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ADDING GELATIN LEVEL ON THE INSTANT ICE 

CREAM IN TERMS OF ORGANOLEPTIC QUALITY 

(COLOR, AROMA, TEXTURE, TASTE) AND 

SOLUBILITY 

 

Artiwi P.
1)

, Purwadi 
2) 

and Sawitri M. E.
3) 

 

ABSTRACT 

 

Data collection of this research was carried out at 

Rumah Yoghurt, Junrejo, Batu Town. Organoleptic and 

solubility test was carried out at the Physico Chemical 

Laboratory of Animal Product Laboratory, Animal Husbandry 

Faculty, Brawijaya University from January to March 2012. 

This research aimed to find out the best level of using gelatin 

as a stabilizer on instant ice cream in terms of organoleptic 

(color, aroma, texture, taste) and solubility. The method of this 

research was experiment with Completely Randomized Design 

(CRD) by using four treatments and four replication. The 

treatments were 0,4 %; (G1); 0,6 % (G2); 0,8 % (G3) and 1 % 

(G4) of gelatin. The data was analized by using analysis of 

variance. The results showed that the concentration of gelatin 

on making instant ice cream had same effect on organoleptic 

quality (color, aroma, texture, taste) and solubility. The best 

quality instant ice cream was produced using 1 % of gelatin 

with the best organoleptic scores and higher solubility. It was 

suggested to make instant ice cream with 1 % of gelatin. 

 

Key words : instant ice cream, gelatin, organoleptic and 

solubility. 
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PENAMBAHAN GELATIN PADA PEMBUATAN ES 

KRIM INSTAN DITINJAU DARI MUTU 

ORGANOLEPTIK (WARNA, AROMA, TEKSTUR, 

RASA) DAN KELARUTAN 

 

Pungky Artiwi, Purwadi dan Manik Eirry Sawitri 

 

RINGKASAN 

 

Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan di 

Rumah Yoghurt Junrejo Batu dan Laboratorium Fisiko Kimia 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada 

bulan Januari sampai Maret 2012. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

penambahan gelatin yang tepat pada pembuatan es krim instan 

untuk menghasilkan es krim instan berkualitas ditinjau dari 

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

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah es 

krim instan yang dibuat dari susu bubuk full cream, susu 

bubuk skim, gula, garam, VX, air dan gelatin. Metode yang 

digunakan adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Perlakuan penambahan gelatin terdiri 

dari 0,4% (G1), 0,6 % (G2), 0,8 % (G3), dan 1% (G4) dari bobot 

es krim, masing-masing perlakuan diulang 4 kali. Data yang 

diperoleh dianalisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan gelatin tidak memberikan perbedaan pengaruh 

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

serta kelarutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan 

nilai organoleptik terhadap warna pada perlakuan G1, G2, G3 

dan G4 masing-masing: 3,75; 3,90; 4,35; dan 4,60; aroma 2,65; 

2,65; 2,75; dan 2,75; tekstur 2,45; 2,50; 2,65; dan 2,65; rasa 

3,20; 3,05; 3,25; dan 3,05. Hasil uji kelarutan es krim instan 

masing-masing 98,75%; 98,79%; 98,64%; dan 98,77%. 
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Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

tingkat penambahan gelatin dalam pembuatan es krim instan 

tidak memberi pengaruh terhadap kualitas es krim instan 

ditinjau dari mutu organoleptik (warna, aroma, tekstur, rasa) 

dan kelarutan, es krim instan yang dihasilkan dalam penelitian 

ini merupakan produk instan yang baik karena memiliki 

kelarutan tinggi yaitu 98,64 – 98, 79 %, dan perlakuan terbaik 

adalah penambahan gelatin 1 %, yaitu menghasilkan es krim 

instan dengan kualitas: kelarutan 98,77% dengan warna, 

aroma, tekstur, dan rasa yang lebih disukai. Disarankan untuk 

menggunakan gelatin sebesar 1 % dalam pembuatan es krim 

instan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Es krim merupakan salah satu jenis makanan beku 

dengan tekstur yang lembut dan memiliki nilai gizi tinggi. 

Produk olahan susu ini dibuat melalui proses pembekuan dan 

agitasi dengan prinsip membentuk rongga udara pada 

campuran bahan es krim (ice cream mix/ICM) sehingga 

dihasilkan pengembangan volume es krim. ICM pada es krim 

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

bahan penstabil, bahan pengemulsi, dan flavour (Susilorini dan 

Sawitri, 2006). 

Es krim dapat dikembangkan untuk memenuhi gaya 

hidup modern yang serba instan, praktis dan cepat tanpa 

memerlukan waktu lama dalam penyajiannya, salah satunya 

adalah es krim instan. Produk susu ini dibuat dalam bentuk 

bubuk instan untuk mempermudah distribusi dan dapat 

disimpan dalam waktu lebih lama. Kemudahan dalam 

distribusi ini akan meminimalkan biaya sehingga harga dapat  

dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan es 

krim yaitu susu segar, bahan pemanis, bahan penstabil (bahan 

penstabil) dan bahan pengemulsi (bahan pengemulsi) serta 

dapat pula ditambahkan flavor. Kombinasi dan komposisi 

bahan-bahan tersebut harus tepat, karena keberhasilan dalam 

pengolahan es krim terletak dari bahan-bahan yang digunakan 

dan pengolahan yang tepat. Beberapa komposisi khas untuk 

komponen yang digunakan dalam campuran es krim adalah 

lemak susu 10-16 %, padatan susu tanpa lemak 9-12 %, 

gelatin 9-12 %, padatan sirup jagung 4-6 %, bahan 
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penstabil/bahan pengemulsi 0-0,5 %, jumlah padatan 36-45 % 

dan air 55-64 % (Murtaza, 2004). 

Bahan penstabil merupakan bahan aditif yang 

ditambahkan dalam  jumlah kecil dalam proses pembuatan es 

krim instan. Bahan penstabil berfungsi mempertahankan 

emulsi sekaligus memperbaiki kelembutan  produk, mencegah 

pembentukan kristal es yang besar, memberikan keseragaman 

produk, memberikan ketahanan agar tidak meleleh atau 

mencair, dan memperbaiki sifat produk. Es krim yang 

diperoleh menjadi lebih halus dan lembut. 

Bahan penstabil yang umum digunakan untuk 

pembuatan es krim diantaranya adalah gelatin yang berasal 

dari hewani. Bahan penstabil lainnya adalah CMC 

(Carboxymethyl Cellulose), karaginan, fikokoloid (misalnya 

alginat dan agar-agar), dan gum (misalnya locust bean gum, 

arabbic gum dan konjak). 

Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari 

hidrolisis kolagen yang secara alami terdapat pada tulang atau 

kulit binatang. Perubahan kolagen menjadi gelatin dihasilkan 

dengan ekstraksi kolagen dengan air panas setelah perlakuan 

dengan asam basa. Sifat-sifat yang paling penting disamping 

berfungsi sebagai pemantap es krim, gelatin memberi sifat 

tekstur yang khas dan tahan terhadap perubahan suhu 

mendadak. 

Bahan-bahan penyusun dalam es krim sangat 

mempengaruhi kualitas es krim instan yang meliputi: mutu 

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

Penambahan gelatin dalam tingkat yang tepat akan 

menghasilkan kualitas es krim instan yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian, maka perlu diadakan penelitan tentang 

tingkat penambahan gelatin yang tepat pada pembuatan es 
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krim instan, sehingga dapat meningkatkan mutu organoleptik 

(warna, aroma, tekstur, rasa) dan kelarutannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapa tingkat penambahan gelatin yang tepat pada 

pembuatan es krim instan untuk menghasilkan es krim instan 

berkualitas baik ditinjau dari mutu organoleptik (warna, 

aroma, tekstur, rasa) dan kelarutan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

penambahan gelatin yang tepat pada pembuatan es krim instan 

untuk menghasilkan es krim instan berkualitas baik ditinjau 

dari mutu organoleptik (warna, aroma, tekstur, rasa) dan 

kelarutan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

- Sebagai sumber informasi dan inovasi bagi produsen 

tentang penambahan gelatin sebagai bahan penstabil 

dan bahan pengemulsi dalam pembuatan es krim 

instan untuk diterapkan pada industri es krim. 

- Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk 

penelitian lebih lanjut terutama tentang pengembangan 

produk es krim instan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Es krim adalah produk susu beku yang dibuat dengan 

pencampuran yang sesuai dan pengolahan krim dan produk 

susu lainnya, bersama-sama dengan gula dan perasa, dengan 

atau tanpa bahan penstabil atau pewarna, dan dengan 

penggabungan udara selama proses pembekuan. Proses dasar 
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dalam pengolahan es krim meliputi beberapa tahapan yaitu 

standarisasi bahan baku, pencampuran bahan baku, mixing 

bahan dengan mixer, kemudian dilakukan hardening atau 

penyimpanan pada suhu rendah untuk menghindari 

melelehnya es krim. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 

instan yaitu skim, krim, bahan penstabil dan pengemulsi, 

bahan pemanis, Vx dan garam. Bahan penstabil dan bahan 

pengemulsi adalah bahan penting dalam es krim. Bahan 

penstabil yang ditambahkan dalam es krim berguna untuk 

meningkatkan viskositas, meningkatkan penggabungan udara, 

distribusi udara, bentuk dan tekstur, stabilitas selama 

penyimpanan dan sifat mencairnya. Bahan penstabil juga 

meminimalkan pengembangan kristal es yang besar yang 

nantinya ada pada struktur akhir es krim (Murtaza, 2004). 

Salah satu bahan penstabil yang dapat digunakan dalam 

pengolahan es krim instan adalah Gelatin. 

Bahan penstabil mempunyai daya ikat air yang tinggi 

sehingga efektif dalam pembentukan tekstur halus yang 

memperbaiki struktur es krim. Bahan penstabil bekerja dengan 

cara menurunkan tegangan permukaan melalui pembentukan 

lapisan pelindung yang menyelimuti globula fase terdispersi 

sehingga senyawa yang tidak larut akan lebih terdispersi dan 

lebih stabil dalam emulsi. 

Upaya penganekaragaman produk olahan susu terus 

berkembang, salah satunya adalah es krim instan. Produk 

instan merupakan suatu inovasi produk yang mulai 

berkembang di masyarakat. Es krim instan merupakan es krim 

yang diproduksi dalam bentuk bubuk dari campuran susu 

bubuk dan tambahan bahan-bahan lainnya. Es krim instan 

dikemas dalam bentuk bubuk instan, sehingga memiliki daya 
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simpan yang lebih lama dibandingkan dengan es krim pada 

umumnya sehingga kualitas produk terjamin dan aman untuk 

dikonsumsi masyarakat, selain itu produk es krim instan ini 

dibuat agar mudah dalam pendistribusian. Penyajian es krim 

ini adalah dengan penambahan air ke dalam kemasan dan 

dibekukan. 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah tingkat penambahan 

gelatin dalam pembuatan es krim instan memberi pengaruh 

yang berbeda terhadap kualitas es krim instan ditinjau dari 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Es krim diolah dari bahan baku berkualitas yang 

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. Bahan-bahan penyusun dalam es krim 

sangat mempengaruhi kualitas es krim instan yang 

meliputi: mutu organoleptik (warna, aroma, tekstur, 

rasa). 

Menurut penelitian terdahulu (Syahputra, 2008), 

jenis zat penstabil memberikan pengaruh berbeda sangat 

nyata (p<0,01) terhadap nilai organoleptik aroma es krim 

yang dihasilkan. Nilai organoleptik aroma sangat tinggi 

terdapat pada penambahan CMC sebesar 3,15 pada 

penambahan gelatin sebesar 3,11 dan terendah pada 

penambahan gum arab sebesar 3,08 (Syahputra, 2008). 

Jenis zat penstabil memberikan pengaruh berbeda sangat 

nyata (p<0,01) terhadap nilai organoleptik rasa es krim 

yang dihasilkan. Nilai organoleptik rasa sangat tinggi 

terdapat pada perlakuan S1 (CMC) sebesar 3,23, 

perlakuan S2 (gelatin) sebesar 3,15 dan terendah pada 

perlakuan S3 (gum arab) sebesar 3,18. Jenis zat penstabil 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (p<0,01) 

terhadap nilai organoleptik tekstur es krim jagung yang 

dihasilkan. Nilai organoleptik tekstur sangat tinggi 
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terdapat pada perlakuan S1 (CMC) sebesar 3,22 

perlakuan S2 (gelatin) sebesar 3,16 dan terendah pada 

perlakuan S3 (gum arab) sebesar 3,12. 

 

2.2 Es Krim 

Es krim adalah produk susu beku yang dibuat dengan 

pencampuran yang sesuai dan pengolahan krim dan produk 

susu lainnya, bersama-sama dengan gula dan perasa, dengan 

atau tanpa bahan penstabil atau pewarna, dan dengan 

penggabungan udara selama proses pembekuan (Murtaza, 

2004). 

Es krim harus diolah dari bahan baku berkualitas yang 

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 

prosentase lemaknya. Berdasarkan kadar lemaknya, es krim 

dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu: reguler es krim (kadar 

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

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

Es krim yang baik harus memenuhi persyaratan 

komposisi umum ICM (Ice Cream Mix) atau campuran es 

krim sebagai berikut : 
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Tabel 1. Persyaratan komposisi umum ICM (Ice Cream Mix) 

Kandungan Komposisi 

Lemak susu 

Bahan kering tanpa lemak 

Bahan pemanis gula 

Bahan penstabil 

Bahan pengemulsi 

Air 

10-16 % 

9-12 % 

12-16 % 

0-0,4 % 

0-0,25 % 

55-64 % 

Sumber : Padaga dan Sawitri (2005) 

 

2.3 Es Krim Instan 

Produk es krim ini dibuat dalam bentuk bubuk instan 

supaya mudah dalam pendistribusiannya. Produk ini dibuat 

berkualitas serta aman untuk dikonsumsi anak-anak, remaja 

dan dewasa (Anonim, 2011
b
). Es krim instan berbentuk bubuk, 

sehingga dapat disimpan dalam waktu lebih lama serta mudah 

didistribusikan di lokasi yang jauh (Entri, 2008). 

 

2.3 Bahan Baku Es Krim Instan 

Unsur-unsur pokok es krim adalah susu, krim, bahan 

flavor, bahan penstabil dan pembentuk emulsi. 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 akan 

membuat tekstur menjadi lebih baik dan es krim menjadi 

semakin tahan terhadap proses pencairan (Strange, 2001). 
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Tabel 2. Syarat mutu es krim (SNI 01-3713-1995) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

9 

Keadaan 

1.1 Penampakan 

1.2 Bau 

1.3 Rasa 

Lemak 

Gula dihitung sebagai 

sakarosa 

Protein 

Jumlah padatan 

Bahan tambahan 

makanan 

6.1 pewarna tambahan 

6.2 pemanis buatan 

6.3 Pemantap dan 

pengemulsi 

Cemaran logam 

7.1 Timbal (Pb) 

7.2 Tembaga (Cu) 

Cemaran Arsen (As) 

Cemaran mikroba 

9.1 Angka lempeng 

total 

9.2 MPN Coliform 

9.3 Salmonella 

9.4 Listeria spp. 

 

- 

- 

- 

% b/b 

% b/b 

% b/b 

% b/b 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

koloni/g 

 

APM/g 
koloni/25g 

 

koloni/25g 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Minimum 5,0 

Minimum 8,0 

Minimum 2,7 

Minimum 3,4 

 

 

Sesuai SNI 01-

0222-1995 

 

Sesuai SNI 01-

0222-1995 

 

Maksimum 1,0 

Maksimum 20,0 

Maksimum 0,5 

 

Maksimum 

2,0x10
5 

<3 

Negative 

Negative  

(Anonim, 1995) 
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2.3.1 Susu Bubuk Krim 

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. Susu bubuk 

krim juga mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang 

larut lemak, dan vitamin yang larut air (B12). Kandungan susu 

bubuk full krim merupakan sumber lemak yang baik untuk 

tubuh. Susu Bubuk Full Cream merupakan susu yang paling 

mudah dalam hal penyimpanan dan mudah bercampur ke 

dalam air hangat (Anonim, 2011
c
). 

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, Goff 

and Hartel, 2003). Lemak susu juga memberikan rasa kaya 

akan lemak atau rich dan menjadikan es krim lembut (Strange, 

2001). Lemak susu memiliki kisaran titik cair antara 40 
0
C 

sampai -40 
0
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). 

 

2.3.2 Susu  Bubuk Skim 

Susu skim (Skim milk) adalah 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. Kandungan lemak pada susu skim kurang lebih 
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1%. Susu skim mengandung semua kandungan yang dimiliki 

susu pada umumnya kecuali lemak dan vitamin yang larut 

dalam lemak (Anonim, 2011
c
). 

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 pada produk akhir, 

memberikan nilai overrun yang tinggi tanpa menyebabkan 

terjadinya tekstur yang snowy (Goff, 2002). Penambahan 

bahan padatan / skim akan meningkatkan persen bahan kering 

tanpa lemak ke dalam produk yang mampu menyerap air 

sehingga akan menaikkan viskositas dan tahan terhadap 

pelelehan (Saleh, 2004). 

 

2.3.3 Bahan penstabil 

Bahan penstabil merupakan hidrokoloid dalam bahan 

pangan yang berfungsi sebagai bahan pengental, pembentuk 

gel, dan pengemulsi (Fardiaz, 1992). Menurut Friberg dan 

Larsson (1997), bahan penstabil pada pembuatan es krim 

berfungsi meningkatkan viskositas pada tahap selanjutnya 

sehingga dapat menambah karakteristik es krim, selain itu 

dapat mencegah pembentukan kristal es yang besar.  

Bahan penstabil mempertahankan homogenitas dan 

mengontrol pertumbuhan kristal es selama pembekuan / proses 

aerasi. Selama penyimpanan, bahan penstabil memainkan 

peran penting dalam melawan perubahan struktural selama 

perubahan panas (suhu tak terelakkan selama penyimpanan 

dan distribusi yang menciptakan pertumbuhan kristal es dari 

kerusakan, menyebabkan perubahan struktural (Naresh and 
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Shailaja, 2006). 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). Bahan penstabil pada pembuatan es krim 

berfungsi menambah viskositas pada bagian air yang tidak 

membeku dan mempertahankannya, sehingga air tersebut tidak 

berpindah posisinya (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Bahan penstabil membentuk selaput yang berukuran 

mikro untuk mengikat molekul lemak, air dan udara, sehinga 

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 kristal-kristal es 

berbentuk kecil dan memperlambat pelelehan es krim saat 

dihidangkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

722 dalam Winarno (1997) tentang bahan tambahan makanan 

yaitu penggunaan bahan penstabil dalam es krim yang 

distandarkan adalah maksimum 10 gr/kg bahan baku atau 1 %. 

Bahan penstabil yang umum digunakan dalam pembuatan es 

krim dan frozen dessert lainnya adalah CMC (carboxymethyl 

cellulose), gelatin, Na-alginat, karagenan, gum arab dan pectin 

(Astawan, 2005). 

 

2.3.4 Bahan pengemulsi 

Bahan pengemulsi (emulsifier) adalah suatu bahan 

yang dapat mengurangi tegangan permukaan pada permukaan 

antara dua fase yang dalam keadaan normal tidak saling 

melarutkan sehingga dapat bercampur membentuk emulsi 

(Tranggono, Sutardi dan Sudarmadji, 1990). Bahan 
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pengemulsi merupakan komponen penyusun yang berfungsi 

untuk memperbaiki kualitas pengadukan pada adonan, 

menghasilkan es krim yang lebih kering untuk tujuan 

pengemasan, menghasilkan tekstur yang lebih lembut pada es 

krim, memberikan ketahanan terhadap pelelehan dan 

memberikan kontrol yang sebenarnya dari produk pada saat 

proses pembekuan dan pengemasan (Syahrul, 2005). Bahan 

pengemulsi membentuk struktur lemak yang baik dan 

membentuk distribusi udara dalam es krim, selain itu untuk 

memperluas tekstur dan memperpanjang waktu pelelehan. 

Keuntungan penggunaan pengemulsi dalam pengolahan es 

krim diantaranya adalah meningkatkan bentuk dan tekstur, 

kaya akan rasa dalam mulut dan sensasi creamy, 

meningkatkan distribusi rongga udara, dan meningkatkan 

resistensi terhadap pengaruh panas (Marshall and Arbuckle, 

1996). 

Metode sederhana pengadukan dan pendinginan 

secara serempak dalam pengolahan es krim akan menimbulkan 

masalah. Krim pada dasarnya terdiri dari globula kecil lemak 

yang tersuspensi dalam air. Globula-globula ini tidak saling 

tergabung sebab masing-masing dikelilingi membran protein 

yang menarik air, dan airnya membuat masing-masing globula 

tetap menjauh. Pengadukan akan merusak membran protein 

yang membuat globula lemak tadi kemudian dapat saling 

mendekat. Akibatnya, krim akan naik ke permukaan, hal 

seperti ini tidak diinginkan dalam pembuatan es krim, maka 

disinilah bahan pengemulsi berperan. Molekul bahan 

pengemulsi akan menggantikan membran protein, satu ujung 

molekulnya akan melarut di air, sedangkan ujung satunya akan 

melarut ke lemak. Bahan pengemulsi membangun distribusi 

struktur lemak dan udara yang menentukan dalam membentuk 
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sifat rasa atau tekstur halus dan pelelehan yang baik 

(Widiantoko, 2012). Bahan pengemulsi yang biasa digunakan 

dalam pembuatan es krim adalah kuning telur, karena 

mengandung lechitin yang merupakan bahan pengemulsi 

alami (Gaman dan Sherrington, 1992). Pengemulsi dan 

pengental yang sering digunakan dalam produk beku adalah 

lesitin, karaginan dan gelatin. 

 

2.3.5 Gelatin 

Gelatin adalah molekul polipeptida (protein) yang 

dihasilkan dari kolagen jaringan ikat dan tulang hewan (Poppe, 

1992). Dalam industri makanan, gelatin adalah salah satu 

hidrokoloid atau polimer larutan air yang biasanya digunakan 

sebagai pembentuk gel, pengental dan bahan penstabil. 

Gelatin merupakan polipeptida dengan berat molekul 

tinggi. Gelatin terdiri dari 300 sampai 4.000 rantai asam amino 

(terutama glisin dan prolin / hydroxyproline). Ada dua proses 

yang digunakan dalam hidrolisi, yaitu proses asam yang 

menghasilkan gelatin tipe A dan proses alkali menghasilkan 

gelatin tipe B. Sifatnya serupa, tetapi tipe A dapat berinteraksi 

negatif dengan polimer anionik lainnya, seperti karagenan 

(Naresh dan Shailaja, 2006). 

Kecepatan pelarutan gelatin tergantung pada suhu. 

Suhu rendah akan meningkatkan penyerapan air. Pada suhu 

rendah gelatin akan menyerap air sehingga volumenya 

bertambah menjadi beberapa kali volume semula dan menjadi 

elastis seperti karet. Gelatin bila dipanaskan dan didinginkan 

beberapa kali akan terjadi penurunan kekentalan yang diukur 

pada suhu tertentu (Bogue, 1992). 

Gelatin digunakan dalam produk-produk pangan terutama 

karena kemampuannya sebagai penstabil dan pengemulsi 
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produk-produk pangan. Sebagai pengemulsi artinya gelatin 

dapat membuat atau mencampur minyak dan air menjadi 

campuran yang merata. Sebagai penstabil, artinya campuran 

tersebut stabil atau tidak pecah selama penyimpanan (Anonim, 

2000). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722 

dalam Winarno (1997) tentang bahan tambahan makanan yaitu 

penggunaan gelatin dalam es krim yang distandarkan adalah 

maksimum 10 gr/kg bahan baku atau 1 %. 

 

2.3.6 Bahan Pemanis 

Bahan pemanis meliputi gula, berbagai macam sirup, 

madu, dextrosa, laktosa, fruktosa dan lain-lain (Saleh, 2004). 

Bahan pemanis yang umum digunakan dalam pembuatan es 

krim adalah gula pasir. Sukrosa merupakan gula yang kita 

kenal sehari-hari sebagai gula pasir, baik berasal dari tebu 

maupun sari bit yang terdiri atas molekul glukosa dan 

fruktosa. Penggunaan gula sebanyak 14-16 % akan 

menghasilkan ice cream yang sangat baik. Gula yang 

digunakan minimal 12,0 % (Susrini, 2003). 

Gula selain sebagai pemanis juga digunakan untuk 

memperoleh tekstur es krim yang halus (Susrini, 2003). Bahan 

pemanis juga berfungsi meningkatkan cita rasa dan 

menurunkan titik beku dengan membentuk kristak es krim 

yang halus (Susilorini dan Sawitri, 2006). Bahan pemanis 

dalam pembuatan es krim dapat memperbaiki tekstur, 

meningkatkan kekentalan dan memberi rasa manis. 

Penambahan gula dapat mengurangi kerusakan tekstur es krim 

diakibatkan adanya kristalisasi laktosa yangmenyebabkan 

tekstur es krim seperti berpasir atau candy defect (Astawan, 

2005). 
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2.3.7 Bahan Pengembang (Vx) 

 Vx seringkali digunakan dalam pembuatan makanan 

terutama cake. Tujuan penggunaannya adalah agar produk 

yang dibuat lebih mengembang. Kandungan kimia vx adalah 

sodium bicarbonat (NaHCO3), sodium acid picorofosfat, dan 

bahan pengisi seperti pati jagung. Bentuk vx adalah serbuk 

putih. Bahan ini memiliki kategori aman dan halal jika 

digunakan dalam pengolahan makanan (Sutomo, 2011). 

Vx dipergunakan sebagai stabilisator adonan dengan 

menyatukan cairan dengan lemak sehingga dapat membantu 

aerasi (pengisian udara ke dalam adonan) dan meningkatkan 

stabilitas adonan, selain itu fungsi lainnnya adalah untuk 

meningkatkan tekstur agar menjadi lebih halus, meningkatkan 

keempukan, memperbaiki/menambah volume dan 

memperpanjang umur simpan produk (Anonim, 2011
b
). 

 

2.3.8 Garam 

 Garam adalah senyawa ionik 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 pertumbuhan bakteri akan terhambat. Kemurnian 

garam dapat mempengaruhi mutu bahan pangan yang 

digarami, jika garam dapur murni digunakan, maka bahan 

pangan akan lunak (Moeljanto, 1992). 

Garam merupakan salah satu bahan yang terkadang 

ditambahkan dalam pengolahan es krim. Penggunaan garam 

sangat rendah yaitu sekitar 0,1 %. Konsentrasi garam yang 

rendah tersebut sudah dapat berpengaruh terutama pada rasa es 

krim. Fungsi utama garam dalam pengolahan es krim adalah 

untuk memperbaiki tekstur es krim. Garam dapat 
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mempengaruhi kemantapan emulsi melalui beberapa 

mekanisme yang bereaksi dengan protein susu (Marshall and 

Arbuckle, 1996). 

 

2.3.9 Air 

Air berfungsi sebagai bahan yang dapat 

mendispersikan berbagai senyawa yang ada dalam bahan 

makanan. Beberapa bahan lain juga berfungsi sebagai pelarut 

(Winarno, 2002). Air yang berhubungan dengan hasil-hasil 

industri pengolahan pangan harus memenuhi setidak-tidaknya 

standar mutu yang diperlukan untuk minum atau air minum 

(Widodo, 2003). 

Air merupakan komponen yang penting dalam 

pembuatan adonan karena fungsinya sebagai pelarut bahan-

bahan dan pembentuk tekstur produk olahan. Air juga 

berperan mengontrol kepadatan adonan. Air dalam adonan 

melarutkan garam, menahan dan menyebarkan bahan-bahan 

secara seragam (Winarno, 2002). Tekstur es krim akan 

menjadi keras dan sulit disendok  jika seluruh air di dalam es 

krim membeku selama penyimpanan (Padaga dan Sawitri, 

2005). 

 

2.4 Proses Pembuatan Es Krim Instan 

2.4.1 Penghitungan Komposisi Es Krim 

Perhitungan komposisi es krim dilakukan dengan 

menetapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan 

sebagai adonan es krim atau ice cream mix (ICM) (Susrini, 

2003). Perhitungan untuk menentukan komposisi es krim 

harus dengan memperkirakan ketersediaan bahan, kualitas es 

krim yang digunakan dan harga bahan. Tahap-tahap 

perhitungan yang dilakukan adalah penetapan bahan yang 



 

82 
 

digunakan, analisis komposisi bahan kering total serta 

perhitungan masing-masing bahan yang diperlukan sesuai 

komposisi yang dikehendaki (Anonim, 2012). 

Susrini (2003) menyatakan perhitungan tentang 

jumlah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan es 

krim didasarkan setidak-tidaknya atas dua macam 

pertimbangan.  

1. Pertimbangan pertama adalah bahwa mutu produk 

akhir sangat ditentukan oleh proporsi yang tepat dari 

bahan yang digunakan dalam ICM, dan untuk 

memenuhi selera konsumen. Es krim dari suatu pabrik 

harus mempunyai rasa maupun sifat fisis yang sama, 

jadi produk harus mempunyai mutu yang seragam.  

2. Pertimbangan kedua mengenai pentingnya 

perhitungan proporsi bahan dalam es krim, 

sebelumnya perlu adanya 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. 

 

2.4.2 Pencampuran Bahan 

Tahap awal dalam pembuatan es krim instan adalah 

mencampurkan (mixing) 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 di 

kehendaki (Saleh, 2004). 
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 Campuran bahan yang akan dibekukan menjadi ice 

cream disebut Ice Cream Mix (ICM) (Susrini, 2003). Selama 

pencampuran ICM perlu dilakukan pengadukan yang cepat 

dan merata untuk memastikan semua bahan larut dan ICM 

menjadi homogen (Hegenbart, 1996). 

 

2.4.3 Pemberian Air 

Air merupakan komponen yang dapat mendispersikan 

berbagai senyawa yang ada dalam bahan makanan. Untuk 

beberapa bahan juga berfungsi pelarut sebagai pelarut. Air 

yang berhubungan dengan hasil – hasil industri pengolahan 

pangan harus memenuhi setidaknya standar mutu yang 

diperlukan untuk minum (Widodo, 2003). Bahan dicampur 

merata dalam bentuk bubuk (es krim instan) dan sebelum 

membekukannya perlu ditambahkan air sebagai pelarut untuk 

meningkatkan volume dari es krim. 

 

2.4.4 Pembuihan dan Pembekuan 

Proses pembuihan ini berfungsi ganda. Pertama untuk 

mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk.  Semakin kecil 

ukuran kristal esnya maka semakin lembut es krim yang 

dihasilkan. Kedua, dengan proses ini akan terjadi 

pencampuran udara ke dalam adonan es krim. Gelembung-

gelembung udara yang tercampur ke dalam adonan inilah yang 

menghasilkan busa yang seragam / homogen (Marshall and 

Arbuckle, 1996). 

Pembekuan (freezing) ICM merupakan salah satu 

tahapan yang penting dalam pembuatan ice cream, hal ini 

tergantung dari kualitas, palatabilitas, dan hasil akhir produk. 

Proses pembekuan terdiri dari dua tipe, yaitu continuous 

freezen dan batch freezen. Pada continuous freezen, bahan-
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bahan dimasukkan dalam freezer sambil dilakukan 

pengadukan dan pembekuan. Produk hasil pembekuan 

langsung dikemas dan diletakkan untuk proses pengerasan. 

Pada proses batch freezen, pencampuran dan pembekuan 

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

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 (Rohana, 2002). 

 

2.4.5 Pengerasan dan Penyimpanan 

Pengerasan (hardening) di dalam freezer pada suhu 

antara -30°C sampai -40°C karena pada suhu ini air yang 

tersisa akan membeku. Dibawah suhu -25°C es krim menjadi 

lebih stabil dan tidak memungkinkan terjadinya rekristalisasi 

sehingga membentuk kristal es yang besar (Pearson, 2005). 

Kecepatan pembekuan akan mempengaruhi tekstur 

produk akhir. Laju pembekuan dapat diatur dan sangat 

menentukan sifat dan mutu produk beku yang dihasilkan. Sifat 

produk yang diakibatkan oleh pembekuan yang cepat berbeda 

dari produk yang dihasilkan dari pembekuan lambat. 

Pembekuan yang cepat mengahasilkan kristal es yang kecil 

tersusun secara merata pada jaringan, sedangkan pembekuan 

lambat menyebabkan terbentuknya kristal es yang besar yang 

tersusun pada ruang antar sel dengan ukuran pori yang besar 

(Rohana, 2002). Percepatan pembekuan biasanya dilakukan 

dalam ruangan pengeras, dengan cara mensirkulasi udara 
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dalam velositas tinggi. Cara ini bukan saja mempercepat 

pembekuan tetapi juga lebih ekonomis (Susrini, 2003). Waktu 

yang dibutuhkan untuk pembekuan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor (Saleh,2004):  

1. Variasi komposisi adonan, 

2. Metode pengolahan adonan dan 

3. Rasa (flavor) bahan yang ditambahkan. 

 

2.5 Kualitas Es Krim Instan 

2.5.1 Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan antara lain : uji 

aroma, tekstur dan rasa. 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 yang 

baru. 

 

Warna 

 Warna alami dari produk pangan akan mengalami 

perubahan yang dipengaruhi oleh kandungan / komposisi 

bahan serta tinggi suhu dan cara pemanasannya, diupayakan 

meminimalisasi dan mengurangi perubahan warna atau 

mempertahankan warna alaminya. Suatu bahan yang dinilai 

bergizi, enak dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan 

apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang, atau 

memberi kesan telah menyimpang dari warna yang seharusnya 

(Winarno, 2002). 
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Aroma 

Aroma sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam 

ICM, oleh sebab itu tidak boleh terdapat penyimpangan aroma 

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

(cooked flavour), dan sebagainya. Penyimpangan tersebut 

dapat dikarenakan adanya penyimpangan pada susu dan 

produk susu yang digunakan. Cacat aroma juga disebabkan 

oleh kekurangan atau kelebihan penambahan bahan-bahan 

dalam ICM termasuk bahan-bahan penambah aroma (Susrini, 

2003). Aroma bahan makanan / makanan yang sedap atau 

dapat diterima indera hidung dengan baik mencirikan 

kelezatan makanan tersebut (Winarno, 2002). 

Susu menyerap bau-bauan dari sekelilingnya. Hal ini 

dikarenakan sifat lemak dalam susu, yaitu oil in water type 

sehingga mudah sekali menyerap bau dari sekitarnya, terutama 

flavor yang berbau tajam dan menyimpang. Oleh karena itu, 

hendaknya menghindari pengolahan susu dan bahan lain 

dalam waktu yang bersamaan sehingga baunya tidak 

bercampur (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

 

Tekstur 

Tekstur es krim dipengaruhi oleh ukuran dari kristal 

es, globula lemak, gelembung udara dan kristal laktosa (De 

Man, 1997). Saleh (2004) menyatakan bahwa tekstur kasar 

pada es krim merupakan kerusakan yang sangat serius, hal ini 

disebabkan oleh : 

1. Stabilisasi tidak benar 

2. Homogenisasi tidak benar 

3. Pembekuan lambat dengan membiarkan es krim 

menunggu lama sebelum dimasukkan ke freezer 
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Tekstur es krim yang baik menurut Nelson and Trout 

(1965) adalah halus atau smoth. Tekstur es krim yang buruk 

adalah greasy (terasa ada gumpalan lemak), grainy (terasa 

seperti tepung), snowy (terasa seperti ada serpihan es), gelatin 

(sepeti jelly) dan sandy (berpasir). 

Istilah “body” es krim adalah keseluruhan struktur, 

yang sebagian besar dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahan 

dalam ICM. Sedangkan tekstur adalah keadaan partikel-

partikel yang menyusun keseluruhan body. Cacat pada body 

dan tekstur bukan hanya dipengaruhi oleh bahan-bahan yang 

dipakai tetapi juga proses pengolahan. Kecepatan pembekuan 

akan mempengaruhi tekstur ice cream, semakin cepat 

pembekuan, semakin kecil kristal es yang terbentuk sehingga 

tekstur ice cream menjadi halus (Susrini, 2003). 

 

Rasa 

Citarasa dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena 

sensorik yang membutuhkan penilaian (Tranggono dkk., 

1990).Bahan pangan umumnya tidak terdiri dari satu rasa 

tetapi merupakan gabungan dari berbagai cita rasa yang utuh 

(Mc Bride and Mac Fie, 1990). 

Rasa dipengaruhi oleh bahan dalam ICM. 

Penyimpangan rasa dapat disebabkan oleh adanya 

penyimpanan susu dan produk susu yang digunakan, juga 

dapat terjadi karena kekurangan dan kelebihan penambahan 

dalam ICM, termasuk penambahan rasa. 

Winarno (2002) menyatakan bahwa rasa produk 

didapatkan dari nilai rasa produk akhir pada tahapan 

pengolahan dipengaruhi oleh penggunaan bahan, bahan 

tambahan serta teknis pengolahan menjadi produk.Rasa 

sebagian besar bahan pangan biasanya tidak stabil, yaitu dapat 
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mengalami perubahan selama penanganan dan pengolahan, 

selain itu perubahan tekstur atau viskositas dapat pula 

mengubah cita rasa. 

 

2.5.2 Kelarutan 

Tinggi rendahnya kelarutan susu 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. Kelarutan 

berhubungan dengan kadar air bahan, dimana semakin tinggi 

kadar air kelarutan cenderung semakin kecil, karena jika kadar 

air tinggi terbentuk gumpalan–gumpalan sehingga dibutuhkan 

waktu yang lama untuk memecah ikatan antar partikel dan 

kemampuan produk untuk larut menurun, sebagai akibat total 

padatan yang tersaring pada kertas saring meningkat (Widodo, 

2003).. 

 Wettability merupakan waktu dimana semua bubuk 

terbasahi air, sedangkan kelarutan (solubility) merupakan 

waktu dimana semua bubuk larut sempurna dalam air. Kedua 

karakteristik tersebut penting untuk produk bubuk. Wettability 

dan kelarutan dipengaruhi oleh kadar air bubuk. Semakin 

besar kadar air maka wettability dan kelarutan bubuk semakin 

cepat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kadar air dalam 

bubuk maka semakin tinggi kemampuan partikel untuk 

menyerap air di permukaannya atau semakin cepat waktu yang 

diperlukan untuk bubuk terbasahi oleh air, serta semakin tinggi 

kadar air dalam bubuk maka memiliki kecenderungan untuk 

beraglomerasi dimana hal ini membantu mempercepat waktu 
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untuk melarutkan kembali bubuk ini dengan sempurna di 

dalam air (Srihari, 2010). 

Zalis (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat kehalusan bahan di dalam air semakin tinggi juga 

tingkat kelarutannya, atau sifat instan dipengaruhi juga 

olehsifat pembasahan dimana bahan tersebut mudah 

terdispersi dan terlarutnya sebagian komponen dalam cairan, 

tidak adanya padatan atau gumpalan mengapung di permukaan 

atau mengendap ke dasar wadah. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian dimulai pada Januari 

sampai dengan Maret 2012. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

di Rumah Yoghurt Junrejo Batu untuk pembuatan produk dan 

Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk 

uji kualitas es krim instan. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah es krim dengan bahan dan 

peralatan sebagai berikut : 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

susu bubuk full cream, susu bubuk skim, gula, garam, 

pengembang Vx yang dibeli di toko Prima Rasa 

Dinoyo Malang, gelatin diperoleh dari toko Panadia, 

dan air yang digunakan dalam pembuatan es krim 

merupakan air mineral, serta aquades yang digunakan 

untuk pelarut dalam uji kelarutan diperoleh dari 

Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya 

Malang. 

2. Peralatan yang digunakan untuk penelitian meliputi: 

- Peralatan pembuatan es krim instan, antara lain 

timbangan digital. 

- Peralatan pembuatan es krim instan siap saji, meliputi 

ice cream maker dan freezer. 

- Peralatan uji organoleptik antara lain: panelis 
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- Peralatan uji kelarutan : timbangan digital, beaker 

glass, tabung reaksi, centrifuge, stirrer, oven, 

eksikator. 

 

3.3. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan ulangan 4 kali. Perlakuan pada pembuatan eskrim 

instanadalah penambahan gelatin sebagai bahan pengemulsi, 

penstabil dan penginstan (dengan penambahan  0,4 (G1); 0,6 

(G2) ; 0,8 (G3); 1% (G4) dari bobot es krim). Berikut 

merupakan tabel model tabulasi data penelitian (Tabel 3) : 

 

Tabel 3. Model tabulasi data yang digunakan dalam 

penelitian 

 
U1 U2 U3 U4 

G1 G1U1 G1U2 G1U3 G1U4 

G2 G2U1 G2U2 G2U3 G2U4 

G3 G3U1 G3U2 G3U3 G3U4 

G4 G4U1 G4U2 G4U3 G4U4 

 

Pembuatan es krim terdiri dari perhitungan komposisi 

es krim, pencampuran bahan (susu skim, krim, garam, gula, 

air, dan bahan penstabil), pemberian air, pembuihan dan 

pembekuan, dan pengerasan serta penyimpanan. Formulasi es 

krim instan dalam penelitian terdapat pada Tabel 4. 

 

 

 

 

Gelatin 
Ulangan 
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Tabel 4. Formulasi es krim instan 

Bahan % Komposisi (g) 

G1 G2 G3 G4 

Krim  8,10 8,10 8,10  8,10  8,10  

Skim  8,10 8,10  8,10  8,10  8,10  

Gula  15,00 15,00  15,00  15,00  15,00  

Garam  0,20  0,20 0,20  0,20  0,20 

Vx  1,60 1,60  1,60  1,60  1,60  

Air  67,00 67,00 67,00  67,00  67,00  

Gelatin Sesuai 

perlakuan 
0,40 0,60  0,80  1,00 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang diukur yaitu : 

Pengujian sampel es krim instan adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian organoleptik (warna, aroma, tekstur dan 

rasa) mengikuti prosedur seperti pada Lampiran 1 dan 

2. 

2. Pengujian kelarutan mengikuti prosedur yang tertera 

pada Lampiran 3. 

 

3.5 Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

ragam dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

(Yitnosumarto, 1993). 

 

3.6 Batasan Istilah 

Es krim instan :produk olahan susu berbentuk bubuk 

yang terbuat dari campuran susu 
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bubuk full cream, susu bubuk skim, 

gula, garam, Vx, air dan gelatin. 

Gelatin :bahan penstabil dan bahan 

pengemulsi berbentuk bubuk yang  

berasal dari proses hidrolisis kolagen 

tulang sapi. 

Mutu organoleptik :Penilaian secara sensoris terhadap 

bahan pangan menggunakan indera 

pembau dan pengecap pada saat bahan 

pangan tersebut dimakan untuk 

membedakan kualitas makanan 

tentang warna, aroma, tekstur, dan 

rasa yang secara langsung dapat 

dibedakan. 

Kelarutan :kemampuan bubuk es krim instan 

untuk larut dalam air. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

a. Pembuatan es krim instan dengan tingkat 

penambahan gelatin yang berbeda (Modifikasi 

pembuatan es krim instan Entri, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pembuatan es krim instan dengan tingkat 

penambahan gelatin yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: 

 Kelarutan 

Pencampuran hingga merata 

Es krim instan  

Formula es krim 

instan 

 

Penambahan gelatin 

G1(0,4 %), G2 (0,6 %), 

G3 (0,8 %) dan G4(1%) 

dari bobot ICM 



 

95 
 

b. Pembuatan es krim instan siap saji (Modifikasi dari 

pembuatan es krim Susilorini dan Sawitri, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema pembuatan es krim instan siap saji 

Penambahan air 

Pembekuan (freezing) ICM 

menggunakan Ice Cream Maker 

Pengerasan (hardening) dalam freezer 

Es krim instan 

siap saji 

Analisis: 

 Organoleptik 

Es krim 

instan 

Ice Cream 

Mix (ICM) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Tingkat Penambahan Gelatin Terhadap 

Warna Es Krim Instan 

Data dan analisis ragam uji organoleptik terhadap 

warna es krim instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 4. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

gelatin pada pembuatan es krim instan tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap warna es 

krim instan. Rata-rata hasil uji organoleptik terhadap warna es 

krim instan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata hasil uji organoleptik warna es krim 

instan 

Perlakuan Rata-rata 

G1 3,75
a
 

G2 3,90
a
 

G3 4,35
a
 

G4 4,60
a
 

Keterangan : Superskrip a pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05) 

 

Perbedaan pengaruh tidak nyata pada hasil analisis 

ragam terjadi karena konsentrasi penambahan gelatin antara 

G1 hingga G4 dalam pembuatan es krim instan tidak 

mendominasi bahan-bahan lain dalam es krim instan, hal ini 

menyebabkan pemberian gelatin hanya sedikit mempengaruhi 

perubahan warna es krim instan. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa warna es krim instan dari 

semua perlakuan memiliki nilai hampir sama menurut panelis. 

Berdasarkan hasil organoleptik terhadap warna terlihat bahwa 
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nilai rata-rata warna adalah 3,75 – 4,60 yang berada pada 

kisaran warna putih kekuningan. Gelatin memiliki warna putih 

kecoklatan (krem) sehingga hanya sedikit memberikan 

perubahan warna es krim instan. Nilai ini lebih tinggi dari rata-

rata nilai warna es krim hasil penelitian Syahrul (2005) yang 

hanya berkisar antara 3,65 – 3,83 menggunakan bahan 

penstabil sama yaitu gelatin. Nilai tertinggi terdapat pada 

perlakuan G4 dengan tingkat penambahan gelatin 1 % yaitu 

4,60. Nilai terendah terdapat pada perlakuan G1 dengan tingkat 

penambahan gelatin 0,4 % yaitu 3,75. Dengan demikian, pada 

kisaran konsentrasi yang dicoba, gelatin tidak menimbulkan 

efek (negatif maupun positif) terhadap warna es krim yang 

dihasilkan. Warna es krim menurut panelis adalah putih 

kekuningan karena warna ini didominasi oleh perpaduan 

antara susu bubuk fullcream, susu bubuk skim, dan gula. 

Warna es krim akan lebih banyak ditentukan oleh bahan-bahan 

dan pewarna yang digunakan, bukan oleh penambahan bahan 

penstabil (Sinurat, 2007). 

Parameter warna oleh panelis menyatakan suka dan 

panelis tidak bisa membedakan warna antara perlakuan karena 

tidak digunakan pewarna khusus dalam formula es krim. 

Warna es krim didominasi oleh perpaduan antara mentega 

dengan susu skim, karena bahan lain tidak mempunyai warna 

khas tetapi berwarna putih (Syahrul, 2005). 

Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya 

sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang 

tidak sedap dipandang, atau memberi kesan telah menyimpang 

dari warna yang seharusnya. Warna alami dari produk pangan 

akan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kandungan 

komposisi bahan, diupayakan meminimalisasi dan mengurangi 
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perubahan warna atau mempertahankan warna alaminya 

(Winarno, 2002). 

 

4.2 Pengaruh Tingkat Penambahan Gelatin Terhadap 

Aroma Es Krim Instan 

Data dan analisis ragam uji organoleptik terhadap 

warna es krim instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 5. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

gelatin pada pembuatan es krim instan tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap aroma es 

krim instan. Rata-rata hasil uji organoleptik terhadap aroma es 

krim instan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata hasil uji organoleptik pada aroma es 

krim instan 

Perlakuan Rata-rata 

G1 2,65
a
 

G2 2,65
a
 

G3 2,75
a
 

G4 2,75
a
 

Keterangan : Superskrip a pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05) 

 

Hasil analisis ragam yang menunjukkan bahwa 

penambahan gelatin pada masing-masing perlakuan tidak 

menunjukkan perbedaan pengaruh nyata ditinjau dari 

pengujian organoleptik terhadap aroma es krim instan 

disebabkan oleh selisih konsentrasi gelatin yang kecil antar 

perlakuan. Konsentrasi gelatin yang diberikan mulai G1 hingga 

G4 tidak mendominasi ICM, sehingga tidak mendominasi pula 

pada aroma es krim instan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan 

pula oleh aroma gelatin sendiri yang cenderung netral/ tidak 
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mempunyai aroma sehingga pada masing-masing perlakuan 

dan ulangan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

mencolok. 

Berdasarkan Tabel 6, nilai aroma pada masing-masing 

perlakuan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan. Nilai yang diberikan oleh panelis pada  aroma es 

krim akibat perlakuan konsentrasi gelatin berkisar antara 2,65 

sampai 2,75 yang berada pada kisaran beraroma gula. Aroma 

yang dihasilkan pada pembuatan es krim dengan tingkat 

penambahan konsentrasi gelatin antara G1 sampai G4 secara 

keseluruhan hampir sama, sehingga panelis cenderung 

memberikan penilaian yang hampir sama pula. Gelatin sebagai 

bahan penstabil dan bahan pengemulsi tidak mendominasi 

aroma es krim karena aroma gelatin netral/ tidak mempunyai 

aroma, sehingga pada konsentrasi antara G1 sampai G4 

aromanya cenderung sama yaitu berada pada kisaran beraroma 

gula. Dalam produk-produk pangan, gelatin digunakan 

terutama karena kemampuannya sebagai penstabil dan 

pengemulsi produk-produk pangan. Gelatin sebagai 

pengemulsi artinya gelatin dapat membuat atau mencampur 

minyak dan air menjadi campuran yang merata. Sebagai 

penstabil, artinya gelatin berperan agar campuran tersebut 

stabil atau tidak pecah selama penyimpanan (Anonim, 2000). 

Mc Bride and Mac Fie (1990), menyatakan bahwa 

bahan pangan umumnya tidak terdiri dari satu rasa tetapi 

merupakan gabungan dari berbagai cita rasa yang utuh. 

Palatabilitas sangat erat hubungannya dengan cita rasa bahan 

pangan. Aroma es krim pada penelitian ini merupakan 

perpaduan antara susu bubuk krim, susu bubuk krim, dan gula. 

Aroma  sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam 

ICM, oleh sebab itu tidak boleh ada penyimpangan aroma dari 
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bahan-bahan tersebut misalnya tengik, pahit, sangit (cooked 

flavour), dan sebagainya. Penyimpangan tersebut dapat 

dikarenakan adanya penyimpangan pada susu dan produk susu 

yang digunakan. Cacat aroma juga disebabkan oleh 

kekurangan atau kelebihan penambahan bahan-bahan dalam 

ICM termasuk bahan-bahan penambah aroma (Susrini, 2003). 

 

4.3 Pengaruh Tingkat Penambahan Gelatin Terhadap 

Tekstur Es Krim 

Data dan analisis ragam uji organoleptik terhadap 

warna es krim instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

gelatin pada pembuatan es krim instan tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05)  terhadap tekstur es 

krim instan. Rata-rata hasil uji organoleptik terhadap tekstur es 

krim instan dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata hasil organoleptik tekstur instan 

Perlakuan Rata-rata 

G1 2,45
a
 

G2 2,50
a
 

G3 2,65
a
 

G4 2,65
a
 

Keterangan : Superskrip a pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05) 

 

Perbedaan pengaruh tidak nyata pada hasil analisis 

ragam terjadi karena konsentrasi penambahan gelatin dalam 

pembuatan es krim instan mulai G1 hingga G4 sebagai bahan 

penstabil tidak mendominasi bahan-bahan lain dalam es krim 

instan, hal ini menyebabkan tingkat penambahan gelatin tidak 
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memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan tekstur 

es krim. 

Berdasarkan hasil organoleptik terhadap tekstur (Tabel 

7) terlihat bahwa nilai rata-rata tekstur adalah 2,45 – 2,65 yang 

berada pada kisaran agak kasar hingga cukup lembut . Nilai ini 

lebih rendah dari tekstur es krim hasil penelitian Syahrul 

(2005) yang mencapai 4,05 menggunakan bahan penstabil 

sama yaitu gelatin. Nilai tertinggi terdapat pada perlakuan G3 

dan G4 dengan tingkat penambahan gelatin 1 % yaitu 2,65. 

Nilai terendah terdapat pada perlakuan G1 dengan tingkat 

penambahan gelatin 0,4 % yaitu 2,45. Pada kisaran konsentrasi 

yang dicoba, gelatin tidak menimbulkan efek (negatif maupun 

positif) terhadap tekstur es krim yang dihasilkan. Tekstur es 

krim terbentuk oleh perpaduan antara susu bubuk fullcream, 

susu bubuk skim, dan gula. 

Secara umum panelis menyatakan tekstur lembut 

hingga kasar tergantung pada masih ada tidaknya kristal es. 

Menurut Marshall dan Arbuckle (1996), tekstur yang 

diinginkan adalah lembut, creamy, dan homogenous. Body 

yang diinginkan adalah firm dengan substansi padatan yang 

bersatu dalam bentuk buih/busa. 

Penggunaan gelatin dalam pengolahan es krim instan 

berperan sebagai penstabil dan bahan pengemulsi. Bahan 

penstabil dipakai supaya diperoleh tekstur yang halus dan 

untuk membantu pembuatan emulsi yang stabil. Bahan 

penstabil es krim digunakan untuk mencegah pembentukan 

kristal-kristal es yang kasar selama pembekuan dan 

penyimpanan, membentuk tekstur yang lembut, menghasilkan 

produk yang seragam dan memberi daya tahan yang lebih baik 

terhadap pelelehan serta memudahkan penanganan (Marshall 

and Arbuckle, 1996). Bahan penstabil tersebut dapat 
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membentuk selaput yang berukuran mikro untuk mengikat 

molekul lemak, air dan udara, hal ini menjadikan air tidak 

dapat mengkristal dan lemak tidak akan mengeras 

Gula juga memiliki peranan dalam pembentukan 

tekstur. Susrini (2003) menyatakan bahwa gula selain sebagai 

pemanis juga digunakan untuk memperoleh tekstur es krim 

yang halus. Kerusakan tekstur es krim diakibatkan adanya 

kristalisasi laktosa yang menyebabkan tekstur es krim seperti 

berpasir (sandy deffect). Gula ditambahkan untuk mengurangi 

terjadinya kerusakan tersebut. 

Gula menghalangi pembentukan kristal es selama 

pembekuan produk. Fenomena ini terjadi karena molekul gula 

menarik molekul air sehingga menggangu pembentukan kristal 

es. Gula membantu mencegah pembentukan kristal es yang 

besar, akibatnya tekstur yang dihasilkan lebih lembut. 

Proses pembekuan juga mempengaruhi tekstur es krim 

yang dihasilkan. Tekstur es krim yang lembut didapat jika 

proses pembekuan dilakukan dengan metode pembekuan 

cepat, sehingga dihasilkan kristal-kristal es yang lebih kecil. 

Menurut Susrini (2003), kecepatan pembekuan akan 

mempengaruhi tekstur es krim, semakin cepat pembekuan, 

semakin kecil kristal es yang terbentuk sehingga tekstur es 

krim menjadi halus. 

 

4.4 Pengaruh Tingkat Penambahan Gelatin Terhadap 

Rasa Es Krim Instan 

Data dan analisis ragam uji organoleptik terhadap 

warna es krim instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

gelatin pada pembuatan es krim instan tidak memberikan 

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

instan dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata hasil organoleptik pada rasa es krim 

instan 

Perlakuan Rata-rata 

G1 3,20
a
 

G2 3,05
a
 

G3 3,25
a
 

G4 3,05
a
 

Keterangan : Superskrip a pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05) 

 

Hasil analisis ragam yang menunjukkan bahwa 

penambahan gelatin pada masing-masing perlakuan tidak 

menunjukkan perbedaan pengaruh nyata ditinjau dari 

pengujian organoleptik terhadap rasa es krim instan. 

Konsentrasi gelatin yang diberikan antara G1 hingga G4 dari 

bobot es krim tidak mendominasi ICM, sehingga tidak 

mendominasi pula pada rasa es krim instan yang dihasilkan, 

hal ini disebabkan pula oleh rasa gelatin sendiri yang 

cenderung netral sehingga pada masing-masing perlakuan dan 

ulangan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok. 

Berdasarkan Tabel 8, nilai rasa pada masing-masing 

perlakuan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 

mencolok. Rasa yang dihasilkan pada pembuatan es krim 

dengan tingkat penambahan konsentrasi gelatin antara G1 

hingga G4 secara keseluruhan hampir sama, sehingga panelis 

cenderung memberikan penilaian yang hampir sama pula. 

Nilai yang diberikan oleh panelis pada rasa es krim akibat 

perlakuan konsentrasi gelatin berkisar antara 3,05 sampai 3,25 

yang berada pada kisaran berasa cukup enak. Gelatin sebagai 
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bahan penstabil dan bahan pengemulsi tidak mendominasi rasa 

es krim karena gelatin tidak mempunyai rasa, sehingga pada 

konsentrasi G1 hingga G4 rasa es krim cenderung sama. Dalam 

produk-produk pangan, gelatin digunakan terutama karena 

kemampuannya sebagai penstabil dan pengemulsi produk-

produk pangan. Sebagai pengemulsi artinya gelatin dapat 

membuat atau mencampur minyak dan air menjadi campuran 

yang merata. Sebagai penstabil, artinya campuran tersebut 

stabil atau tidak pecah selama penyimpanan (Anonim, 2000). 

Rasa es krim pada penelitian ini merupakan perpaduan 

antara susu bubuk full cream, susu bubuk skim, gula, dan 

garam. Mc Bride and Mac Fie (1990), menyatakan bahwa 

bahan pangan umumnya tidak terdiri dari satu rasa tetapi 

merupakan gabungan dari berbagai cita rasa yang utuh. 

Palatabilitas sangat erat hubungannya dengan cita rasa bahan 

pangan. Menurut Padaga dan Sawitri (2005), rasa sangat 

mempengaruhi kesukaan konsumen terhadap es krim, bahkan 

dapat dikatakan merupakan faktor penentu utama. Rasa es 

krim dipengaruhi oleh beberapa hal seperti bahan pengental 

yang dapat mengurangi rasa manis gula. 

Gelatin adalah molekul polipeptida (protein) yang 

dihasilkan dari kolagen jaringan ikat dan tulang hewan (Poppe, 

1992). Dalam industri makanan, gelatin adalah salah satu 

hidrokoloid atau polimer larutan air yang biasanya digunakan 

sebagai pembentuk gel, pengental dan bahan penstabil. 

 

4.5 Pengaruh Tingkat Penambahan Gelatin Terhadap 

Kelarutan Es Krim Instan 

Data dan analisis ragam kelarutan es krim instan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa tingkat penambahan gelatin pada 
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pembuatan es krim instan tidak memberikan pengaruh yang 

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

kelarutan es krim instan dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata kelarutan es krim instan 

Perlakuan Rata-rata Kelarutan (%) 

G1 98,75
a
 

G2 98,79
a
 

G3 98,64
a
 

G4 98,77
a
 

Keterangan : Superskrip a pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05) 

 

Perbedaan pengaruh tidak nyata pada hasil analisis 

ragam terjadi karena penambahan gelatin dalam pembuatan es 

krim instan mulai G1 hingga G4 tidak memberikan perbedaan 

yang signifikan pada kelarutan es krim instan. Berdasarkan 

Tabel 9 terlihat bahwa nilai rata-rata nilai kelarutan adalah 

98,64 hingga 98,79. Penambahan gelatin pada masing-masing 

perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap 

kelarutan es krim instan. Kelarutan es krim instan dari semua 

perlakuan menunjukkan nilai yang hampir sama tingginya, hal 

ini disebabkan kelarutan es krim instan pada masing-masing 

perlakuan dan ulangan tidak menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan. Gelatin pada konsentrasi yang diberikan tidak 

memberikan kontribusi yang besar dalam kelarutan es krim, 

sehingga pada konsentrasi berapapun kelarutannya cenderung 

sama tinggi. Semakin besar konsentrasi hidrokoloid (dalam hal 

ini adalah gelatin) yang ditambahkan semakin besar pula zat 

padat yang terlarut dalam air sehingga kadar zat padat 

terlarutnya semakin besar pula (Nugroho, Tamaroh, dan 

Setyowati, 2006). Tingginya kelarutan es krim instan pada 
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penelitian ini menunjukkan bahwa es krim dapat dikatakan 

produk instan yang baik. 

Kelarutan suatu substansi mencerminkan seberapa 

jauh substansi tersebut dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. 

Kecepatan pelarutan gelatin tergantung pada suhu. Suhu 

rendah akan meningkatkan penyerapan air. Pada suhu rendah 

gelatin akan menyerap air sehingga volumenya bertambah 

menjadi beberapa kali volume semula dan menjadi elastis 

seperti karet. Jika gelatin dipanaskan dan didinginkan 

beberapa kali maka akan terjadi penurunan kekentalan yang 

diukur pada suhu tertentu (Bogue, 1992). 

Harmoko dan Widiatmoko (1993) menyatakan bahwa 

urut-urutan reaksi yang terjadi dalam proses rekonstitusi 

produk instan adalah 1) pelembaban struktur porous partikel 

bubuk, 2) penenggelaman partikel dalam cairan, 3) 

penguraian/dispersi partikel-partikel dalam cairan dan 4) 

pelarutan partikel dalam cairan. Emulsi dikatakan stabil jika 

globula-globula yang terdispersi cukup kecil dan seragam 

sehingga tersuspensi dengan baik. Selain itu di sekeliling 

globula-globula tersebut harus cukup kental dan terbentuknya 

lapisan yang mencegah globula-globula yang terdispersi. 

Lapisan tersebut dapat terbentuk karena adanya gelatin. 

 

4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Analisis pemilihan perlakuan terbaik menggunakan 

modifikasi metode de Garmo dalam Susrini (2005), dilakukan 

dengan meminta pendapat responden tentang urutan (ranking) 

pentingnya peranan kedelapan variabel terhadap mutu produk, 

dengan menggunakan daftar isian (kuisioner). Variabel yang 

digunakan sebagai dasar penentuan ranking yaitu organoleptik 

(aroma, rasa, tekstur, warna) dan kelarutan yang didapat dari 
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penilaian responden. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

penerimaan konsumen terhadap produk es krim instan sudah 

cukup, sehingga penilaian panelis merupakan faktor utama 

dalam menentukan suatu produk yang disukai. Hasil ranking 

tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu dirata-rata untuk 

mengetahui urutan (ranking) masing-masing variabel. Dari 

hasil ranking tersebut kemudian dihitung bobot variable dan 

seterusnya sampai diperoleh Nilai Hasil (Nh) (Lampiran 8). 

Nh dari semua variabel untuk masing-masing perlakuan 

kemudian dijumlahkan. Perlakuan dengan jumlah Nh tertinggi 

adalah perlakuan yang terbaik. Jumlah Nilai Hasil (Nh) 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Jumlah Nilai Hasil (Nh) Masing-masing 

Perlakuan 

Perlakuan Jumlah Nh 

G1 0 

G2 0,16 

G3 0,75 

G4 0,77 

 

Hasil perhitungan analisis pemilihan perlakuan terbaik 

untuk es krim instan dengan perlakuan tingkat penambahan 

gelatin menunjukkan bahwa penambahan gelatin 1 % (G4) 

merupakan perlakuan terbaik dengan jumlah Nh tertinggi yaitu 

0,07. Perlakuan G4 dalam penelitian mampu menghasilkan 

nilai kelarutan 98,77% dengan warna, aroma, tekstur, dan rasa 

yang lebih disukai. Hal ini berarti bahwa dengan penggunaan 

gelatin 1 % akan didapatkan kualitas es krim instan yang 

terbaik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Tingkat penambahan gelatin dalam pembuatan es krim 

instan tidak memberi pengaruh yang berbeda terhadap 

kualitas es krim instan ditinjau dari mutu organoleptik 

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

 Es krim instan yang dihasilkan dalam penelitian ini 

merupakan produk instan yang baik karena memiliki 

kelarutan tinggi yaitu 98,77 %. 

 Perlakuan terbaik adalah penambahan gelatin 1 %, 

menghasilkan es krim instan dengan kualitas: 

kelarutan 98,77% dengan warna, aroma, tekstur, dan 

rasa yang lebih disukai. 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk menggunakan gelatin sebesar 1 % 

dalam pembuatan es krim instan. 
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Lampiran 1. Uji Organoleptik Warna, Aroma, Tekstur 

dan Rasa 

Penentuan uji organoleptik dilakukan dengan cara contoh yang 

telah dibubuhi kode diberikan secara acak pada contoh kepada 

5 orang panelis semi terlatih. Penilaian dilakukan berdasarkan 

kriteria sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Skala Uji Hedonik Warna 

Skala Intensitas Skala Numerik 

Putih kekuningan 5 

Putih kebiruan 4 

Putih 3 

Putih kecoklatan 2 

Coklat 1 

 

Tabel 4. Skala Uji Hedonik Aroma 

Skala Intensitas Skala Numerik 

Aroma susu 5 

Sedikit aroma susu 4 

Aroma gula 3 

Aroma gelatin 2 

Aroma menyimpang 1 

 

Tabel 5. Skala Uji Hedonik Tekstur 

Skala Intensitas Skala Numerik 

Sangat lembut 5 

Lembut 4 

Cukup lembut 3 

Agak kasar 2 

Kasar 1 

Tabel 6. Skala Uji Hedonik Rasa 

Skala Intensitas Skala Numerik 
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Sangat enak 5 

Enak 4 

Cukup enak 3 

Kurang enak 2 

Tidak enak 1 
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Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Uji Mutu Organoleptik Es 

Krim Instan (Susrini, 1994) 

Uji Organoleptik 

 

Hari/tanggal  : 

Nama penguji  : 

Pengujian  : warna/aroma/tekstur/rasa 

Produk yang diuji : es krim 

 

 Ujilah warna/aroma/tekstur/rasa sampel es krim 

berikut ini dengan memilih salah satu kategori sesduai hasil 

pengujian anda dengan memberikan tanda (v) pada baris dan 

kolom yang sesuai. Terima kasih. 

WARNA 

Derajat Kesukaan 
Kode sampel 

654 975 398 261 

Putih Kekuningan     

Putih kebiruan     

Putih     

Putih kecoklatan     

Coklat     

AROMA 

Derajat Kesukaan 
Kode sampel 

654 975 398 261 

Aroma susu     

Sedikit aroma susu     

Aroma gula     

Aroma gelatin     

Aroma menyimpang     
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TEKSTUR 

Derajat Kesukaan 
Kode sampel 

654 975 398 261 

Sangat lembut     

Lembut      

Cukup lembut     

Agak kasar     

Kasar      

RASA 

Derajat Kesukaan 
Kode sampel 

654 975 398 261 

Sangat enak     

Enak      

Cukup enak     

Kurang enak     

Tidak enak     
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Lampiran 3. Metode Uji Kelarutan Modifikasi dari Uji 

kelarutan Susu Bubuk Rogers et al. (2012). 

1. Tabung centrifuse kosong dioven dengan suhu 105 
o
C 

selama 24 jam. 

2. Setelah dioven dimasukkan dalam eksikator selama 15 

menit kemudian ditimbang. 

3. 100 ml aquadest dimasukkan kedalam beaker glass.  

4. 10 gram bubuk es krim instan dimasukkan dalam beaker 

glass yang telah berisi aquades 100 ml. 

5. Diadauk dengan stirer selama 5 menit. 

6. Campuran kemudian dimasukkan kedalam tabung 

centrifuse sebanyak 10 ml (2 tabung centrifuse) kemudian 

ditimbang. 

7. Dua tabung tersebut selanjutnya dicentrifuse dengan 

kecepatan 1000 rpm selama 5 menit. 

8. Cairan yang bening dikeluarkan hingga tertinggal 

endapannya saja, pekerjaan ini dilakukan dengan hati-hati 

untuk menghindari terbawanya endapan. 

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

jam. 

10. Kemudian di masukan kedalam eksikator selama 15 

menit. 

11. Tabung ditimbang dan dihitung kelarutannya. 

 Rumus perhitungan kelarutan :  

 % Endapan 

 

b 

   x 100 % 

a 
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100 % - % Endapan 

Keterangan: 

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

 Y = Berat tabung centrifuse setelah ditambah cairan 10 ml 

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

 Cairan 
a = Y – X 

 Endapan 

b = Z - X 

 

 

 

 

 

 

 % Kelarutan 
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Lampiran 4. Lembar penilaian urutan (ranking) 

pentingnya peranan variable terhadap 

mutu produk (Idris, 2005) 

 

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 5. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan 

Terbaik (Susrini, 2005)    

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji pada es krim instan dengan 

perlakuan penggunaan gelatin, menggunakan lembar 

penilaian (Lampiran 4). 

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 variabel, yaitu bobot 

variabel yang dibagi bobot total.  

5. Ditentukan nilai efektifitas dengan rumus : 

Nilai Efektifitas = Nilai Perlakuan − Nilai Terjelek 

   Nilai Terbaik − Nilai Terjelek 

       Untuk variabel 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 variabel dijumlahkan. 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai hasil 

tertinggi. 
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Lampiran 6. Data Perhitungan Komposisi Bahan 

Campuran Es Krim Instan 

Es krim instan: 

 Perbandingan powder es krim instan dan air dalam 

100 gr adonan ICM es krim instan siap saji 1 : 2 

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

  1 

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

  3 

 Powder  es krim instan: 

                 8,10 

 Krim 8,10 %  =          x 100 gr = 8,10 g 

        100 

                 8,10 

 Skim  8,10 %  =          x 100 gr = 8,10 g 

100 

       15 

 Gula 15 %  =          x 100 gr = 15 g 

         100 

                0,2 

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

          100 

                    1,6 

 Vx 1,6 %  =  x 100 gr = 1,6 g 

          100 

 

                2 

 Air:          x 100 gr  = 67 g 

                3      
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 Persentase penggunaan gelatin sesuai perlakuan: 

G1 = 0,4 % x 100 gr = 0,4 gr 

G2 = 0,6 % x 100 gr = 0,6 gr 

G3 = 0,8 % x 100 g = 0,8 g 

G4 = 1 % x 100 g = 1,00 g 

 

 Komposisi ICM es krim instan siap saji 

 

Bahan Persentase 

(%) 

Jumlah 

(gr) 

Susu krim 8,10 8,10 

Susu skim 8,10 8,10 

Gula 15,00 15,00 

Garam 0,20 0,20 

Vx 1,60 1,60 

Air 67,00 67,00 

Total 100 100 

 

 

 

 



 

127 
 

Lampiran 10. Data Nilai Terbaik dan Terjelek dari Masing-Masing Variabel Untuk Masing 

Masing Perlakuan 

 

Perlakuan Aroma Rasa Tekstur Warna Kelarutan (%) 

G1    3,05*   3,85*   3,45*   4,35*   98,69* 

G2      3,40**   3,85*   3,45*   4,35* 98,76 

G3 3,30 3,95 

     

3,65** 4,45 98,86 

G4 3,25 

     

4,00** 3,50 

     

4,50**      98,96** 

 

Keterangan:      *      = Nilai rata-rata terjelek 

       **    = Nilai rata-rata terbaik 
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Daftar nilai untuk menentukan perlakuan terbaik 

      G1 G2 G3 G4 

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

Aroma 0,45 0,13 0 0 1,00 0,13 0,71 0,10 0,57 0,08 

Rasa 1,00 0,29 0 0 0 0 0,67 0,20 1,00 0,29 

Tekstur 0,78 0,23 0 0 0 0 1,00 0,23 0,25 0,06 

Warna 0,86 0,25 0 0 0 0 0,67 0,17 1,00 0,25 

Kelarutan 0,32 0,09 0 0 0,26 0,02 0,63 0,06 1,00 0,09 

BT 3,41   

 

0 

 

0,16 

 

0,75 

 

0,77 

 

 


