

macam pertimbangan. Pertimbangan pertama, yaitu bahwa 

mutu produk akhir sangat ditentukan oleh proporsi yang 

tepat dari bahan yang digunakan dalam ICM dan untuk 
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memenuhi selera konsumen. Es krim dari suatu pabrik 

harus mempunyai rasa maupun sifat fisik yang sama, jadi 

produk harus mempunyai mutu yang seragam. 

Pertimbangan kedua, yaitu tentang pentingnya perhitungan 

proporsi bahan dalam es krim, sebelumnya dilakukan 

analisis komposisi masing-masing bahan, terutama kadar 

lemak dan kadar bahan kering tanpa lemak total. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan perhitungan 

mengenai jumlah masing-masing bahan yang diperlukan 

dalam ICM untuk mengasilkan es krim dalam jumlah 

tertentu dengan kadar lemak dan kadar bahan kering total 

yang dikehendaki (Susrini, 2003). 

 

2.4.2  Pencampuran Bahan  

 Tahap awal dalam pembuatan es krim instan 

adalah mencampurkan semua bahan yang di gunakan 

dalam pembuatan es krim. Sebelumnya, harus dilakukan 

perhitungan komposisi masing-masing bahan untuk 

menghasilkan es krim dengan jumlah tertentu dan kadar 

bahan total yang dikehendaki (Saleh, 2004). 

 

2.4.3 Pembekuan  

Pembekuan ICM merupakan salah satu tahapan 

yang terpenting dalam pembuatan es krim, hal ini 

tergantung dari kualitas, palatabilitas dan hasil akhir 

produk. Pembekuan meliputi dua bagian, yaitu: (1) 

pembekuan dengan cepat sambil diaduk agar udara masuk 

dan mengurangi pembentukan kristal es dan (2) sebagian 

produk beku dikeraskan tanpa pengadukan pada suhu 
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rendah untuk melepaskan panas dengan cepat (Marshall 

dan Arbukle, 1996). 

Laju pembekuan 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 kecil yang 

tersusun secara merata pada jaringan, sedangkan 

pembekuan lambat menyebabkan terbentuknya kristal es 

besar yang tersusun pada ruang antar sel dengan ukuran 

pori yang besar (Rohanah, 2002). 

 

2.4.4  Hardening 

Proses pengerasan yang dilakukan di dalam 

freezer (hardening) pada suhu -30 sampai -40 
o
C, karena 

pada suhu tersebut air yang tersisa dapat membeku. Suhu 

di bawah -25 
o
C, membuat es krim menjadi lebih stabil 

dan tidak memungkinkan terjadinya rekristalisasi, 

sehingga tidak akan membentuk kristal es yang besar 

(Pearson, 2005).  

Marshall et al., (2003) menyatakan proses 

pembekuan es krim dalam freezer berlangsung selama 30 

detik atau sekitar 10-15 menit, dalam pembekuan ini 

perubahan penting yang terjadi yaitu terbentuknya kristal 

es, masuknya udara (overrun), dan stabilisasi emulsi 

lemak. Susrini (2003) menyatakan kecepatan pembekuan 

akan mempengaruhi tekstur produk akhir, semakin cepat 

pembekuan semakin kecil kristal yang terbentuk, sehingga 

tekstur produk akhir lebih halus. Proses untuk 

mempercepat pembekuan biasanya dilakukan dalam 

ruangan pengeras, dengan cara mensirkulasi udara. Cara 
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ini tidak hanya mempercepat pembekuan tetapi juga 

dilihat dari segi biaya lebih ekonomis. 

  

2.5  Pengujian Kualitas Fisik Es Krim Instan 

 2.5.1  Viskositas 

  Viskositas atau kekentalan adalah suatu hambatan 

yang menahan aliran zat cair secara molekuler yang 

disebabkan oleh gerakan acak dari molekul zat cair 

tersebut (Susanto dan Yuwono, 2001).  

Viskositas merupakan salah satu parameter yang 

menentukan mutu susu. Partikel kasein berada pada titik 

isoelektris (pH 4,6), afinitas partikel terhadap air menurun 

hingga terjadi presipitasi yang mengakibatkan viskositas 

susu. Viskositas dapat diukur melalui absolut maupun 

relatif. Alat untuk mengukur viskositas adalah viskometer. 

Sedangkan unit pengukuran absolut adalah poise. Susu 

segar memiliki viskositas 1,5-2,0 centipoise pada suhu  

20
o 
C (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

Pengukuran viskositas perlu dilakukan karena 

nilai ICM merupakan nilai viskositas nilai dari fase 

sebelum (serum) es krim (Muse dan Hartel, 2004). Salah 

satu faktor yang mempengaruhi sifat ICM dari es krim 

adalah viskositas. Penambahan bahan padatan akan 

meningkatkan persen bahan kering tanpa lemak kedalam 

produk yang mampu menyerap air sehingga akan 

menaikkan viskositas    50-300 centipoise (Marshall dan 

Arbucles, 1996). 
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 2.5.2  Overrun 

Overrun merupakan peningkatan volume yang 

disebabkan oleh masuknya gelembung-gelembung udara 

dalam pembuihan. Gelembung udara pada es krim 

keberadaannya dapat dipertahankan karena diselubungi 

oleh lapisan globula-globula lemak dalam sistem emulsi. 

Es krim yang baik memiliki overrun berkisar antara       

70-80% sedangkan untuk industri rumah tangga berkisar 

antara 35-50%. Overrun akan mempengaruhi tekstur dan 

kepadatan yang menentukan kualitas es krim. Overrun 

juga dipengaruhi oleh viskositas, semakin tinggi 

viskositasnya, maka overrun akan semakin turun (Padaga 

dan Sawitri, 2005). Overrun dihitung berdasarkan 

perbedaan volume es krim dan volume ICM yang 

dinyatakan dalam persen. Persentase overrun dihitung 

dengan rumus berikut:  

         % overrun =   (volume es krim – volume ICM)   x 100 %  

      Volume ICM 

Susilorini dan Sawitri (2006) berpendapat bahwa 

pada saat proses pengolahan es krim akan terjadi 

pengembangan volume. Bertambahnya volume ini karena 

terjadi proses pemasukan udara kedalam ICM saat 

pengadukan (agitasi) di dalam ice cream maker. 

Pengembangan volume pada pembuatan es krim disebut 

overrun. Overrun terbentuk dari agitasi (pengadukan) saat 

proses pendinginan dalam ice cream maker. Tanpa adanya 

overrun, es krim akan berbentuk gumpalan massa yang 

keras. Overrun yang tinggi menunjukkan gumpalan massa 

seperti salju (spongy). 
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2.5.3  Kecepatan Leleh 

Kecepatan meleleh secara umum disebabkan oleh 

bahan pengemulsi, bahan penstabil, keseimbangangaram 

serta kondisi pemrosesan dan penyimpanan. Bahan 

pengemulsi yang digunakan dapat membentuk kristal-

kristal es yang kecil sehingga dapat memperlambat 

pelelehan es krim saat dihidangkan dan kristal-kristal es 

yang besar akan lebih cepat mencair seingga mempercepat 

proses pelelehan es krim (Marshall et al., 2003). 

Es krim yang berkualitas menunjukkan cukup 

resisten terhadap pelelehan. Es krim yang baik mempunyai 

kecepatan meleleh antara 15-20 menit pada suhu kamar. 

Karakteristik kecepatan meleleh dari  ice cream secara 

umum dipengaruhi oleh bahan pengemulsi, bahan 

penstabil, keseimbangan garam dalam bahan susu serta 

kondisi pemisahan pembuatan dan penyimpanan (Marshall 

dan Arbuckle, 1996).  

Pelelehan es krim dipengaruhi oleh dua hal, yaitu 

suhu ruang dan kecepatan transfer panas. Pearson (2005) 

menyatakan bahwa penggunaan bahan penstabil dapat 

membentuk kristal-kristal es yang lebih kecil sehingga 

dapat memperlambat pelelehan es krim saat dihidangkan 

dan krista-kristal es yang besar akan lebih cepat mencair 

sehingga mempercepat proses pelelehan es krim. 

Kecepatan leleh yang lambat juga dapat dikarenakan 

kurangnya laju perambatan panas akibat besarnya volume 

udara dalam es krim (Padaga dan Sawitri, 2005). 
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BAB III 

MATERI  DAN METODE 

3.1    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian ini dilakukan di Rumah 

Yoghurt Kecamatan Junrejo, Kota Batu untuk produksi es 

krim instan dan pengujian overrun serta kecepatan leleh, 

sedangkan untuk pengujian viskositas dilaksanakan di 

Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak Bagian 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, dimulai bulan Januari sampai bulan Februari 

2012. 

 

3.2    Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah es krim instan yang dibuat 

dari susu skim bubuk, full cream bubuk, lesitin, Vx, gula dan 

garam. 

 

3.3      Peralatan  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: Ice Cream Maker, freezer, timbangan digital ACIS, 

tupperware, kertas label, pengaduk dan gelas ukur. 

 Uji  viskositas: Es krim instan siap saji, botol film 

untuk tempat sampel dan Viskometer merk 

Brookfield DVII+Pro. 

 Uji overrun: Es krim instan siap saji, gelas ukur 

dan timbangan digital merk ACIS. 

 Uji kecepatan leleh: Es krim instan siap saji, 

cawan petri dan stopwatch. 
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3.4   Metode Penelitian 

Metode yang digunakaan dalam penelitian ini adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan, perlakuan yang dicobakan, 

yaitu:  

L1 = penambahan lesitin 0,4 % dari bobot ICM 

L2 = penambahan lesitin 0,6 % dari bobot ICM 

L3 = penamaban lesitin 0,8 % dari bobot ICM 

L4 = penambahan lesitin 1 % dari bobot ICM 

 

3.5 Variabel Pengamatan  

Variabel pengamatan yang diamati pada penelitian ini 

adalah lesitin sebagai variable bebas dan variable tidak bebas, 

meliputi:  

1. Pengujian viskositas, prosedur pengujian menurut 

(Moeenfard dan Teharani, 2008) tertera pada 

Lampiran 1. 

2. Pengukuran overrun, prosedur pengujian menurut 

(Susrini, 2003)  tertera pada Lampiran 2. 

3. Pengujian kecepatan leleh prosedur pengujian 

menurut (Marshall et al., 2003) tertera pada 

Lampiran 3. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian viskositas, overrun 

dan kecepatan leleh dianalisis menggunakan analisis ragam 

dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Pembuatan es krim instan dengan tingkat 

penambahan lesitin yang berbeda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Perhitungan komposisi ICM selengkapnya 

tertera pada Lampiran 4. 

Gambar 2. Skema pembuatan es krim instan dengan perlakuan 

berbagai penambahan lesitin. 

 

Pencampuran hingga merata 

Es krim instan  

Formula es krim instan: 

Garam 0,2 % + Vx 1,6 % + 

full cream 8,1 % + skim 8,1 % 

+ gula 15 % x bobot ICM 

 

Lesitin sesuai konsentrasi 

yang digunakan: 

0,4 % (L1) dari bobot ICM 

0,6 % (L2) dari bobot ICM 

0,8 % (L3) dari bobot ICM 

1,0 % (L4) dari bobot ICM 

 

 



28 

 

3.7.2 Pembuatan es krim instan dengan perlakuan 

penambahan lesitin berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Penelitian Pembuatan Es Krim Instan Siap 

Saji Dengan Berbagai Perlakuan Lesitin. 

Penambahan air  

Pembekuan ICM (freezing) menggunakan 

Ice Cream Maker  

Es krim instan  

Siap Saji 

Analisis: 

Viskositas 

Kecepatan Leleh 

Formula Es krim 

instan 

Penimbangan dengan timbangan digital untuk 

mengetahui bobot awal (x) 

 

Penimbangan dengan timbangan digital untuk 

mengetahui bobot akhir (y) 

 
Pengujian overrun 

 Hardening 

Ice Cream Mix 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Pengaruh Penambahan Lesitin terhadap Viskositas 

Es Krim Instan. 

 Hasil analisis ragam viskositas es krim instan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. Data dan hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat 

penambahan lesitin pada pembuatan es krim instan 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata  (P ≤ 0,05) 

terhadap viskositas es krim instan. Rata-rata viskositas es krim 

instan pada berbagai perlakuan dan hasil uji BNT 5% dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 Tabel 3. Rata-rata Viskositas Es Krim Instan dan 

Hasil Uji BNT 

Perlakuan 
Viskositas 

 (cPs) 

L1   62,50
a     

±   15,61 

L2 132,00
ab   

±   21,42 

L3 182,00
b    

±   78,42 

 L4       158,50
b    

±   58,36 

 

Terdapatnya perbedaan pengaruh yang nyata tersebut 

terjadi karena adanya konsentrasi lesitin yang berbeda antar 

perlakuan, sehingga menyebabkan berbedaan pada nilai 

viskositas es krim instan. Peningkatan konsentrasi lesitin yang 
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ditambahkan kedalam bahan campuran es krim menyebabkan 

semakin meningkatnya viskositas. Moeerfard dan Tehrani 

(2008) menyatakan bahwa penambahan lesitin pada es krim 

instan dapat meningkatkan viskositas es krim instan, hal 

tersebut terkait dengan struktur molekul lesitin yang 

mempunyai gugus polar yang bersifat hidrofilik yang akan 

berikatan dengan air, sedangkan gugus nonpolar yang bersifat 

hidrofobik yang akan berikatan dengan minyak. Kekuatan 

lesitin yang memiliki sifat hidrofilik tersebut menjadikan es 

krim mengental, karena air banyak yang diikat oleh molekul 

lesitin. 

Hasil uji BNT pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P ≤ 0,05) pada 

masing-masing perlakuan. Perlakuan L1 dalam penelitian 

memiliki nilai rataan viskositas terkecil, yaitu 62,50 cPs, 

berbeda nyata dengan perlakuan L2 yang memiliki viskositas 

132,00 cPs, karena lesitin merupakan bahan pengemulsi yang 

dapat menghasilkan dispersi air dan minyak secara merata 

yang akan mengakibatkan es krim tidak begitu kental pada 

perlakuan tersebut.   

Perlakuan L1 dibandingkan dengan L3 juga 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata. Hasil tersebut 

diduga terjadi karena lesitin memiliki kemampuan untuk larut 

dalam air dingin dan membentuk cairan yang kental, selain itu 
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juga viskositas es krim instan akan meningkat dengan 

penambahan konsentrasi lesitin yang digunakan. Mulyani, 

Indratiningsih dan Pramono (1999) menyatakan bahwa 

penggunaan konsentrasi lesitin 0,5% dan 1% memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P ≤ 0,05) terhadap viskositas 

es krim. 

Perlakuan L3 menghasilkan nilai viskositas, yaitu 182 

cPs dibandingkan pada perlakuan L4 yang memiliki hasil 

viskositas sebesar 158,50 cPs. Lesitin mempunyai kemampuan 

untuk larut dalam air dingin dan dapat membentuk cairan yang 

kental. Viskositas es krim instan dapat berubah sesuai dengan 

konsentrasi yang ditambahkan. Mulyani, dkk (1999) 

menyatakan bahwa terjadi pengaruh konsentrasi penggunaan 

lesitin terhadap viskositas es krim. Nilai viskositas penelitian 

tersebut adalah 0; 12,25; 11,83; 13,00 dengan penggunaan 

konsentrasi lesitin 0%; 0,5%; 1% dan 1,5%. 

Lesitin merupakan hirofilik dan hidrofobik yang 

mampu mempengaruhi viskositas ketika larut ke dalam pelarut 

polar yang bersifat hidrofilik yang berikatan dengan air serta 

pelarut non polar bersifat hidrofibik yang berikatan dengan 

minyak. Lesitin dapat menghasilkan viskositas yang lebih dari 

158,50 cPs jika penambahannya lebih banyak dari 1%. 

Penggunaan bahan pengemulsi lesitin dalam konsentrasi lebih 

dari 1% kurang dikehendaki dalam pembuatan es krim karena 
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mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pengolahan es 

krim tersebut, tetapi penggunaan konsentrasi yang < 1% juga 

kurang tepat karena dapat menyebabkan terbentuknya kristal-

kristal es berukuran besar, sehingga diperlukan konsentrasi 

yang tepat untuk mendapatkan kualitas es krim yang baik. 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722 dalam Winarno dan 

Rahayu (1994) tentang bahan tambahan makanan, yaitu 

penggunaan lesitin dalam es krim yang distandarkan adalah 

maksimum 10 g/kg bahan baku.  

Penambahan lesitin dalam pembuatan es krim instan 

berperan sebagai pengemulsi, yang mampu menstabilkan 

emulsi air dan lemak atau lemak dalam air dengan 

menurunkan tegangan antara permukaan fase air dan fase 

lemak dalam air sehingga terdispersi secara merata. Bahan 

pengemulsi tersebut dapat membentuk selaput yang berukuran 

mikro dan dapat mengikat lemak, air dan udara, hal ini 

disebabkan oleh kemampuannya menurunkan tegangan antar 

permukaan dan mempunyai kemampuan baik dalam mengikat 

molekul lemak, air dan udara. Lesitin mampu menggabungkan 

silang rantai polimer pada bahan campuran es krim dan 

mengakibatkan terbentuknya jala tiga dimensi bersambungan 

kemudian jala tersebut mampu mengikat air dan dapat 

membentuk struktur yang kuat dan kaku dengan optimal. 

Proses tersebut terjadi pada saat pembekuan. Penambahan 
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lesitin yang semakin meningkat konsentrasinya maka, 

pembentukan viskositas es krim instan yang dihasilkan juga 

semakin tinggi.  Hartomo dan Widiatmoko (1993) menyatakan 

bahwa jika jumlah pengemulsi meningkat, maka ukuran tetes 

atau globul fase pendispersi mengecil.  

 

4.2   Pengaruh Penambahan Lesitin terhadap Overrun   

Es Krim Instan  

 Hasil analisis ragam overrun es krim instan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Data dan hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat 

penggunaan lesitin pada pembuatan es krim instan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P > 0,05) 

terhadap overrun es krim instan. Rata-rata overrun es krim 

instan pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.  

 Tabel 4. Rata-rata Overrun Es Krim Instan 

Perlakuan Overrun (%) 

L1 57,26   ±  11,51
 

L2 49,87   ±  13,92 

L3 50,00   ±  34,69 

L4 49,44   ±  43,58 

Hasil tersebut diduga lesitin sebagai bahan pengemulsi 

yang tidak dapat meningkatkan atau menurunkan overrun 

melainkan hanya mempertahankan overrun. Lesitin 
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mempunyai kelarutan tinggi dalam dalam air dingin dan 

memiliki kemampuan untuk mengemulsi. Overrun mampu 

mempertahankan ikatan dua fase antara air dan lemak, 

sehingga overrun yang telah dihasilkan sebelumnya akan 

dipertahankan agar tidak menurun.  

 Overrun merupakan pengembangan volume es krim 

dan terbentuk karena adanya proses agitasi (pengadukan) saat 

pembekuan. Es krim yang tidak memiliki overrun akan 

berbentuk seperti gumpalan massa yang keras. Overrun yang 

rendah akan membuat es krim beku menjadi terlalu keras, 

sedangkan overrun yang tinggi menyebabkan es krim menjadi 

lunak dan cepat meleleh serta memiliki rasa yang hambar. 

Dari hasil penelitian ini overrun es krim instan siap saji 

dengan penambahan lesitin, berkisar 49,44% - 57,26%, hasil 

tersebut memenuhi standar pada produksi es krim skala rumah 

tangga yang memiliki overrun antara 35% - 50% (Bennion, 

1990), hal tersebut juga diperjelas oleh pendapat Marshall dan 

Arbuckle (1996) yang menyatakan bahwa sulit menghasilkan 

overrun yang tinggi pada es krim yang diolah dalam skala 

kecil. Es krim dengan overrun yang rendah akan memiliki 

kecepatan leleh yang relatif  lama. Overrun mencerminkan 

kemampuan pembuihan dan kemantapan buih yang berkaitan 

dengan penurunan tegangan permukaan pada sistem yang 

terdiri atas udara dan air, yang disebabkan absorbsi oleh 

molekul protein. Tinggi rendahnya overrun dapat disebabkan 

oleh proses pengolahan, komposisi es krim seperti jumlah 

bahan pengemulsi atau penstabil yang digunakan, kadar lemak 

dan total bahan kering (Susrini, 2003). 
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Lesitin juga berfungsi untuk menghambat 

pertumbuhan kristal-kristal es yang besar selama pembekuan. 

Penambahan lesitin dapat mempertahankan tegangan 

permukaan antara lemak dan air meskipun konsentrasi yang 

digunakan bertambah, sehingga pada semua perlakuan 

menunjukkan kekuatan yang hampir sama dalam 

mempertahankan overrun es krim. Penambahan lesitin dari 

rata-rata perlakuan antara 49,44-57,26% mampu menghasilkan 

overrun es krim yang cukup baik. Ditinjau dari hasil penelitian 

ini, diketahui bahwa konsentrasi penambahan lesitin berperan 

sebagai bahan pengemulsi dalam es krim instan dengan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata pada overrun, 

sehingga setiap perlakuan yang dicobakan menghasilkan 

overrun yang sama baiknya. 

 

4.3  Pengaruh Penambahan Lesitin terhadap Kecepatan 

Leleh Es Krim Instan 

 Hasil analisis ragam kecepatan leleh es krim instan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Data dan hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat 

penambahan lesitin pada pembuatan es krim instan 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P ≤ 0,05) 

terhadap kecepatan leleh es krim instan. Rata-rata kecepatan 

leleh es krim instan pada berbagai perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata Kecepatan Leleh Es Krim Instan dan 

Hasil Uji BNT 

Perlakuan 
Kecepatan Leleh 

(50 g/menit) 

L1 21,70
a    

±     3,34 

L2 27,14
a
   ±    2,98 

L3 40,06
b 
  ±    6,59 

L4 38,59
b
   ±  10,28 

 

 Hasil tersebut terjadi karena penambahan konsentrasi 

lesitin yang berbeda menyebabkan perbedaan kecepatan leleh 

pada es krim instan. Penambahan lesitin dapat meningkatkan 

nilai viskositas pada es krim yang dihasilkan, es krim dengaan 

viskositas yang tinggi akan mempunyai daya tahan untuk 

meleleh yang lebih lama (Muse dan Hartel, 2004). Goff (2002) 

memperjelas bahwa es krim yang berkualitas baik 

menunjukkan cukup tahan terhadap pelelehan pada saat 

dihidangkan pada suhu ruang.  

Kecepatan leleh berhubungan dengan waktu yang 

dibutuhkan es krim untuk meleleh sempurna pada suhu ruang. 

Penambahan lesitin sebagai bahan pengemulsi pada penelitian 

ini menghasilkan selisih waktu untuk leleh sempurna pada 

konsentrasi 0,4% sampai 1% dengan waktu leleh yang 

dihasilkan 21,70 menit/50 g sampai 38,59 menit/50 g, 

menggunakan pengujian sampel antar perlakuan masing-

masing sebanyak 50 g. Penelitian ini memberikan hasil terbaik 

pada perlakuan L4, yaitu 38,59 menit/50 g terhadap kecepatan 

leleh, hal ini disebabkan pada konsentrasi lesitin yang semakin 

meningkat dapat terbentuk molekul pengemulsi yang 
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berkumpul antarmuka, sehingga dapat menyebabkan 

terperangkapnya globula lemak dan molekul air sehingga 

viskositas es krim meningkat. Disela-sela globula lemak dan 

molekul air yang terperangkap dalam molekul pengemulsi 

terdapat gelembung-gelembung udara yang masuk selama 

pengadukan es krim instan pada proses pembekuan. Globula-

globula tersebut akan membentuk rongga-rongga udara dan 

akan terlepas begitu es krim meleleh (Bennion, 1990). Lesitin 

mengikat globula lemak, molekul air dan gelembung udara 

sehingga dapat memperlambat proses pelelehan es krim. 

Tanpa adanya lesitin akan semakin banyak rongga udara yang 

akan menyebabnya es krim cepat menyusut dan leleh pada 

suhu kamar. Ismunandar (2006) menyatakan bahwa lesitin 

yang terkadung dalam kedelai berperan sebagai agen 

pengemulsi yang mampu membentuk struktur lemak yang baik 

dan membentuk distribusi udara sehingga memperpanjang 

waktu pelelehan es krim. Selain itu molekul zat pengemulsi 

juga mampu mengggantikan membran yang rusak akibat  

pengadukan ICM. 

 Rata-rata waktu leleh es krim antar perlakuan yang 

didapat dari hasil penelitian berkisar antara 21-40 menit. 

Susilorini dan Sawitri (2006) berpendapat es krim yang baik 

memiliki rata-rata waktu meleleh sekitar 15-20 menit. Es krim 

yang berkualitas baik menunjukkan cukup tahan terhadap 

pelelehan pada saat dihidangkan dalam suhu ruang. 

Pengukuran kecepatan meleleh juga ditentukan oleh 

kelembaban ruangan, perbedaan suhu, kecepatan dan arah 

angin yang akan menentukan hasil pengukuran.           

Marshall et al., (2003) menyatakan bahwa kecepatan meleleh 

secara umum dipengaruhi oleh bahan penstabil, bahan 
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pengemulsi, keseimbangan garam dan bahan-bahan serta 

proses pengolahan dan penyimpanan. 

 Perlakuan L3 dalam penelitian menghasilkan overrun 

sebesar 50% dan memiliki kecepatan leleh yang paling lama, 

yaitu 40,06 menit/50g. Overrun yang rendah < 30%, 

menyebabkan es krim memiliki waktu leleh yang lebih lama 

dibanding es krim yang memiliki overrun besar apabila dalam 

es krim tidak terkandung bahan pengemulsi. Overrun yang 

besar mengindikasikan juga bahwa udara yang tertangkap 

dalam ICM banyak dan akan dipertahankan oleh lesitin, 

sehingga overrun  yang dihasilkan tidak menurun dengan 

cepat, tetapi dengan adanya suhu ruangan yang dapat berubah-

ubah juga dapat menyebabkan es krim cepat leleh pada suhu 

ruang. Penambahan lesitin sebagai pengemulsi dalam es krim 

hanya mampu untuk mempertahankan overrun saja. Nilai 

overrun tersebut seimbang dengan kecepatan leleh es krim 

instan pada suhu ruang. Ditinjau dari hasil penelitian ini, 

diketahui bahwa konsentrasi penambahan lesitin dalam es 

krim instan memberikan pengaruh yang nyata pada kecepatan 

leleh. 

 

4.4 Perlakuan Terbaik  

 Perlakuan terbaik penelitian diperoleh dengan 

membandingkan masing-masing perlakuan menggunakan 

indeks efektifitas. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

dari perbedaan perlakuan yang diberikan dengan variabel yang 

digunakan. Nilai hasil perlakuan terbaik tertera pada Tabel 6, 

sedangkan untuk hasil perhitungan perlakuan terbaik 

selengkapnya tertera pada Lampiran 9. 
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 Tabel 6. Nilai Perlakuan Terbaik  

 

  

 

 

 Hasil perhitungan didapatkan bahwa L3 merupakan 

perlakuan terbaik. Perlakuan L3 dalam penelitian mampu 

menghasilkan viskositas sebesar 182 cPs, overrun 50,00% dan 

kecepatan meleleh 40,06 (50g/menit), hal ini berarti bahwa 

penggunaan lesitin 0,8% akan didapatkan kualitas es krim 

instan yang baik. Rata-rata nilai perlakuan terbaik terdapat 

pada Tabel 7. 

 Tabel 7. Rata-rata nilai Perlakuan Terbaik untuk 

Semua Variabel 

Variabel Rata-rata 

Viskositas 182 

Overrun 50,00 

Kecepatan Leleh 40,06 

 

 

 

 

 

Perlakuan Nhl 

L1 0,27 

L2 0,31 

L3 0,75 

L4 0,64 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh 

kesimpulkan sebagai berikut:  

1. Hasil pengujian terhadap viskositas, overrun dan 

kecepatan leleh es krim instan menunjukkan bahwa 

lesitin merupakan bahan pengemulsi yang dapat 

menghasilkan kualitas es krim instan yang cukup baik 

berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI). 

2. Penambahan lesitin dengan konsentrasi yang berbeda 

pada pembuatan es krim instan, memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap viskositas 

dan  kecepatan leleh tetapi tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap overrun es krim instan. 

3. Tingkat penambahan lesitin dengan konsentrasi 0,8% 

(L3) merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan 

es krim instan dengan nilai viskositas 182,00 Cps, 

overrun 50% dan kecepatan leleh 40,06 menit/g. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dalam pembuatan es krim 

instan, maka disaran yang dapat diberikan adalah tingkat 

penambahan lesitin sebaiknya digunakan pada tingkatan 0,8% 

agar didapatkan kualitas es krim instan yang baik. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Viskositas  

  Prosedur pengujian viskositas dengan viscometer 

menurut (Moeerfard dan Teharani, 2008) adalah sebagai 

berikut:  

1. Spindel dipasang pada lengan spindel. 

2. Spindel dimasukkan ke dalam sampel yang diuji. 

3. Motor dihidupkan sehingga spindle berputar dan jika 

jarum dial menunjukkan angka stabil motor dimatikan. 

4. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, 

setiap sampel di ukur 5 kali kemudian diambil rata-

rata. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang 

sesuai dengan kecepatan dan nomor spindle yang 

dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Overrun 

 Overrun es krim diukur menurut Padaga dan 

Sawitri (2005) dengan cara sebagai berikut: 

1. Wadah es krim yang akan digunakan ditimbang. 

2. ICM yang dimasukkan dalam gelas ukur 500 g, 

kemudian diukur volumenya (x) 

3. ICM yang telah ditimbang dibekukan  

4. ICM yang telah dibekukan (es krim), kemudian 

ditimbang kembali dengan berat yang sama dengan 

penimbangan awal, selanjutnya diukur volume 

akhirnya (y) 

5. Dihitung nilai overrun 

6. Overrun dihitung dengan rumus berikut:                                                                                                   

    % overrun =  volume es krim (y) – volume ICM (x)  x100% 

                       Volume ICM (x) 
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Lampiran 3. Prosedur Uji Kecepatan Leleh 

 Pengukuran kecepatan leleh es krim menurut Marshall 

et al., (2003) dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

1. Mengukur suhu dan kelembaban ruangan. 

2. Mengambil sejumlah es krim dengan menggunakan 

sendok sehingga diperoleh sampel dengan berat 

seragam ± 50 gram dan dimasukkan ke dalam wadah 

kemudian dibekukan ke dalam freezer selama 24 jam.  

3. Mengambil sampel dari freezer untuk diletakkan pada 

suhu kamar dan biarkan sampai meleleh.  

4. Waktu yang dibutuhkan dicatat dan selanjutnya 

dianalisis dengan statistik. 
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Lampiran 4. 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 gr = 33,3 g = 33 g 

     3 

 Powder:               8,1 

 Susu  skim          8,1 %  =        x 100 g = 8,1 g

              100 

    8,1 

 Susu  full cream  8,1 %  =        x 100 g = 8,1 g                                         

                                                              100 

            15 

 Gula 15 %         =          x 100 g = 15  

     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 

 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 5. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan 

Terbaik (Susrini, 2003)   

 

 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji pada es krim instan dengan 

perlakuan penggunaan lesitin, menggunakan lembar 

penilaian seperti berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap 

hasil. 

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan 

kontribusi antara 0 sampai 1. 

4. Ditentukan bobot normal dari variable, yaitu bobot 

variable yang dibagi bobot total.  

Produk   : Es krim instan 

Nama Responden : …………… 

Tanggal  : …………… 

Mohon Anda memberikan penilaian pada 

masing-masing variabel di bawah ini berdasarkan 

tingkat kepentingan variable tersebut, mulai dari yang 

kurang penting sampai yang makin penting dengan nilai 

1-3.  Atas partisipasinya terima kasih. 

Variabel Nilai 

Viskositas … 

Overrun … 

Kecepatan meleleh … 
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5. Ditentukan nilai efektifitas dengan rumus : 

Nilai Efektifitas = Nilai Perlakuan − Nilai Terjelek 

   Nilai Terbaik − Nilai Terjelek 

       Untuk variable dengan nilai rata-rata semakin besar 

semakin baik maka rata-rata tertinggi sebagai nilai terbaik 

dan rata-rata semakin kecil semakin baik maka rata-rata 

terendah sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi 

sebagai nilai terjelek. 

6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan 

nilai efektifitas. 

7. Nilai hasil dari semua variable dijumlahkan. 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai hasil 

tertinggi. 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Viskositas Es Krim Instan. 

 

 Data viskositas es krim instan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata U1 U2 U3 U4 

L1 60 82 44 64 250 62,50 

L2 116 144 112 156 528 132 

L3 72 252 184 220 728 182 

L4 86 168 152 228 634 158,50 

Total 334 646 492 668 2140 

  

 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

 

                        P x u 

 

        = 2140²/16 = 286225 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (60² + 82² + … + 228²) − FK 

   = 62855 

 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

=  (250² + 528² + 728² + 634²)  − FK 

                                          4 

   = 32081 

 



54 

 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 62855 – 32081 

= 30774 

 Tabel sidik ragam 

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

Perlakuan 3 32081,00 10693,67 4,17 3,49 5,95 

Galat 12 30774,00 2564,50 

   Total 15 62855,00 

     

Kesimpulan: F hitung > F tabel 5 %, maka perlakuan 

memberikan pengaruh yang nyata. 

 

 Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5 % untuk 

konsentrasi. 

UJi BNT merupakan uji lanjutan yang digunakan untuk 

mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda terhadap 

viskositas es krim instan. 

BNT (5 %) =  F.tabel √ 2 KT galat  

       n perlakuan 

  =   q  √ 2 x 2564,5 

           4 
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  = 2,17  √ 2 x 2564,5 

            4 

  = 78,02 

 

 Notasi 

 

Kode Perlakuan Rata-rata Notasi 

       L1  (0,4 %)   62,50 a 

       L2  (0,6 %) 132,00 ab 

       L3  (0,8 %)        182,00 b 

       L4    (1 %) 158,50 b 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Overrun Es Krim Instan. 

 Data overrun es krim instan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata U1 U2 U3 U4 

L1 40,00 62,50 63,26 63,26 229,02 57,26 

L2 32,65 51,16 66,67 48,98 199,46 49,87 

L3 35,42 73,47 73,47 53,06 200,00 50,00 

L4 32,65 35,42 104,00 58,33 197,75 49,44 

Total 72,65 222,55 307,40 223,63 826,23 

   

 Analisis Ragam 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

 

                        P x u 

        = 826,23²/16 = 42666,00 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (40² + 62,50² + … + 58,33²) − FK 

   = 10445,21 

 

 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

 =  (229,02² + 199,46² +200² + 197,75²)  − FK 

                                          4 

   = 168,88 
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JKgalat =  JK total – JKp   

= 10445,21 – 168,88   

= 10286,33 

 

 Tabel sidik ragam 

SK Db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 168,88 56,29 0,07 3,49 5,95 

Galat 12 10286,33 857,19       

Total 15 10455,21         

 

Kesimpulan: F hitung ≤ F tabel 5 %, maka perlakuan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata. 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Kecepatan Leleh Es Krim 

Instan. 

 Data kecepatan leleh es krim instan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata U1 U2 U3 U4 

L1 18,20 26,05 22,25 20,30 86,80 21,70 

L2 27,05 23,05 28,45 30,00 108,55 27,14 

L3 39,45 33,20 38,55 49,04 160,24 40,06 

L4 45,25 49,48 29,36 30,28 154,37 38,59 

Total 129,95 131,78 118,61 129,62 509,96 

  

 Analisis Ragam 

 Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

 

                    P x u 

 

        = 509,96²/16 =  16253,70 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

                 = (18,20 ² + 26,05² + … + 30,28²) − FK 

       = 1459,99 
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JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

                  u 

=  ( 86,80² + 108,55² + 160,24² + 154,37²)  − FK 

                                                   4 

= 952,37 

 

JKgalat =  JK total – JKp   

=  1459,99 – 952,37 

=  507,62 

  

 Tabel sidik ragam 

SK Db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 3 952,37 317,46 7,50 3,49 5,95 

Galat 12 507,62 42,30       

Total 15 1459,99         

 

Kesimpulan: F hitung > F tabel 5 %, maka perlakuan 

memberikan pengaruh yang nyata. 

 Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5 % untuk 

konsentrasi. 

UJi BNT merupakan uji lanjutan yang digunakan untuk 

mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda terhadap 

viskositas es krim instan. 
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BNT (5 %) =  F. tabel √ 2 KT galat  

          n perlakuan 

  =  q  √ 2 x 42,30 
 

      4 

  

  =  2,17  √ 2 x 42,30 

          4 

  = 10,02 

 

Kode Perlakuan Rata-rata Notasi 

L1 (0,4 %) 21,70 a 

L2 (0,6 %) 27,14 a 

       L3  (0,8 %) 38,59 b 

       L4    (1 %) 40,06 b 
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Lampiran 9. Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik 

(Susrini, 2003)  

 

Perlakuan 

 
Viskositas (cPs) Overrun (%) 

Kecepatan Leleh 

(Menit/50 g) 

L1              62,50*            57,26**                21,70* 

L2            132,00            49,87                 27,14  

L3            182,00**           50,00                 40,06** 

L4            158,50            49,44*                38,59  

 

Keterangan:      *      = Nilai rata-rata terjelek 

       **    = Nilai rata-rata terbaik 

 

   

 

 

 

 

 

 

Responden Viskositas Overrun Kecepatan Leleh 

1 3 1 2 

2 3 1 2 

3 1 2 3 

4 1 2 3 

5 1 2 3 

Jumlah 9 8 13 

Rata-rata 3,6 3,2 5,2 

Rangking II III I 
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Daftar nilai untuk menentukan perlakuan terbaik  
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Lampiran 10. Gambar pelaksanaan penelitian 

 

(Bahan-bahan formula es 

krim instan) 

 

(ICM) 

 

 

(Proses pembekuan dan 

agitasi) 

 

(Uji kecepatan leleh es krim 

instan siap saji) 
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(Viskometer untuk uji 

viskositas es krim) 

 

(Es krim instan siap saji 

dengan peningkatan overrun) 

 

 


