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USE CONCENTRATION OF GELATIN                                                                             

IN WHEY MARSHMALLOW PRODUCT IN TERMS 

OF HARDNESS, ELASTICITY,                                                 

COLOR, AND WATER ACTIVITY  
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ABSTRACT 

The aim of this research was to know the optimum 

concentration of gelatin on hardness, elasticity, colors, and 

water activity of whey marshmallow. The materials were fresh 

whey, sucrose, glucose syrup, and gelatin. The research was 

laboratory experimental consisted of four treatments: P1 (2% 

gelatin), P2 (2.5% gelatin), P3 (3% gelatin), and P4 (3.5% 

gelatin) and four replications by using completely randomized 

design (CRD). The variables observed were hardness, 

elasticity, colors which include the level of brightness (L*), 

redness (a*), and yellowness (b*) and water activity. Data 

were analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) and 

continued by Duncan’s Multiple Range Test. The results 

showed that the different gelatin concentration did not give 

significant effect (P>0.05) on hardness, colors which include 

the level of brightness (L*), redness (a*), and the yellowness 

(b*) and water activity but it gave a significant different 

(P<0.05) on elasticity of whey marshmallow. Used 3.5% 

gelatin reach the highest value on the hardness and elasticity 

increased up to 4.275±0.285 and 64.168±4.277, colors include 

brightness (L*) increased up to 67.75±4.517, redness (a*) 

decreased up to 14.55±0.97, yellowness (b*) decreased up to 



 

 

p13.175±0.878, and also water activity decreased up to 

0.787±0.053. It was suggested the 3.5% gelatin could produce 

the optimum physical quality of whey marshmallow. 

 

Keyword: Gelatin, whey, marshmallow 
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RINGKASAN 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan, 

Laboratorium Pangan Fakultas Teknologi Pertanian, dan 

Laboratorium Fisiko Kimia Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang pada tanggal 26 Pebruari sampai 17 Maret 

2015. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi yang optimum pada produk whey 

marshmallow ditinjau dari kekerasan, elastisitas, warna serta 

aktivitas air. 

Materi penelitian yang digunakan adalah whey 

marshmallow yang berbahan baku whey segar, gula sukrosa, 

sirup glukosa, dan gelatin. Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan laboratorium dengan perlakuan berdasarkan 

penggunaan gelatin, yaitu P1 (2%), P2 (2,5%), P3 (3%), dan P4 

(3,5%) serta 4 ulangan. Variabel yang diamati terdiri dari 

kekerasan (N), elastisitas (%),warna yang meliputi tingkat 

kecerahan (L*), warna kemerahan (a*), dan warna kekuningan 

(b*) serta aktivitas air. Data dianalisis menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan 

dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan. 



 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi memberikan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap kekerasan, warna meliputi tingkat 

kecerahan, warna kemerahan, dan warna kekuningan serta 

aktivitas air, namun memberikan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) terhadap elastisitas. Rata–rata kekerasan pada 

perlakuan P1, P2, P3, dan P4 masing–masing adalah 2,725, 3,65, 

3,05, dan 4,275 MLT-2, elastisitas 37,5, 45, 45,833, dan 64,168 

ML2T-2, tingkat kecerahan (L*) 66,075, 66,7, 67,05, dan 67,75, 

warna kemerahan (a*) 14,725, 14,9, 14,35, dan 14,55, warna 

kekuningan (b*) 13,5, 15,05, 13,4, dan 13,175, serta aktivitas 

air 0,795, 0,791, 0,805, dan 0,787.  

Kesimpulan penelitian ini adalah konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi yang optimum pada perlakuan P4 

(3,5%) dengan nilai rata–rata kekerasan meningkat sebesar 

4,275 MLT-2, elastisitas meningkat sebanyak 64,168 ML2T-2, 

warna meliputi tingkat kecerahan meningkat sejumlah 67,75, 

warna kemerahan menurun sejumlah 14,55, dan warna 

kekuningan sejumlah menurun 13,175 serta aktivitas air 

menurun sebanyak 0,787. Disarankan untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang karakteristik mikrobiologis, 

kimia, dan uji organoleptik whey marshmallow menggunakan 

gelatin sapi sebanyak 3,5%. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Seiring dengan berkembangnya teknologi pangan, hasil 

produk olahan susu makin banyak dan berkembang. Macam 

produk olahan susu yang tersedia di pasaran antara lain susu 

segar, susu bubuk, susu skim, susu kental manis, susu asam, 

dan susu kental tidak manis. Produk susu dapat diolah kembali 

menjadi jenis produk lain seperti yoghurt, mentega, kue–kue, 

es krim, keju, permen, dan jenis produk lainnya. 

      Whey merupakan hasil samping dari pembuatan keju. 

Walaupun menjadi hasil samping, whey masih memiliki 

kandungan gizi yang tinggi. Fox, Guinee, Cogan, and 

McSweeney (2000) melaporkan bahwa whey, yang berisi 

sekitar 50% dari total padatan susu, termasuk pada dasarnya 

semua laktosa dan whey protein dan beberapa lemak. Selain 

itu, whey juga mengandung 20% dari total keseluruhan protein 

yang ada di dalam susu. Protein whey banyak dikaitkan dengan 

anti mikroba seperti α-laktalbumin, β-laktoglobulin, laktoferin 

(LF), laktoperoksidase (LPO), dan serum albumin (Madureira, 

Pereira, Gomes, Pintado, and Malcata. 2007). Whey yang 

belum dimanfaatkan secara efektif menyebabkan whey masih 

digolongkan ke dalam limbah industri, dimana permasalahan 

tersebut harus mendapat perhatian dan alternatif pemecahan 

melalui pengolahannya. Kandungan nutrisi whey yang masih 

cukup tinggi menyebabkan whey masih dapat dimanfaatkan 

lebih lanjut untuk pembuatan produk permen. 

      Permen atau kembang gula adalah jenis makanan 

selingan berbentuk padat, dibuat dari gula atau campuran gula 



 

 

dengan pemanis lain, dengan atau tanpa pembuatan bahan 

makanan lain yang lazim dan bahan makanan yang diijinkan 

(BSN, 2008). Permen merupakan kombinasi dari satu bahan 

dasar berupa gula dengan bahan tambahan berupa kacang, pati, 

susu, lemak coklat, gelatin, dan flavor (Hendrasty, 2013). 

Permen dikonsumsi sebagai makanan ringan dan dicirikan dari 

ragam bentuk, rasa, warna, dan jenis. Permen adalah salah satu 

produk olahan pangan yang digemari oleh masyarakat, baik 

anak-anak maupun orang dewasa.  

      Permen yang banyak beredar di kalangan masyarakat 

berjenis permen keras dan lunak. Permen lunak ditandai 

dengan teksturnya yang lunak dan dimakan dengan cara 

dikunyah (Setyawati, 2011). Permen lunak banyak beredar dan 

digemari oleh masyarakat luas, karena; murah, praktis, dan 

memiliki berbagai rasa. Marshmallow merupakan salah satu 

jenis permen lunak (soft candy) yang memiliki tekstur seperti 

busa yang lembut, ringan, kenyal dalam berbagai bentuk 

aroma, rasa, dan warna sehingga tergolong dalam produk 

confectionery. Marshmallow adalah hasil dari campuran gula 

atau sirup jagung, putih telur, gelatin dan bahan perasa yang 

dikocok hingga mengembang (Nakai and Modler, 2000).   

      Produk permen selalu tersusun atas sukrosa sebagai 

sumber rasa manis, sedangkan glukosa ditambahkan dalam 

permen untuk memperbaiki tekstur permen supaya lebih 

lembut atau tidak kasar dan memperbaiki mouth taste permen 

saat dalam rongga mulut dan meleleh dengan lembut. 

Komponen lainnya, terutama flavour atau zat aroma dari 

berbagai macam buah hanya memberikan sensasi seolah–olah 

kita mengkonsumsi buah tersebut. Perasa buah yang biasanya 

digunakan adalah strawbery, rasberry, apel, mangga, jeruk, 



 

 

nanas, dan lainnya. Beberapa permen memiliki kandungan 

lemak dan protein atau vitamin, namun jenisnya sangat jarang 

dan komposisinya sangat rendah karena yang utama tentu saja 

adalah glukosa dan sukrosa. 

     Guemaraes, Texeira, and Domingues (2010) 

menyatakan bahwa whey merupakan salah satu penyebab 

masalah lingkungan, disisi lain whey masih memiliki nilai 

nutrisi yang tinggi termasuk protein, peptide fungsional, lipid, 

mineral, vitamin dan laktosa. Anjarsari (2010) menambahkan 

bahwa sebanyak 0,5–0,7% dari bahan protein yang dapat larut 

tertinggal di dalam whey, yaitu protein–protein laktalbumin 

dan laktoglobulin. Whey adalah bahan yang sangat umum 

digunakan dalam permen karena whey dalam berbagai bentuk 

memberikan karakteristik fungsional seperti nutrisi, rasa, 

warna, tekstur, dan stabilitas, sekaligus cocok untuk parameter 

biaya (Page, Meyer, Haines, and Lagrange, 2008). Whey 

memiliki potensi besar untuk diubah sebagai produk yang 

bernilai tambah sehingga dapat dimanfaatkan menjadi whey 

marshmallow. 

      Salah satu bahan tambahan yang sering dipergunakan 

dalam proses produksi makanan adalah gelatin. Gelatin 

umumnya digunakan sebagai bahan pengemulsi dan penstabil 

sistem emulsi mengingat kemampuannya dalam berikatan 

dengan air dan lemak. Produk pangan yang umumnya 

diproduksi dengan tambahan gelatin antara lain permen, es 

krim, jelly, dan daging kaleng. Gelatin dipandang memiliki 

kelebihan jika dibandingkan dengan gum dan karagenan 

karena gelatin ternyata memiliki kekenyalan yang khas. Pada 

pembuatan marshmallow, gelatin berfungsi untuk stabilisasi 

dan sebagai pembentuk gel. 



 

 

      Pemanfaatan whey sebagai salah satu bahan pembuatan 

marshmallow dapat menjadi salah satu pilihan pengembangan 

teknologi untuk mengurangi jumlah whey yang tebuang, 

sekaligus pengembangan produk agar dapat memiliki nilai 

tambah bagi konsumen. Konsentrasi penggunaan gelatin sapi 

yang optimum pada produk whey marshmallow ditinjau dari 

kekerasan, elastisitas, warna, dan aktivitas air belum diketahui 

sehingga perlu dilakukan dan dibuktikan dengan adanya 

penelitian ini. 

1.2      Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah penelitian adalah berapa konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi yang optimum pada produk whey 

marshmallow ditinjau dari kekerasan, elastisitas, warna dan 

aktivitas air. 

1.3     Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian ini adalah menentukan konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi yang optimum pada produk whey 

marshmallow ditinjau dari kekerasan, elastisitas, warna dan 

aktivitas air. 

1.4      Kegunaan Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber 

referensi dan informasi yang berkaitan dengan konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi yang optimum pada pembuatan 

produk marshmallow yang menggunakan whey ditinjau dari 

kekerasan, elastisitas, warna dan aktivitas air serta sebagai 

pertimbangan usaha kreatif yang ekonomis. 

 



 

 

1.5 Kerangka Pikir 

      Whey sebagai hasil ikutan pengolahan keju sebenarnya 

memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan 

menjadi suatu produk pangan baru dikarenakan keberadaan 

bahan-bahan organik didalamnya yang masih cukup tinggi. 

Hasil sampingan ini diproduksi dalam jumlah yang lebih 

banyak daripada keju, akan tetapi pemanfaatannya belum 

berkembang. Keadaan whey sampai saat ini masih dianggap 

sebagai limbah pembuatan keju dan langsung dibuang ke 

selokan tanpa ada perlakuan tertentu. Penanganan terhadap 

whey yang tidak benar akan mendatangkan masalah sebagai 

limbah yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan. 

Sehingga, whey memerlukan tindakan untuk penanganannya 

supaya menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis, seperti 

produk permen yakni whey marshmallow. 

      Sisa cairan setelah dihilangkan lemak dan kasein dari 

susu oleh penggumpalan rennet kasein disebut whey (Fox et al, 

2000). Laktosa merupakan 70% dari zat padat yang terdapat 

dalam whey, oleh karena itu laktosa memegang peranan 

penting dalam menentukan sifat dari produk-produk whey 

(Adnan, 1984 yang disitasi Al Awwaly dan Sawitri, 2003). 

Laktosa, protein, dan mineral merupakan tiga komponen 

utama dalam bahan kering whey. Laktosa yang terkandung 

dalam whey asam lebih rendah dibandingkan whey manis, 

karena sebagian laktosa dalam whey asam telah difermentasi 

menjadi asam laktat. Rata–rata kandungan protein dalam whey 

manis lebih tinggi daripada asam sehingga lebih 

menguntungkan bila dimanfaatkan sebagai industri makanan 

(Clark, 1992 yang disitasi Al Awwaly dan Sawitri, 2003). U.S. 

Dairy Export Council dan American Dairy Product Institute 



 

 

(2000) melaporkan bahwa β-laktoglobulin merepresentasikan 

sekitar 50% dari kandungan total protein whey dalam susu 

sapi. Ini mengikat kalsium dan zat besi dan memiliki 

rangkaian sebagian dari homologi sampai protein pengikat 

retinol. β-laktoglobulin memiliki sejumlah visi pengikatan 

untuk mineral, vitamin yang larut dalam lemak dan lipid. α-

laktalbumin mewakilkan sekitar 25% dari total kandungan 

protein whey dalam susu sapi. 70% dari protein pada susu 

manusia mirip protein whey dan 41% dari protein tersebut 

adalah α-laktalbumin. α-laktalbumin terhitung 28% dari total 

protein pada susu manusia. 

      Tekstur dan kekenyalan marshmallow banyak 

dipengaruhi oleh bahan gel yang digunakan. Bahan pembentuk 

gel yang biasa digunakan antara lain gelatin, karaginan, dan 

agar. Gelatin digunakan sebagai pembentuk gel (gelling 

agent), pengental (thickener), pengemulsi (emulsifier), 

penstabil (stabilizer), dan pembuih (foaming agent) di dalam 

industri pangan (Renard, Vand de Velde, and Visschers, 

2006). Pranoto (2008) menambahkan bahwa contoh aplikasi 

gelatin pada produk confectionary dan sejenisnya yang 

berfungsi untuk mengatur konsistensi produk, mengatur daya 

gigit dan kekerasan serta tekstur produk, mengatur kelembutan 

dan daya lengket di mulut.  

      Penelitian tentang marshmallow yang sudah ada pada 

umumnya masih menggunakan variasi formula dan rasa serta 

bahan pembentuk gel dan pembuih yang berbeda. Penelitian 

Aryani, Panigoro, dan Aditya (2009) mengembangkan formula 

marshmallow dari ekstrak daun teh hijau. Ekstrak teh hijau ini 

berkhasiat sebagai antioksidan. Bahan pembentuk gel dan 

pembuih yang digunakan adalah gelatin. Penelitian 



 

 

marshmallow yang lain menggunakan bahan pengganti gelatin 

sebagai bahan atau agen pembentuk gel. Penelitian Suryani 

dan Nisa (2014) memberikan informasi mengenai modifikasi 

pati singkong dengan enzim α–amylase yang diaplikasikan 

pada pembuatan marshmallow. Pati singkong merupakan salah 

satu polisakarida yang dikembangkan menjadi gelatin 

alternative sebagai foaming agent dengan memodifikasi sifat 

pati alami singkong menjadi termodifikasi melalui proses 

modifikasi pati dengan enzim α-amilase yang bersumber dari 

Bacillus sp untuk menghasilkan maltodekstrin. Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi baru 

mengenai pembuatan whey marshmallow dengan bahan 

pembentuk gel dan agen pembuih adalah gelatin dan 

penggunaan whey sebagai pelarut. 

      Pemanfaatan whey secara tepat akan memberikan nilai 

ekonomis yang tinggi, memberikan kelengkapan, dan efisiensi 

penggunaan bahan baku susu serta mengurangi polutan cair. 

Whey yang digunakan pada marshmallow dapat memperkaya 

zat gizi sehingga bermanfaat bagi tubuh. Penggunaan gelatin 

tentu saja dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari 

produk tersebut. Pengembangan produk marshmallow 

diharapkan dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan 

konsumsi whey dan dapat bermanfaat untuk menciptakan suatu 

produk yang sehat serta sangat mungkin untuk dilaksanakan. 

1.6      Hipotesis  

      Hipotesis penelitian ini adalah konsentrasi penggunaan 

gelatin sapi berpengaruh terhadap kekerasan, elastisitas, 

warna, dan aktivitas air whey marshmallow. 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Whey 

      Whey adalah produk yang tinggal setelah pemisahan 

sebagian besar kasein dan lemak susu (Soeparno, 2007) 

dengan cara isoelektrik atau koagulasi kasein rennet (Fox et al, 

2000). Whey tersebut merupakan polutan terbesar dari air 

limbah produksi keju. Setiap kilogram keju yang diproduksi 

akan menghasilkan 8–9 l whey cair (Jenie dan Rahayu, 1993 

yang disitasi Anwar, Al-Baarri, dan Legowo, 2012).  

      Whey mengandung sekitar 55% total nutrisi susu seperti 

laktosa, protein terlarut, lemak, vitamin yang larut dalam air, 

dan garam mineral (Vinderola, Mocchiutti, and Reinheimer, 

2000). Bahan kering whey juga memiliki komponen utama 

yaitu laktosa, protein, dan mineral (Yudihapsari, 2009). 

Protein utama whey adalah α-laktalbumin dengan konsentrasi 

sebesar 1–1,5 g/l dan β-laktoglobulin dengan konsentrasi 

sebesar 2–4 g/l serta bagian protein yang kecil termasuk 

proteose–pepton dengan konsentrasi sebesar 0,6–1,8 g/l, 

protein darah dengan konsentrasi sebesar 1,4–1,6 g/l, dan 

laktoferin (U.S. Dairy Export Council dan American Dairy 

Product Institute, 2000). 

      Menurut Ortigosa (2001), whey dibedakan menjadi dua, 

yaitu whey manis (rennet whey) dan whey asam (quark whey) 

berdasarkan mekanisme koagulasi kaseinnya. Whey manis 

(rennet whey) diperoleh dari koagulasi kasein secara enzimatik 

dan pada umumnya bebas dari kalsium serta secara umum 

memiliki pH berkisar antara 5–7 (Febrisiantoso dan Purwanto, 

2012). Whey asam (quark whey) diperoleh dari koagulasi 



 

 

kasein dengan asam (proses pengasaman) dan pada umumnya 

mengandung kalsium laktat dengan pH berkisar antara 4–5 

(Febrisiantoso dan Purwanto, 2012). Laktosa yang terkandung 

dalam whey manis lebih tinggi dibandingkan whey asam 

karena sebagian laktosa dalam susu telah difermentasi menjadi 

asam laktat. Asam laktat yang terdapat dalam whey manis 

lebih rendah, namun akan meningkat cepat apabila tidak 

segera dipasteurisasi atau disimpan dalam suhu dingin 

(Siregar, 2010). 

      Menurut Fox et al (2000), sweet whey (whey manis) 

adalah produk hasil samping dari pembuatan keju yang 

digumpalkan dengan rennet atau rennet kasein dan 

komposisinya bervariasi tergantung pada sejauh mana 

pengasaman yang telah terjadi sebelum pemisahan whey 

(dengan demikian konsentrasi garam dapat bervariasi). Whey 

manis sebagai limbah cair dari produksi keju natural dan keju 

olah seperti cheddar, mozzarella, gouda, dan swiss yang 

menggunakan susu penuh sebagai bahan bakunya. Susu skim 

yang digunakan untuk produksi keju cottage dan quark akan 

menghasilkan whey yang disebut whey asam (Jenie dan 

Rahayu, 1993 yang disitasi Anwar, Al-Baarri, dan Legowo, 

2012). 

2.2      Permen 

      Permen merupakan kombinasi dari satu bahan dasar 

berupa gula dengan bahan tambahan berupa kacang, pati, susu, 

lemak coklat, gelatin, dan flavor. Secara luas penggunaan 

bahan tambahan ini adalah untuk mendukung, warna, aroma, 

tekstur, dan stabilitas permen. (Hendrasty, 2013). Permen atau 

kembang gula dibuat dengan mendidihkan campuran gula dan 



 

 

air bersama dengan bahan pewarna dan pemberi rasa sampai 

mencapai kadar air kira–kira 3% (Buckle, Edwards, Fleet, dan 

Wotton, 2007). Selain sumber energi, permen juga 

memberikan sejumlah lemak, protein, dan mineral bagi tubuh. 

Komposisi nilai gizi produk permen disajikan pada Tabel 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1. Komposisi berbagai jenis permen. 

Jenis 

permen 

Kadar  

air  

akhir 

(%) 

Komponen gula (%) 

Bahan 

lain 
Sukro- 

sa 

In-

vert 

Sirup 

Glukosa 

Permen 

keras 
    

 

Plain 1,0–1,5 40–100 0–10 0–60 – 

Butters-

cotch 
1,5–2,0 40–65 – 35–60 

Mentega 

(1–7) 

Britte 1,0–1,5 25–55 – 20–50 – 

Fondant 

10,0 

– 

11,5 

85–100 5–10 0–10 
Pati 

(0–1) 

Fudge 

8,0 

– 

10,5 

30–70 0–17 12–40 

Padatan 

susu 

(5–15) 

Lemak 

(1–5) 

Karamel 

8,0 

– 

11,5 

0–50 0–15 0–50 

Padatan 

susu 

(15–25) 

Lemak 

(0–10) 

Nougat 8,0–8,5 20–50 0–15 30–69 
Lemak 

(0–5) 

Marshmallow 

Kasar 

12,0 

– 

14,0 

50–79 0–5 15–40 
Gelatin 

(1,5–3,0) 

Lunak 

15,0 

– 

18,0 

25–54 0–10 40–60 
Gelatin 

(2–5) 

Jelly pectin 

18,0 

– 

22,0 

40–65 – 30–48 
Pektin 

(1,5–4) 

Sumber: Koswara (2009). 



 

 

            Permen pada umumnya dibagi menjadi dua kelas, 

yaitu permen kristal dan permen non kristal berdasarkan 

pembentukan kristal gula setelah pemasakan (selama proses 

pendinginan). Proses kristalisasi minimal menghasilkan 

permen dengan tekstur lunak sementara proses kristalisasi 

maksimal menghasilkan permen keras. Kecepatan proses 

pendinginan yang dilakukan setelah proses pemasakan 

mempengaruhi jenis permen yang dihasilkan. Pendinginan 

yang berlangsung secara cepat menghasilkan permen keras, 

karena terjadinya proses kristalisasi gula. Pendinginan yang 

berlangsung secara lambat meminimalkan kristal yang 

terbentuk sehingga dihasilkan permen lunak (Anjarsari, 2010). 

Semua senyawa non sukrosa dalam permen mempunyai 

komposisi yang cukup efektif untuk mencegah kristalisasi atau 

mengatur pembentukan kristal sehingga kecil–kecil, dan 

seragam pada waktu pembuatan permen. Permen jernih, putih, 

atau berwarna cerah dibuat pada kondisi yang dapat 

meminimumkan reaksi antara bahan–bahan pembuat permen, 

sedangkan karamel dan tofi dibuat pada kondisi dimana terjadi 

reaksi kompleks dalam bahan pembuat permen sehingga 

menghasilkan bau dan rasa yang khas (Koswara, 2009). 

Perbedaan permen berkristal dan non kristal ditinjau dari 

kisaran suhu pemasakan disajikan pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2. Kisaran suhu akhir pemasakan pada permukaan larut 

 permen kristal dan non kristal. 

Jenis permen Suhu akhir 

pemasakan 

(0C) 

Keadaan pada tes dalam 

air dingin 

Permen kristal 112–116 

Membentuk bola lunak 

yang tidak   mampu 

mempertahankan 

bentuknya 

Creams    

Fondant    

Butter    

Fudge    

Pinoche    

 Permen non kristal 

Karamel 118–121 

Membentuk bola agak 

keras yang bentuknya 

tetap 

Marshmallow 121–130 Membentuk bola keras 

Butterscotch 132–143 Membentuk benang 

keras 

Taffy   

Brittles 149–154 
Membentuk benang 

yang rapuh 
Sumber: Koswara (2009). 

2.2.1   Marshmallow 

      Marshmallow adalah salah satu jenis olahan permen 

yang tersusun atas gelatin, putih telur, gula (dapat berupa 

sukrosa, sirup glukosa atau gula invert dalam kombinasi 

maupun penggunaan salah satunya) dan flavoring agent, lalu 

dicetak dengan berbagai macam bentuk sesuai jenis 

marshmallow yang diinginkan (Jones, 1977 yang disitasi 



 

 

Aryani dkk., 2009). Gambar marshmallow dapat dilihat pada 

Gambar 1. Marshmallow dibuat dengan menambahkan 

senyawa whipping agent seperti albumin telur (putih telur), 

gelatin, hidrolisat protein susu, gum arab dan lain-lain dalam 

sirup gula (sukrosa)/glukosa. Struktur yang diperoleh 

tergantung pada senyawa whipping agent yang digunakan dan 

kadar air produk akhir, yang biasanya berkisar antara 12–18% 

(Koswara, 2009). Persyaratan mutu marshmallow diatur dalam 

Standar Nasional Indonesia kembang gula lunak pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Tabel 3. Syarat mutu kembang gula lunak (SNI 354.2-2008). 

Kriteria uji  Satuan Persyaratan 

Mutu 

Keadaan  

Bau  - Normal 

Rasa  - 
Normal 

(sesuai label) 

Kadar air  
% fraksi 

massa 
Maks 20,0 

Kadar abu  
% fraksi 

massa 
Maks 3,0 

Gula reduksi (dihitung 

sebagai gula invert)  

% fraksi 

massa 
Maks 25,0 

Sakarosa  
% fraksi 

massa 
Min 27,0 

Cemaran logam  

Kadar timbal (Pb)  mg/kg Maks 2,0 

Kadar tembaga (Cu)  mg/kg Maks 2,0 

Kadar timah (Sn)  mg/kg Maks 40,0 

Kadar raksa (Hg)  mg/kg Maks 0,03 

Cemaran arsen (As)  mg/kg Maks 1,0 

Cemaran mikroba  

Angka lempeng total  koloni/g Maks 5x104 

Bakteri coliform APM/g Maks 20 

E. coli  APM/g < 3 

Staphylococcus aureus  koloni/g Maks 1x102 

Salmonella   Negatif/ 25 g 

Kapang/khamir koloni/g Maks 1x102 
Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2008). 

 



 

 

 
Gambar 1. Homemade Marshmallow (Garten, 2015). 

2.3      Sifat-Sifat Produk Permen 

      Permen dicirikan dari ragam bentuk, rasa, warna, dan 

tekstur (Sanger, 2009). Koswara (2009) menambahkan bahwa 

parameter mutu yang penting dalam permen adalah tekstur 

yang merupakan jumlah beberapa sifat fisik termasuk densitas, 

kekerasan, plastisitas atau elastisitas, dan konsistensi. Sifat–

sifat tersebut bervariasi dalam jenis permen yang berbeda, 

antara lain lunak (soft), tekstur empuk pada marshmallow atau 

chocolate cream centers sampai keras seperti gelas pada 

permen keras (hard candy). 

2.3.1   Kekerasan 

      Soekarto (1990) yang disitasi Mahardika, Darmanto, 

dan Dewi (2014) mengemukakan bahwa kekerasan adalah 

sifat benda atau produk pangan padat dalam hal daya tahan 

untuk pecah akibat gaya tekan yang tidak bersifat deformasi. 

Perubahan kekerasan permen sampai taraf tertentu dapat 

merupakan petunjuk kelayakan permen tersebut untuk 

dikonsumsi (Muchtady dan Sammy, 1991 yang disitasi 

Mahardika dkk., 2014). Kekerasan dihubungkan dengan 

elastisitas dan kerapuhan (brittleness) serta jelas sangat 



 

 

penting dalam hubungannya dengan tekstur semua permen 

yang mempunyai kadar air rendah (Koswara, 2009).  

      Pada jenis–jenis permen tersebut, kesulitan utama 

dalam pemasaran adalah kecenderungannya untuk menjadi 

lengket yang disebabkan oleh memiliki sifat higroskopis. Sifat 

higroskopis ini disebabkan hasil dari reaksi gula pada suhu 

tinggi. Sifat higroskopis ini mungkin berhubungan dengan 

kekerasan atau sifat lain, bukan dengan kadar air produk awal 

yang kecil yang mudah diperoleh dengan pemanasan atau 

pemasakan vacuum (Koswara, 2009). Penelitian Mahardika 

dkk. (2014) mengenai pembuatan permen jelly dengan 

penggunaan semi refined carrageenan dan alginat 

menyebutkan bahwa nilai kekerasan yang besar menunjukkan 

kondisi permen yang keras dan semakin lunak permen jelly, 

maka semakin kecil nilai kekerasannya. 

2.3.2   Elastisitas 

      Uji elastisitas adalah laju perubahan bahan ke bentuk 

semula setelah gaya mengubah bentuk tersebut dipindahkan. 

Pengukuran elastistas akan menunjukan seberapa besar daya 

tahan gel dari gelatin yang digunakan untuk membentuk 

marshmallow (Faridah, Kusumaningrum, Wulandari, dan 

Indrasti, 2006). Parameter mutu yang oleh para pembuat 

permen disebut sebagai tenderness (keempukan) sangat 

bergantung pada sifat plastisitas. Tingkat keempukan 

maksimum yang dianjurkan merupakan parameter mutu yang 

penting bagi pengkelasan krim, karamel, nougats, fudge, dan 

marshmallow. Kehilangan atau penguapan air akan 

menurunkan plastisitas yang menghasilkan sifat lebih keras 

pada nougat, jelly, dan marshmallow (Koswara, 2009). 



 

 

2.3.3   Warna 

      Warna yang menarik merupakan hal yang penting 

karena warna merupakan daya tarik penjualan yang langsung 

dan mempengaruhi respon organoleptik terhadap flavor, yang 

pada akhirnya sangat menentukan penerimaan konsumen 

(Koswara, 2009). Produk pangan dengan warna yang 

menyimpang dapat mengurangi tingkat penerimaan terhadap 

produk tersebut (Winarno, 2007). Pewarna yang digunakan 

dalam pembuatan permen dapat berupa pewarna alami 

(misalnya pigmen tanaman) maupun pewarna sintetik yang 

lebih tahan terhadap perlakukan dan proses pengolahan 

(Koswara, 2009).  

2.3.4   Aktivitas Air 

      Menurut Belitz, Grosch, and Schieberle (2009), mutu 

makanan selama penyimpanan tidak tergantung pada kadar air 

tetapi pada aktivitas air. Kandungan aktifitas air dalam 

makanan dideskripsikan sebagai batasan kandungan air dalam 

makanan yang dapat diukur, dimana keberadaannya sebagai 

cairan yang banyak berperan dalam terjadinya reaksi kimia 

dan biokimia yang ada dalam suatu bahan (Barbosa-Cánovas, 

Fontana, Schmidt, and Labuza, 2007). Jumlah keberadaan air 

merupakan hal yang fundamental bagi stabilitas produk 

permen. Pengukuran kandungan air adalah manfaat terpenting 

dan berbagai metode yang digunakan (Edwards, 2000). 

2.4      Bahan Tambahan 

      Permen terbuat dari bahan utama berupa gula dan air 

dan bahan pembantu antara lain pewarna, bahan cita rasa, dan 

bahan tambahan lainnya (Koswara, 2009). Bahan tambahan 



 

 

adalah bahan yang sengaja ditambahkan atau diberikan untuk 

meningkatkan konsistensi, nilai gizi, cita rasa, mengendalikan 

keasaman dan kebasaan serta untuk memantapkan bentuk dan 

rupa (Winarno, 2007). Penggunaan bahan tambahan untuk 

mendukung, warna, aroma, tekstur, dan stabilitas permen. 

(Hendrasty, 2013). Bahan tambahan yang digunakan dalam 

pembuatan permen whey marshmallow adalah gula sukrosa, 

sirup glukosa, dan gelatin. 

2.4.1   Gula Sukrosa 

      Sukrosa merupakan senyawa kimia yang termasuk ke 

dalam golongan karbohidrat. Sukrosa dengan kemurnian yang 

tinggi dan kadar abu yang rendah baik untuk permen lollipop. 

Kandungan abu yang tinggi akan menyebabkan peningkatan 

inversi, pewarnaan, dan penembusan selama pemasakan 

sehingga memperbanyak gelembung udara yang terperangkap 

dalam massa gula (Hardjasasmita, 2000). Fungsi gula dalam 

pembuatan permen adalah sebagai bahan  pemanis, penambah 

rasa,  dan pengawet alami yang mempunyai daya larut tinggi, 

mempunyai kemampuan menurunkan aktivitas air (aw) dan 

mengikat air (Hidayat dan Ikariztiana, 2004). 

            Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sukrosa 

sebagai bahan utama pembuatan permen adalah kelarutannya. 

Permen yang menggunakan sukrosa murni mudah mengalami 

kristalisasi. Pada suhu 200C hanya 66,7% sukrosa murni yang 

dapat larut. Bila larutan sukrosa 80% dimasak hingga 109,60C 

dan kemudian didinginkan hingga 200C, 66,7% sukrosa akan 

terlarut dan 13,3% terdispersi. Bagian sukrosa yang terdispersi 

ini akan menyebabkan kristalisasi pada produk akhir. Bahan 

lain perlu digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan 



 

 

menghambat kristalisasi, misalnya sirup glukosa dan gula 

invert (Publikasi IPB, 2010). Boland, Delahunty, and van Ruth 

(2006) melaporkan bahwa penambahan sukrosa juga 

mempengaruhi kekerasan permen. Kandungan gula yang 

tinggi dapat menyebabkan gel menjadi keras dan menurunkan 

tekstur marshmallow.  

2.4.2   Sirup Glukosa 

      Sirup glukosa adalah cairan kental dan jernih dengan 

komponen utama glukosa yang diperoleh dari hidrolisis pati 

dengan cara kimia atau enzimatik (BSN, 1992). Perbandingan 

jumlah sirup glukosa dan sukrosa yag digunakan dalam 

pembuatan permen sangat menentukan tekstur yang terbentuk. 

Fungsi utama sirup glukosa dalam pembuatan soft candy 

adalah untuk mengontrol kristalisasi gula. Edward (2000) 

menambahkan bahwa sirup glukosa juga dapat menambah 

kepadatan dan mengatur tingkat kemanisan hard candy. Selain 

itu, sirup glukosa yang digunakan dapat meningkatkan 

viskositas permen, sehingga permen tetap tidak lengket dan 

mengurangi migrasi dari karbohidrat. Permen yang jernih 

dapat dihasilkan dengan kandungan air yang rendah dan 

penambahan sirup glukosa akan mempertahankan viskositas 

tetap tinggi (Jackson, 2002).  

2.4.3   Gelatin 

      Gelatin merupakan hidrokoloid padat yang rapuh, dan 

tembus pandang, tidak berwarna atau agak kuning, hampir 

hambar, dan tidak berbau, serta diproduksi oleh hidrolisis 

parsial kolagen dari jaringan ikat hewan (Ward and Courts, 

1977 yang disitasi Alkali, Okonkwo, and Lordye, 2008). Gel 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814605001974
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814605001974
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814605001974


 

 

gelatin umumnya dapat baik secara termis dan tidak 

mengalami sineresis. Gelatin umumnya tidak larut dalam air 

dingin, tetapi kelarutannya naik pada suhu di atas 450C, 

kecuali bubuk gelatin yang diperoleh dari spray drying. Gel 

gelatin melebur pada suhu 25–280C tergantung pada 

kandungan padatan dalam larutan. Sifat tersebut menyebabkan 

keterbatasan penggunaan gelatin (Cahyadi, 2009). Gelatin 

larut dalam air, asam asetat dan pelarut alkohol seperti 

gliserol, propilen-glikol, sorbitol dan manitol, tetapi tidak larut 

dalam pelarut organik yang kurang polar seperti aseton, 

karbon-tetraklorida, benzena, petroleum eter, dan 

dimetilformamida (GMIA 2012). 

      Gelatin digunakan untuk memberikan fase cair dengan 

stabilitas yang cukup pada produk. Hal ini memungkinkan 

untuk mengubahnya menjadi busa dengan memasukkan 

gelembung udara. Setelah pengocokan atau aerasi, keuntungan 

produk antara lain sifatnya dalam meningkatkan volume 

(menurunkan densitas), meningkatkan sifat viskositas 

(kekentalan), perubahan karakteristik sensori, tekstur yang 

halus, rasa manis dalam mulut dan sedikit lengket. Gelatin 

pada marshmallow berfungsi sebagai whipping dan gelling 

agent sehingga marshmallow memiliki tekstur lembut dan 

elastis atau kenyal (Nakai and Modler, 2000). Selain itu, 

gelatin juga berfungsi untuk pemantap emulsi, pengental, 

penjernih, pengikat air, pelapis, dan pengemulsi (Publikasi 

IPB, 2010). 

  

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1     Waktu dan Lokasi Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan pada bulan November tahun 

2014 sampai dengan Februari tahun 2015 dan dilaksanakan di 

tiga tempat, yaitu: 

1. Laboraturium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk 

pembuatan whey marshmallow. 

2. Laboratorium Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

untuk pengujian kekerasan, elastisitas dan warna. 

3. Laboratorium Fisiko Kimia Luar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian 

aktivitas air. 

3.2      Materi Penelitian 

      Materi penelitian ini adalah whey marshmallow 

sejumlah 16 biji yang dibuat dari pencampuran bahan whey, 

gula sukrosa, sirup glukosa, dan gelatin.  

3.2.1 Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

a. Peralatan untuk pembuataan whey 

marshmallow: timbangan analitik, gelas ukur, 

termometer makanan, panci teflon, panci kecil, 

pengaduk kayu, spatula, kompor, baskom, pisau, 

stopwatch, kertas alumunium foil, plastic wrap, 

dan gelas plastik. 

b. Bahan  untuk pembuatan whey marshmallow: 

whey diperoleh dari Rumah Yoghurt yang 

terletak di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, 



 

 

Kota Batu. Whey yang digunakan adalah whey 

manis yang masih segar dari limbah cair 

produksi keju mozzarella. Bahan yang lain 

adalah gula sukrosa dan sirup glukosa yang 

diperoleh dari toserba Malang, serta gelatin 

bersertifikat halal yang diperoleh dari 

pemesanan pada toko yang memproduksi bahan 

pangan dari ternak di Bandung. 

3.2.2 Peralatan yang digunakan untuk analisis 

a. Uji Kekerasan : tensile strength instrument. 

b. Uji Elastisitas : tensile strength instrument. 

c. Uji Warna : color reader. 

d. Aktivitas air : aw-meter. 

3.2.3 Bahan yang digunakan untuk analisis adalah whey 

marshmallow. 

3.3      Metode Penelitian  

      Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

laboratorium (laboratory experimental) dengan perlakuan 

berdasarkan konsentrasi penggunaan gelatin. Rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Perlakuan yang diberikan adalah: 

P1 = whey 55%, gula sukrosa 30%, sirup glukosa 15%, dan 

gelatin 2%. 

P2 = whey 55%, gula sukrosa 30%, sirup glukosa 15%, dan 

gelatin 2,5%. 

P3 = whey 55%, gula sukrosa 30%, sirup glukosa 15%, dan 

gelatin 3%. 

P4 = whey 55%, gula sukrosa 30%, sirup glukosa 15%, dan 

gelatin 3,5%. 



 

 

Perlakuan dilakukan sebanyak empat kali dan masing–masing 

perlakuan diulang empat kali, sehingga terdapat 16 unit 

percobaan. Model tabulasi data penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Model tabulasi data penelitian. 

Perlakuan whey 

marshmallow 

Ulangan whey marshmallow 

U1 U2 U3 U4 

P1 P1 U1 P1 U2 P1 U3 P1 U4 
P2 P2 U1 P2 U2 P2 U3 P2 U4 
P3 P3 U1 P3 U2 P3 U3 P3 U4 
P4 P4 U1 P4 U2 P4 U3 P4 U4 

3.3.1   Pelaksanaan Penelitian 

      Pembuatan whey marshmallow dilakukan melalui dua 

tahapan. Tahap pertama adalah penelitian pendahuluan. Tahap 

ini dilakukan dengan membuat formula pembuatan whey 

marshmallow yang sesuai. Cara yang digunakan berdasarkan 

cara Suryani dan Nisa (2014). Tahap kedua adalah penelitian 

utama. Tahap ini dilakukan pengujian sifat fisik dan aktivitas 

air dari produk whey marshmallow yang telah dimodifikasi.  

3.3.1.1 Penelitian Pendahuluan 

      Tahap pertama merupakan penelitian pendahuluan. 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui dan 

menentukan konsentrasi bahan yang akan digunakan dalam 

pembuatan marshmallow. Tahap pertama digunakan sebagai 

dasar penelitian utama. 

      Formulasi bahan–bahan pembuatan marshmallow 

antara lain gula sukrosa, sirup glukosa, air, gelatin, putih telur, 

dan gula halus atau tepung jagung. Prosedur atau cara 

membuat marshmallow menurut Suryani dan Nisa (2014) yang 



 

 

telah dimodifikasi. Pembuatan marshmallow menggunakan 

bahan gula sukrosa 46,8%, sirup glukosa 22,14%, 

maltodekstrin 5%, gelatin sapi komersial 2,5%, albumin 

1,47%, dan air 22,09%. Modifikasi yang dilakukan adalah 

mengubah penggunaan bahan dan komposisinya. Konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi dan bahan yang lain ditentukan 

dengan cara coba–coba (trial and error) hingga didapatkan 

konsentrasi dan komposisi yang sesuai dengan produk whey 

marshmallow. Komposisi bahan yang digunakan dalam 

pembuatan whey marshmallow disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi bahan pembuatan whey marshmallow. 

Bahan Persentase 
Perlakuan 

1 2 3 4 

Whey 55,00 550 ml 550 ml 550 ml 550 ml 

Gula 

sukrosa 
30,00 300 g 300 g 300 g 300 g 

Sirup 

glukosa 
15,00 150 g 150 g 150 g 150 g 

Gelatin 
Sesuai 

perlakuan 
20 g 25 g 30 g 35 g 

Total 

bahan 
100,00 1020 1025 1030 1035 

Keterangan: % berdasarkan bobot whey marshmallow. 

3.3.1.2 Penelitian Utama 

      Formula terbaik dari penelitian pendahuluan 

selanjutnya digunakan sebagai formula tetap pada penelitian 

utama. Penelitian tahap kedua adalah penelitian utama. 

Penelitian utama merupakan penelitian terhadap pengujian 

sifat fisik dan aktivitas air whey marshmallow dengan 

perlakuan konsentrasi penggunaan gelatin sapi. 



 

 

      Sifat fisik merupakan sifat–sifat yang dapat diamati 

secara subyektif dan dapat diukur secara kuantitatif dengan 

menggunakan alat. Pada penelitian ini dilakukan pengujian 

sifat fisik yaitu kekerasan, elastisitas, dan warna yang meliputi 

tingkat kecerahan, warna kemerahan serta warna kekuningan. 

Aktivitas air menunjukkan bagaimana air dapat berperan atau 

beraktivitas pada suatu reaksi kimia dan biologi dalam pangan 

tersebut. Konsentrasi gelatin yang digunakan berbeda–beda 

menurut perlakuan produk whey marshmallow. 

3.3.2 Pembuatan Whey Marshmallow 

      Gambar skema pembuatan whey marshmallow 

ditampilkan pada Gambar 2. Adapun proses pembuatan whey 

marshmallow menurut Suryani dan Nisa (2014) yang telah 

dimodifikasi sebagai berikut: 

1. Disiapkan loyang yang sudah dilapisi alumunium foil.  

2. Dipanaskan 300 g sukrosa, 400 ml whey, dan 150 g 

sirup glukosa pada suhu 1200C selama 20 menit yang 

dijadikan adonan 1. 

3. Dilarutkan gelatin sapi sesuai perlakuan dalam whey 

150 ml bersuhu 800C yang kemudian dicampur hingga 

homogen dengan mixer selama 10 menit yang dijadikan 

adonan 2. 

4. Dicampur adonan 1 dan 2 dengan mixer hingga 

homogen dan membentuk buih stabil yang dijadikan 

adonan marshmallow. 

5.  Dituangkan adonan marshmallow ke dalam wadah 

cetakan dan didiamkan selama 12 jam. 



 

 

6. Dikemas sampel produk whey marshmallow untuk 

dilakukan uji kekerasan, elastisitas, warna, dan 

aktivitas air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema pembuatan whey marshmallow,  

                modifikasi Suryani dan Fithri (2014). 

 

Lapisi loyang dengan alumunium foil 

       Adonan 1: 

300 g gula sukrosa 

150 g sirup glukosa 

400 ml whey 

 Adonan 2: 

Gelatin sapi 

(perlakuan) 

Dipanaskan pada suhu 1200C  

selama 20 menit 

Dilarutkan dalam 

whey 150 ml (800C) 

Mixer 10 menit 

Dicampur dengan mixer 

Uji Kekerasan 

Uji Elastisitas 

Uji Warna 

Aktivitas Air 

Didiamkan selama 12 jam 

Dituangkan ke dalam loyang 

P1: Gelatin 2% 

P2: Gelatin 2,5% 

P3: Gelatin 3% 

P4: Gelatin 3,5% 

 

Whey Marshmallow 



 

 

3.4      Variabel Pengamatan 

      Variabel yang diuji pada usulan penelitian ini yaitu 

kekerasan, elastisitas, warna, dan aktivitas air. Pengujian 

sampel whey marshmallow sebagai berikut: 

1. Kekerasan 

      Pengujian kekerasan menggunakan alat tensile 

strength instrument merek/tipe Imada/ZP-200 N. 

Tensile strength adalah daya tahan maksimum terhadap 

rentangan atau tarikan dari suatu bahan. Pengujian 

kekerasan sesuai dengan Midayanto dan Yuwono 

(2014) yang tertera pada Lampiran 1. 

2. Elastisitas 

      Pengujian elastisitas menggunakan alat tensile 

strength instrument merek/tipe Imada/ZP-200 N. 

Tensile strength adalah daya tahan maksimum terhadap 

rentangan atau tarikan dari suatu bahan. Pengujian 

elastisitas sesuai dengan metode Midayanto dan 

Yuwono (2014) yang tertera pada Lampiran 2. 

3. Warna 

      Pengujian warna menggunakan alat color reader 

merek Konica Minolta CR-10 Tristimulus Colorimeter. 

Color reader merupakan alat yang berfungsi untuk 

mengetahui tingkat kecerahan, warna suatu bahan atau 

sampel, dan persentase sinar yang terbaca pada alat, 

yaitu nilai lightness atau kecerahan (L*), redness atau 

kemerahan (a*), dan yellowness atau kekuningan (b*). 

Pengujian warna sesuai dengan metode Weaver and 

Daniel (2003) yang tertera pada Lampiran 3. 

 

 



 

 

4. Aktivitas Air 

      Pengujian aktivitas air menggunakan alat aw-

meter merek HygroPalm23-AW. Aktivitas air (αw) 

merupakan parameter yang penting dari sifat pangan 

yang berhubungan erat dengan daya simpannya. 

Pengujian aktivitas air sesuai dengan metode Yuwono 

dan Susanto (2001) yang tertera pada Lampiran 4. 

3.5      Analisis Data 

      Data yang diperoleh berasal dari hasil pengujian 

kekerasan, elastisitas, warna (tingkat kecerahan/L*, warna 

kemerahan/a*, dan warna kekuningan/b*), dan aktivitas air. 

Hasil pengujian diolah dengan menggunakan program Ms. 

Excel sehingga diperoleh nilai rata–rata dan dilanjutkan 

dengan analisis ragam (ANOVA) menggunakan RAL. Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda diantara perlakuan, maka akan 

dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan (Duncan’s 

Multiple Range Test). 

3.6      Batasan Istilah 

      Istilah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

pengertian sebagai berikut: 

Marshmallow : Suatu jenis permen (termasuk soft candy dan 

permen non kristal) yang  

bertekstur seperti busa yang lembut dalam 

berbagai bentuk, aroma dan warna serta hasil 

dari campuran gula (gula sukrosa dan sirup 

glukosa), gelatin, air, putih telur dan bahan 

perasa yang dikocok hingga mengembang. 

 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

      Data, analisis ragam, dan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) kekerasan, elastisitas, warna, dan aktivitas air yang 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 5–10. Rata-rata 

kekerasan, elastisitas, warna yang meliputi tingkat kecerahan / 

L*, warna kemerahan / a*, warna kekuningan / b* serta 

aktivitas air pada masing-masing perlakuan dan hasil UJBD 

5% tertera pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata–rata hasil penelitian konsentrasi penggunaan 

gelatin sapi terhadap kualitas fisik whey 

marshmallow. 

Nilai 
Perlakuan Gelatin Sapi 

 (2%)  (2,5%)  (3%)  (3,5%) 

Kekerasan 

(MLT-2) 

2,725 

±0,181 

3,65 

±0,243 

3,05 

±0,203 

4,275 

±0,285 

Elastisitas 

(ML2T-2) 

37,5 

±2,5a 

45 

±3a 

45,833 

±3,055a 

64,168 

±4,277b 

Kecerahan 

warna (L*) 

66,075 

±4,405 

66,7 

±4,4467 

67,05 

±4,47 

67,75 

±4,517 

Warna 

kemerahan 

(a*) 

14,725 

±0,982 

14,9 

±0,993 

14,35 

±0,957 

14,55 

±0,97 

Warna 

kekuningan 

(b*) 

13,5 

±0,9 

15,05 

±1,003 

13,4 

±0,893 

13,175 

±0,878 

Aktivitas 

air 

0,795 

±0,052 

0,791 

±0,053 

0,805 

±0,054 

0,787 

±0,053 

Keterangan: Superskrip yang berbeda dalam baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata diantara perlakuan 

penggunaan gelatin (P<0,05). 

 

 



 

 

4.1      Konsentrasi Penggunaan Gelatin Sapi terhadap  

      Kekerasan Whey Marshmallow 

      Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang 

tidak nyata (P>0,05) diantara perlakuan konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi terhadap nilai kekerasan whey 

marshmallow. Kekerasan whey marshmallow salah satunya 

dipengaruhi oleh penggunaan gelatin. Konsentrasi gelatin 

dalam campuran merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

pembentukan gel, karena gel hanya akan terbentuk dalam 

batas tertentu (Rahmi, Tafzi, dan Anggraini, 2012). Jika 

konsentrasi gelatin terlalu tinggi, maka gel yang terbentuk 

kaku. Sebaliknya, konsentrasi gelatin yang terlalu rendah akan 

menyebabkan gel menjadi lunak dan tidak dapat membentuk 

produk dengan baik. Kekuatan gel yang dihasilkan gelatin 

mempengaruhi kekerasan produk tersebut. Pembentukan gel 

gelatin merupakan reaksi endotermik dan terjadi secara 

bertahap dengan energi dari sistem tersebut menghilang. 

Karena konsentrasi gelatin yang meningkat, maka tingkat 

gelasi juga meningkat, dengan ketegasan yang meningkat dan 

penurunan kelembutan (McWilliams, 2001). Amiruldin (2007) 

yang disitasi Nugrahaningsih, Lukiati, Sholikah, dan Setiowati 

(2014) menambahkan bahwa kekuatan gel dipengaruhi oleh 

pH, adanya komponen elektrolit dan non-elektrolit serta bahan 

tambahan lainnya. 

      Whey marshmallow memiliki nilai aw yang tinggi dan 

bervariatif. Nilai aw tersebut menunjukkan jumlah air bebas 

semakin tinggi, sehingga cenderung menyebabkan keempukan 

pada produk yang dihasilkan. Tingginya kandungan air yang 

dihasilkan permen whey marshmallow disebabkan substansi 

pada bahan terlalu banyak mengandung bahan pelarut atau 



 

 

padatan terlarutnya terlalu rendah, sehingga konsistensinya 

tidak begitu kuat. Whey digunakan dalam konsentrasi 

sebanyak 55%, yakni 45% dalam adonan gula dan 15% dalam 

adonan gelatin. Dengan demikian konsentrasi penggunaan 

gelatin tidak mempengaruhi kekerasan whey marshmallow. 

Aktivitas air berkaitan erat dengan kadar air (Wulandari, 

Waluyo, dan Novita, 2013). Hubungan kadar air dengan 

aktivitas air ditunjukkan dengan kecenderungan bahwa 

semakin tinggi kadar air maka semakin tinggi pula nilai awnya 

(Legowo dan Nurmanto, 2004). Wijana, Mulyadi, dan 

Septivirta (2014) melaporkan bahwa gelatin memiliki 

kemampuan mengikat air sehingga berdampak pada kekerasan 

permen jelly nanas. Muhandri dan Subarna (2009) menyatakan 

bahwa peningkatan kadar air dapat menurunkan kekerasan, 

dimana air akan berdifusi ke dalam gel. Gel yang terbentuk 

menjadi lebih lunak dan menyebabkan kekerasan menurun. 

Rahmi dkk. (2012) menyatakan bahwa konsistensi pembentuk 

gel yang terlalu sedikit menyebabkan jaringan tidak kuat 

menahan cairan gula sehingga menyebabkan permen 

mengalami sineresis dan menghasilkan kadar air yang tinggi. 

Winarno (2007) menambahkan bahwa kadar air dan aw sangat 

berpengaruh dalam menentukan masa simpan dari produk 

pangan, karena faktor–faktor ini akan mempengaruhi sifat–

sifat fisik (kekerasan dan kekeringan) dan sifat–sifat fisiko 

kimia, perubahan–perubahan kimia (pencoklatan non 

enzimatis), kerusakan mikrobiologis, dan perubahan enzimatis 

terutama pangan yang tidak diolah. 

            Air merupakan komponen penting dalam pembuatan 

kembang gula, karena air mempengaruhi penampakan tekstur 

dan citarasa. Whey marshmallow menggunakan whey sebagai 



 

 

pengganti air dan berfungsi sebagai bahan pelarut. Diketahui 

oleh Vinderola et al (2000) bahwa whey mengandung sekitar 

55% total nutrisi dari susu seperti laktosa, protein terlarut, 

lemak, vitamin yang larut dalam air, dan garam mineral. 

Komponen–komponen individu protein whey selengkapnya 

adalah beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, immunoglobulin, 

bovine serum albumin (BSA), glikomakropeptida (GMP), 

laktoferin, laktoperoksidase, dan lisozim (Soeparno, 2007). 

Protein whey berkontribusi terhadap tekstur, yang mana dapat 

menjadi ciri khas utama sebuah permen. Busa terdiri dari fase 

cair dan fase gas terdispersi. Protein merupakan agen utama 

terkait aktif dan tampilan dalam hal pembentukan dan 

stabilitas fase terdispersi. Whey menghasilkan busa yang baik. 

Protein whey α-laktalbumin digunakan sebagai agen aerasi 

dalam marshmallow (Page et al, 2008). Jenis protein tersebut 

yang memiliki sifat fungsional yang sangat berkaitan dengan 

tekstur, aerasi, dan kemampuan membentuk busa pada produk 

marshmallow. 

      Tekstur marshmallow dicirikan dengan permukaan 

yang halus, merata, dan tidak terdapat gumpalan–gumpalan. 

Tekstur dan rasa manis dari whey marshmallow ini juga 

disebabkan karena ada gula, sehingga dapat terbentuk tekstur 

keras. Choi and Regenstein (2000) menyatakan bahwa 

penambahan gula juga mempengaruhi kekerasan 

marshmallow. Perbandingan jumlah sirup glukosa dan sukrosa 

yang digunakan dalam pembuatan permen sangat menentukan 

tekstur yang terbentuk. Perbandingan antara gula dan sirup 

glukosa yang tepat akan mendapatkan tekstur akhir yang 

diinginkan. Jika terlalu banyak gula (sukrosa) dan sedikit sirup 

glukosa akan menjadikan adonan kurang elastis dan mudah 



 

 

putus sehingga menyulitkan dalam proses pemotongan dan 

pembungkusan. Sebaliknya, jika terlalu banyak sirup glukosa 

juga akan menyebabkan adonan terlalu liat. Jumlah sukrosa 

yang meningkat akan meningkatkan kekerasan dan sebaliknya 

peningkatan kadar padatan dalam sirup glukosa akan 

menyebabkan peningkatan kekenyalan pada produk. Jumlah 

gula dalam adonan merupakan faktor utama yang menentukan 

konsistensi produk akhir. Boland et al (2006) melaporkan 

bahwa penambahan sukrosa juga mempengaruhi kekerasan 

permen. Kandungan gula yang tinggi dapat menyebabkan gel 

menjadi keras dan menurunkan tekstur marshmallow (Choi 

and Regenstein, 2000). Edward (2000) menambahkan bahwa 

sirup glukosa juga dapat menambah kepadatan dan mengatur 

tingkat kemanisan hard candy.  

      Tabel 6 menunjukkan nilai rata–rata kekerasan pada 

whey marshmallow 2,725–4,275 MLT-2. Nilai rata–rata 

kekerasan pada konsentrasi 2% tidak berbeda nyata dengan 

konsentrasi 2,5%, 3%, dan 3,5% karena perbedaan persentase 

penggunaan gelatin sapi pada masing–masing perlakuan tidak 

begitu jauh, yaitu 0,5%. Nilai rata–rata kekerasan tertinggi 

terdapat pada perlakuan  P4 yaitu 4,275±0,285 dengan 

penggunaan gelatin sapi 3,5% dibandingkan dengan P1 yaitu 

2,725±0,181 dengan penggunaan gelatin sapi 2%, P3 yaitu 

3,05±0,203 dengan penggunaan gelatin sapi 3%, dan P2 yaitu 

3,65±0,243 dengan penggunaan gelatin sapi 2,5%. 

      Menurut Rahmi dkk. (2012), permen dengan 

konsentrasi gelatin yang lebih besar, molekul–molekul 

proteinnya akan saling mengikat silang secara lebih rapat 

untuk membentuk suatu pertautan atau jaringan, sehingga sifat 

kekerasan dari permen cenderung tinggi. Nilai rata–rata 



 

 

kekerasan whey marshmallow pada perlakuan P1 sampai P4 

memang mengalami peningkatan, namun peningkatan 

konsentrasi penggunaan gelatin ternyata tidak berpengaruh 

terhadap kekerasan permen whey marshmallow. Koswara 

(2009) melaporkan bahwa kekerasan dihubungkan dengan 

elastisitas dan kerapuhan (brittleness) serta jelas sangat 

penting dalam hubungannya dengan tekstur semua permen 

yang mempunyai kadar air rendah. Nilai kekerasan berbanding 

terbalik dengan elastisitas. Nilai rata–rata elastisitas whey 

marshmallow lebih besar dibandingkan nilai rata–rata 

kekerasan whey marshmallow. Nilai rata–rata elastisitas 

sebesar 37,5–64,168 ML2T-2, sedangkan nilai rata–rata 

kekerasan sebesar 2,725–4,275 MLT-2. Semakin kecil nilai 

kekerasan, maka nilai elastisitas akan semakin tinggi dan 

begitu juga sebaliknya. Selain itu, bahan yang digunakan 

dalam pembuatan whey marshmallow memiliki konsentrasi 

yang sama dan proses pembuatan dilakukan dengan metode 

yang sama.  

      Kekerasan marshmallow komersial paling tinggi jika 

dibandingkan dengan keempat jenis whey marshmallow 

dengan konsentrasi penggunaan gelatin sapi 2%, 2,5%, 3%, 

dan 3,5%. Nilai kekerasan marshmallow komersial sebesar 5,9 

MLT-2. Tingginya nilai kekerasan marshmallow komersial 

diduga disebabkan bahan dan komposisi bahan yang berbeda 

serta cara pembuatan yang berbeda, sehingga mempengaruhi 

kekerasan pada saat pengujian. Produk marshmallow 

komersial menggunakan maltodekstrin selain gelatin sebagai 

agen pengental, pembuih, dan pembentuk gel. 

 

 



 

 

4.2      Konsentrasi Penggunaan Gelatin Sapi terhadap  

      Elastisitas Whey Marshmallow 

      Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan 

gelatin sapi pada whey marshmallow dengan konsentrasi yang 

berbeda memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap  

elastisitas whey marshmallow. Pengukuran elastistas akan 

menunjukan seberapa besar daya tahan gel dari gelatin yang 

digunakan untuk membentuk marshmallow (Faridah dkk., 

2006). Gelatin sebagai stabilisator bertindak sebagai 

hidrokoloid pelindung yang digunakan untuk memodifikasi 

sifat fisik pangan (Alkali et al, 2008). Sifat hidrokoloid yang 

khas pada permen memberikan kekenyalan, tekstur, stabilitas 

busa, pembentukan gel dan pembentuk busa (Mariod and 

Adam, 2013). Hydrolisis pada gel gelatin dapat diawali oleh 

berbagai faktor, termasuk pH, suhu, enzim, asam, basa, dan 

juga bakteri (Park, Lee, Jung, and Park, 2001). 

            Hasil UJBD 5% pada Tabel 8 menunjukkan nilai 

elastisitas whey marshmallow yang dihasilkan memberikan 

pengaruh perbedaan yang nyata. Perlakuan P1 memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap P2, P3, dan P4. 

Perlakuan P2 memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

terhadap P3, dan P4. Perlakuan P3 memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap P4. Penggunaan gelatin sapi 

dengan jumlah yang berbeda pada masing–masing perlakuan 

akan mempengaruhi nilai elastisitas whey marshmallow. 

Perbedaan kekuatan gel dari masing–masing gelatin, dimana 

semakin tinggi kekuatan gel pada gelatin, maka semakin 

elastis marshmallow yang terbentuk (Gudmundsson, 2002). 

Kekuatan gel gelatin dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 

tingkat kemurnian dari gelatin yang digunakan, konsentrasi 



 

 

gelatin, konsentrasi gula, dan konsentrasi pelarut. Gelatin 

dengan tingkat gel atau kekuatan gel yang baik akan 

menghasilkan produk yang baik pula. Diketahui oleh Vail et al 

(1978) dalam Heruutami (2002) yang disitasi Rahmi dkk. 

(2012) bahwa konsentrasi gelatin yang terlalu rendah akan 

menyebabkan gel yang terbentuk menjadi lembek atau bahkan 

tidak berbentuk gel. Proses pencampuran gelatin dalam larutan 

atau adonan gelatin dengan adonan gula dilakukan dengan 

kondisi yang cepat. Shin, Cornillon, and Salim (2002) 

melaporkan bahwa kecepatan pencampuran (mixture) 

memegang peranan penting dalam proses pembentukan gel. 

Pengadukan secara lambat (low mix) atau tanpa proses 

pengadukan menyebabkan porositas dari gel menjadi rapuh, 

sehingga menurunkan kekuatan gel (Ross, Pyrak–Nolte, and 

Campanella, 2006). 

      Pembuatan whey marshmallow menggunakan gula 

sebagai salah satu bahan baku. Gula tidak hanya dapat 

memberikan rasa manis dan kelembutan, namun berperan 

dalam elastisitas marshmallow. Penambahan gula juga 

berpengaruh pada kekentalan atau osmolalitas dan kekuatan 

gel yang terbentuk (Fennema, Damodaran, and Parkin, 2007). 

Sirup glukosa yang digunakan dapat meningkatkan viskositas 

permen, sehingga permen tetap tidak lengket dan mengurangi 

migrasi dari karbohidrat. Permen yang jernih dapat dihasilkan 

dengan kandungan air yang rendah dan penambahan sirup 

glukosa yang akan mempertahankan viskositas tetap tinggi 

(Jackson, 2002). Jika jumlah glukosa yang ditambahkan 

semakin banyak, maka hasil akhir dari produk akan semakin 

lengket dan liat. Gula sukrosa berperan sebagai pengisi dan 

mengurangi viskositas atau kekentalan pada tekstur akhir. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X05000500
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X05000500
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X05000500


 

 

Peningkatan jumlah sukrosa akan meningkatkan kekerasan. 

Penggunaan campuran sirup glukosa yang optimum akan 

menghasilkan kekenyalan, kekerasan, dan rasa manis yang 

disukai, sedangkan pada jumlah sirup glukosa yang tetap, 

peningkatan sukrosa dapat menyebabkan permen menjadi 

keras (Edward, 2000). Imeson (2010) menambahkan bahwa 

gelatin terhambat dengan adanya hidrolisat dextrose equivalent 

(DE) yang rendah diatas konsentrasi kritis. Jenis dan dosis 

sirup glukosa dapat signifikan mempengaruhi tekstur hasil 

akhir. Hal Ini harus diperhitungkan saat menyusun formula 

permen dimana gelatin adalah agen utama pembentuk gel. 

Gelatin yang ditambahkan pada permen juga berfungsi sebagai 

penghambat kristalisasi gula. Kristal gula diabsorbsi gelatin ke 

dalam permukaan kristal yang dibentuk dan membuat 

penghalang diantara kekuatan tarik kisi–kisi kristal molekul 

sukrosa dalam larutan, sehingga mencegah terbentuknya 

kristalisasi (Hidayat dan Ikariztiana, 2004). 

      Tabel 6 menunjukkan nilai rata–rata elastisitas pada 

whey marshmallow 37,5–64,168 ML2T-2. Nilai rata–rata 

elastisitas terendah sebesar 37,5±2,5 pada perlakuan P1 dengan 

penggunaan gelatin terendah (2%). Perlakuan P2 meningkat 

sebesar 45±3 dengan konsentrasi penggunaan gelatin 2,5% dan 

semakin meningkat pada perlakuan P3, yaitu sebesar 

45,833±3,055 dengan konsentrasi penggunaan gelatin 3%. 

Hasil nilai rata–rata elastisitas whey marshmallow tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4, yaitu sebesar 64,168±4,277 

dengan konsentrasi penggunaan gelatin 3,5%. Nilai rata–rata 

elastisitas whey marshmallow pada perlakuan P4 memiliki nilai 

rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1, P2 

dan P3 karena perlakuan P4 memiliki konsentrasi penggunaan 



 

 

gelatin sapi yang paling tinggi. Setiap perlakuan menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata pada nilai rata–rata elastisitas 

whey marshmallow. 

      Semakin banyak penambahan gelatin akan 

menghasilkan nilai elastisitas yang tinggi, sedangkan semakin 

sedikit penambahan gelatin akan menghasilkan nilai elastisitas 

yang rendah. Hal ini menyebabkan semakin tinggi konsentrasi 

penggunaan gelatin, maka marshmallow yang dihasilkan akan 

semakin elastis. Edwards (2000) menyatakan bahwa produk 

marshmallow menggunakan gelatin sebagai pembentuk busa 

dengan kekuatan atau kemampuan mengembang antara 200–

250 bloom pada konsentrasi sekitar 2–5%. Marshmallow 

dibuat dengan cara menghasilkan gelembung udara secara 

cepat dan memerangkapnya sehingga terbentuk busa yang 

stabil. Agen pembentuk gel yang digunakan untuk pembuatan 

marshmallow memiliki beberapa macam dan berbeda serta 

tergantung dari tekstur akhir yang diinginkan. Gelatin pada 

marshmallow berfungsi sebagai whipping dan gelling agent 

sehingga marshmallow memiliki tekstur lembut dan elastis 

atau kenyal (Nakai and Modler, 2000). Muawanah, 

Djajanegara, Sa’duddin, Sukandar, dan Radiastuti (2012) 

menyebutkan bahwa kombinasi yang optimal dari bahan 

pembentuk gel akan memberikan elastisitas permen yang 

kenyal dan mempunyai tekstur yang lembut. Elastisitas sangat 

berpengaruh terhadap kekenyalan dan tekstur marshmallow. 

      Nilai rata–rata elastisitas lebih besar dibandingkan nilai 

rata–rata kekerasan whey marshmallow. Nilai rata–rata 

elastisitas sebesar 37,5–64,168 ML2T-2, sedangkan nilai rata–

rata kekerasan sebesar 2,725–4,275 MLT-2. Nilai elastisitas 

berbanding terbalik dengan kekerasan. Semakin tinggi nilai 



 

 

elastisitas, maka nilai kekerasan akan semakin kecil dan begitu 

juga sebaliknya. Penelitian Mahardika dkk. (2014) mengenai 

pembuatan permen jelly dengan penggunaan semi refined 

carrageenan dan alginat menyebutkan bahwa nilai kekerasan 

yang besar menunjukkan kondisi permen yang keras dan 

semakin lunak permen jelly, maka semakin kecil nilai 

kekerasannya.  

      Penelitian Aryani dkk. (2009) mengenai marshmallow 

dari ekstrak teh hijau (Camellia sinensis (L)) menghasilkan 

nilai elastisitas yang lebih kecil dibandingkan dengan produk 

marshmallow yang ada di pasaran. Pengujian menggunakan 

autograph Shimadzu AG-10 TE. Pada formula yang dibuat 

membutuhkan beban dengan nilai rata–rata elastisitas 1–1,5 N. 

Pengujian elastisitas whey marshmallow menggunakan alat 

tensile strength instrument merek/tipe Imada/ZP-200 N dan 

menghasilkan nilai rata–rata elastisitas sebesar 37,5–64,168 

ML2T-2. Produk whey marshmallow jauh lebih elastis 

dibandingkan dengan marshmallow ekstrak teh hijau karena 

untuk menariknya membutuhkan beban yang lebih besar dan 

formula yang digunakan jauh berbeda. 

      Elastisitas marshmallow komersial paling tinggi jika 

dibandingkan dengan keempat jenis whey marshmallow 

dengan konsentrasi penggunaan gelatin sapi 2%, 2,5%, 3%, 

dan 3,5%. Nilai elastisitas marshmallow komersial sebesar 

73,33 ML2T-2. Tingginya nilai elastisitas marshmallow 

komersial diduga disebabkan bahan dan komposisi bahan yang 

berbeda serta cara pembuatan yang berbeda, sehingga 

mempengaruhi elastisitas pada saat pengujian. Produk 

marshmallow komersial menggunakan maltodekstrin selain 

gelatin sebagai agen pengental, pembuih, dan pembentuk gel. 



 

 

4.3      Konsentrasi Penggunaan Gelatin Sapi terhadap  

      Warna Whey Marshmallow 

      Warna merupakan salah satu karakteristik fisik yang 

berperan penting dalam suatu bahan atau produk pangan. 

Warna yang menarik merupakan hal yang penting karena 

warna merupakan daya tarik penjualan yang langsung dan 

mempengaruhi respon organoleptik terhadap flavor, yang pada 

akhirnya sangat menentukan penerimaan konsumen (Koswara, 

2009). Produk pangan dengan warna yang menyimpang dapat 

mengurangi tingkat penerimaan terhadap produk tersebut 

(Winarno, 2007). 

      Analisis warna yang dilakukan menggunakan color 

reader. Color reader merupakan alat yang digunakan untuk 

pengukuran warna secara obyektif. Prinsip kerja dari color 

reader adalah pengukuran dilakukan dengan cara meletakkan 

lampu pemeriksa pada bidang datar permukaan sampel yang 

mempunyai luas sekitar 3 cm2. Sinar lampu tidak boleh keluar 

dari permukaan bahan. Persentase sinar yang terbaca pada alat, 

yaitu nilai kecerahan (L*), kemerahan (a*), dan kekuningan 

(b*) (Anggraini, Radiati, Purwadi, 2014). Satuan warna 

L*a*b* (CIELAB) merupakan satuan warna yang popular 

untuk pengukuran warna obyek dan secara luas dipakai di 

berbagai bidang (Nurhadi dan Nurhasanah, 2010). 

      Berkaitan dengan whey marshmallow dalam penelitian 

ini, semakin besar nilai L* maka warna whey marshmallow 

semakin cerah sedangkan semakin kecil nilai L*, maka warna 

whey marshmallow semakin gelap. Nilai a* menyatakan 

derajat warna merah (a+) atau warna hijau (a-). Semakin tinggi 

hasil pembacaan Colour Reader menandakan warna whey 

marshmallow semakin merah, sedangkan semakin rendah hasil 



 

 

pembacaan menandakan warna whey marshmallow semakin 

pucat. Nilai b* menyatakan derajat warna kuning (b+) atau 

warna biru (b-). Semakin tinggi hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa warna whey marshmallow semakin 

kuning, sedangkan semakin rendah hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa warna kuning pada whey marshmallow 

semakin berkurang. 

      Perbedaan konsentrasi penggunaan gelatin sapi 

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

terhadap analisa warna pada whey marshmallow. Formulasi 

whey marshmallow dengan perlakuan konsentrasi penggunaan 

gelatin sapi tidak menggunakan bahan tambahan warna. 

Warna whey marshmallow murni berasal dari bahan–bahan 

baku uatam seperti gelatin sapi komersial, gula sukrosa, sirup 

glukosa, dan whey. Bahan yang digunakan dalam pembuatan 

whey marshmallow selain gelatin memiliki konsentrasi yang 

sama dan proses pembuatan dilakukan dengan metode yang 

sama, sehingga menghasilkan warna yang seragam. 

4.3.1   Tingkat Kecerahan (L*) 

      Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang 

tidak nyata (P>0,05) diantara perlakuan konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi terhadap tingkat kecerahan (L*) whey 

marshmallow. Warna merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kualitas penampakan bahan makanan disamping 

faktor lainnya seperti bentuk dan ukuran. Warna merupakan 

atribut fisik yang dinilai terlebih dahulu dalam penentuan mutu 

makanan. Tahap–tahap proses yang sangat tergantung 

terhadap warna diantaranya suhu pemanasan, interaksi antara 

gula, pengadukan, dan kondisi kebersihan proses (sanitasi).  



 

 

      Selama proses pemasakan adonan gula, pengadukan 

dilakukan secara teratur untuk meratakan panas ke seluruh 

bagian bahan, sehingga tidak terjadi penggosongan di bagian 

bawah wajan yang akan menyebabkan warna produk menjadi 

gelap dan agar gula benar–benar larut. Pengadukan dilakukan 

dengan kecepatan sedang. Setelah adonan matang, segera 

diangkat dan dipindahkan adonan pada tempat pengadukan 

(mixer) bersama adonan gelatin. Intensitas pengadukan (mixer) 

yang tinggi dan cukup lama akan menghasilkan produk yang 

lebih cerah. Semakin tinggi kecepatan pengocokan, maka 

semakin putih warna marshmallow yang dihasilkan. 

Sebaliknya, jika intensitas pengadukan (mixer) lebih rendah 

dan sebentar, maka adonan yang dihasilkan menjadi lebih 

gelap dan tekstur marshmallow yang tidak kompak.  

      Marshmallow adalah suatu pangan kembang gula 

aerasi yang terdiri dari larutan gula dan agen aerasi seperti 

albumin atau gelatin (Lees and Jackson, 1973 yang disitasi 

Fanek, Fava, and Huang, 2012). Aerasi dilakukan di dalam 

suatu mixer baik secara batch maupun kontinyu sebelum 

dilakukan pencetakan (Koswara, 2011). Nakai and Modler 

(2000) menambahkan bahwa teknik aerasi ini merupakan cara 

mentransformasi bentuk cair menjadi bentuk busa (foam) dan 

diikuti bergabungnya sejumlah udara dalam bentuk 

gelembung–gelembung gas. Buih (gelembung gas) terbentuk 

berasal dari hasil kocokan gelatin, sukrosa, sirup glukosa, dan 

air yang teraduk rata sehingga hasil kocokan tersebut 

mengembang. Gelatin dengan kemampuan mengembang yang 

tinggi memiliki karakteristik titik leleh dan titik pembentuk gel 

yang lebih tinggi dan waktu pembentukan gel yang lebih 

singkat pada produk akhir, warnanya lebih terang, dan aroma 



 

 

serta rasa yang lebih netral (Schrieber and Herbert, 2007). 

Warna yang ditimbulkan dari hasil pengocokan gelatin, gula 

(gula sukrosa dengan sirup glukosa), dan whey sebagai bahan 

pelarut menghasilkan warna putih yang cemerlang.  

      Lamadlauw dan Arief (2004) menyebutkan bahwa 

salah satu kegunaan gula adalah memberi warna pada adonan. 

Keuntungan sirup glukosa dalam pengolahan terutama pada 

penggunaannya dalam permen yang adaptasi viskositas, 

kecemerlangan warna menjadi lebih baik, memperbaiki 

ketahanan (keawetan) produk akhir diantaranya tahan 

disimpan lebih lama, kesegaran lebih terjamin, dan mencegah 

kristalisasi gula (Edward, 2000). Warna larutan gelatin tidak 

terlalu penting dan gelatin yang relatif cukup gelap pada 

konsentrasi rendah menghasilkan busa putih didalam 

pembuatan mallows. Kejernihan gel dalam aplikasi tersebut 

juga tidak berakibat apapun (Schrieber and Herbert, 2007). 

      Tabel 6 menunjukkan rata–rata tingkat kecerahan (L*) 

pada whey marshmallow 66,075–67,75. Nilai rata–rata tingkat 

kecerahan (L*) pada konsentrasi 2% tidak berbeda nyata 

dengan konsentrasi 2,5%, 3%, dan 3,5% karena perbedaan 

persentase penggunaan gelatin sapi pada masing–masing 

perlakuan tidak begitu jauh, yaitu 0,5%. Nilai rata–rata tingkat 

kecerahan (L*) tertinggi terdapat pada perlakuan P4 yaitu 

67,75±4,517 dengan penggunaan gelatin sapi 3,5% 

dibandingkan dengan P1 yaitu 66,075±4,405 dengan 

penggunaan gelatin sapi 2%, P2 yaitu 66,7±4,4467 dengan 

penggunaan gelatin sapi 2,5%, dan P3 yaitu 67,05±4,47 dengan 

penggunaan gelatin sapi 3%. Konsentrasi penggunaan gelatin 

yang semakin tinggi atau bertambah menunjukkan tingkat 

kecerahan whey marshmallow yang semakin meningkat, 



 

 

namun diantara perlakuan tidak memberikan perbedaan yang 

nyata. Warna yang dihasilkan hampir seragam karena bahan 

yang digunakan dalam pembuatan whey marshmallow 

memiliki konsentrasi yang sama dan proses pembuatan 

dilakukan dengan metode yang sama. 

      Nilai L merupakan atribut nilai yang menunjukkan 

tingkat kecerahan suatu sampel. Nilai L memiliki kisaran 0 

(hitam)–100 (putih). Nilai L yang mendekati nol menunjukkan 

sampel memiliki kecerahan rendah (gelap). Sedangkan nilai L 

yang mendekati 100 menunjukkan sampel memiliki kecerahan 

tinggi (terang). Semakin tinggi nilai L, warna produk semakin 

cerah. Rata–rata tingkat kecerahan (L*) pada whey 

marshmallow 66,075–67,75  yang berarti memiliki kecerahan 

yang cukup tinggi.  

      Nilai rata–rata tingkat kecerahan (L*) tertinggi terdapat 

pada perlakuan P4 yaitu 67,75±4,517 dengan penggunaan 

gelatin sapi 3,5%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Schrieber 

and Herbert (2007) bahwa gelatin dengan kemampuan 

mengembang yang tinggi memiliki karakteristik titik leleh dan 

titik pembentuk gel yang lebih tinggi dan waktu pembentukan 

gel yang lebih singkat pada produk akhir, warnanya lebih 

terang, dan aroma serta rasa yang lebih netral. Penambahan 

gelatin berpengaruh terhadap tingkat kejernihan permen jelly 

(Wijana dkk., 2014). 

      Tingkat kecerahan (L*) marshmallow komersial paling 

tinggi jika dibandingkan dengan keempat jenis whey 

marshmallow dengan konsentrasi penggunaan gelatin sapi 2%, 

2,5%, 3%, dan 3,5%. Tingkat kecerahan marshmallow 

komersial adalah 73,2. Tingginya tingkat kecerahan 

marshmallow komersial diduga disebabkan bahan dan 



 

 

komposisi bahan yang berbeda serta cara pembuatan yang 

berbeda. 

4.3.2   Warna Kemerahan (a*) 

      Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang 

tidak nyata (P>0,05) diantara perlakuan konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi terhadap nilai warna kemerahan (a*) 

whey marshmallow. Secara visual tidak terlihat peningkatan 

warna kemerahan pada whey marshmallow dengan 

meningkatnya jumlah penggunaan gelatin.  

      Gula merupakan bahan utama dan filler dalam 

pembuatan marshmallow. Adonan gula dibuat dengan cara 

memanaskan 300 g sukrosa, 400 ml whey, dan 150 g sirup 

glukosa pada suhu 1200C yang dijadikan adonan 1. Dalam 

proses pemasakan adonan gula dengan whey sebagai pelarut, 

terjadi perubahan warna yang semula putih kekuningan 

perlahan-lahan berubah warna menjadi cokelat muda ketika 

mendekati suhu 1200C. Tahapan perubahan bentuk gula 

(sukrosa) dengan air menjadi hard ball adalah pada suhu 121–

1290C dalam pembuatan produk marshmallow (Koswara, 

2009). Jumlah pelarut yang berkurang dengan suhu pemanasan 

yang tetap menyebabkan perubahan warna atau pencoklatan 

pada adonan.  

            Warna cokelat tersebut merupakan hasil reaksi 

karamelisasi dari sukrosa, sirup glukosa, dan laktosa dalam 

whey yang membentuk amorf berwarna cokelat serta reaksi 

Maillard dari sukrosa dan glukosa dengan protein yang ada 

dalam whey. Winarno (2007) menyebutkan bahwa reaksi 

karamelisasi yang timbul pada saat gula dipanaskan 

membentuk warna coklat, misalnya warna coklat pada 



 

 

kembang gula karamel. Protein utama whey adalah α-

laktalbumin dengan konsentrasi sebesar 1–1,5 g/l dan β-

laktoglobulin dengan konsentrasi sebesar 2–4 g/l dan bagian 

protein yang kecil termasuk proteose–peptone dengan 

konsentrasi sebesar 0,6–1,8 g/l, protein darah dengan 

konsentrasi sebesar 1,4–1,6 g/l, dan laktoferin (U.S. Dairy 

Export Council dan American Dairy Product Institute, 2000). 

Reaksi Maillard adalah reaksi antara karbohidrat, khususnya 

gula pereduksi dengan gugus amina primer. Hasil dari reaksi 

Maillard adalah senyawa berwarna coklat yang disebut 

melanoidins yang dapat mempengaruhi warna dan tekstur 

produk.  

      Adonan gula yang sudah matang kemudian 

dipindahkan ke dalam tempat pengadukan (mixer) bersama 

adonan gelatin (adonan 2). Intensitas pengadukan (mixer) yang 

tinggi dan cukup lama akan menghasilkan produk yang lebih 

cerah. Sebaliknya, jika intensitas pengadukan (mixer) lebih 

rendah dan sebentar, maka adonan yang dihasilkan menjadi 

lebih gelap dan tekstur marshmallow yang tidak kompak. Nilai 

rata–rata warna kemerahan (a*) pada whey marshmallow 

14,725–14,55. Berdasarkan hasil pembacaan Colour Reader, 

maka whey marshmallow memiliki warna pucat karena 

rendahnya nilai kemerahan. Kemudian nilai rata–rata warna 

kemerahan jauh lebih kecil dibandingkan rata–rata tingkat 

kecerahan (L*), yakni 66,075–67,75. 

      Tabel 6 menunjukkan nilai rata–rata warna kemerahan 

(a*) pada whey marshmallow 14,725–14,55. Nilai rata-rata 

warna kemerahan (a*) pada konsentrasi 2% tidak berbeda 

nyata dengan konsentrasi 2,5%, 3%, dan 3,5% karena 

perbedaan persentase penggunaan gelatin sapi pada masing–



 

 

masing perlakuan tidak begitu jauh, yaitu 0,5%. Nilai rata–rata 

warna kemerahan (a*) tertinggi terdapat pada perlakuan P2 

yaitu 14,9±0,993 dengan penggunaan gelatin sapi 2,5% 

dibandingkan dengan P3 yaitu 14,35±0,957 dengan 

penggunaan gelatin sapi 3%, P4 yaitu 14,55±0,97 dengan 

penggunaan gelatin sapi 3,5%, dan P1 yaitu 14,725±0,982 

dengan penggunaan gelatin sapi 2%. 

      Produk whey marshmallow memiliki nilai kemerahan 

yang rendah. Hal ini menandakan warna whey marshmallow 

cenderung pucat. Nilai a*, semakin tinggi hasil pembacaan 

Colour Reader berarti warna whey marshmallow semakin 

merah, sebaliknya semakin rendah hasil pembacaan berarti 

warna whey marshmallow semakin pucat. Produk whey 

marshmallow juga menghasilkan warna yang hampir seragam, 

yaitu dengan nilai rata–rata 14,725–14,55 karena bahan yang 

digunakan dalam pembuatan whey marshmallow memiliki 

konsentrasi yang sama dan proses pembuatan dilakukan 

dengan metode yang sama. 

      Warna kemerahan (a*) marshmallow komersial tidak 

jauh berbeda jika dibandingkan dengan keempat jenis whey 

marshmallow dengan konsentrasi penggunaan gelatin sapi 2%, 

2,5%, 3%, dan 3,5%. Nilai warna kemerahan marshmallow 

komersial adalah 14,7. Marshmallow komersial menggunakan 

bahan dan komposisi bahan yang berbeda serta cara 

pembuatan yang berbeda pula.  

4.3.3   Warna Kekuningan (b*) 

      Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang 

tidak nyata (P>0,05) diantara perlakuan konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi terhadap nilai warna kekuningan (b*) 



 

 

whey marshmallow. Secara visual tidak terlihat peningkatan 

warna kekuningan pada whey marshmallow dengan 

meningkatnya jumlah penggunaan gelatin.  

      Warna merupakan daya tarik utama dari suatu makanan 

karena dapat dilihat secara langsung tanpa harus mencicipi 

(Sembiring, Purwijatiningsih, dan Sinung, 2013). Bahan yang 

digunakan untuk membuat whey marshmallow adalah gula 

sukrosa, sirup glukosa, whey, dan gelatin. Whey yang 

digunakan adalah jenis whey manis dari limbah cair 

pembuatan keju mozzarella. Walstra, Wouters, and Geurts 

(2006) menyebutkan bahwa serum susu dan whey terlihat 

sedikit kekuningan karena adanya riboflavin. Riboflavin 

merupakan zat warna berpendar atau fluorescent dan 

bertanggung jawab atas warna kekuningan dari whey. Zat ini 

menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang pendek, 

namun konsentrasi dalam susu hanya sekitar 1,5 mg/l dan 

terlalu rendah untuk menyumbang warna pada susu. Adonan 

gula dan gelatin yang telah dimasak serta produk whey 

marshmallow yang sudah jadi tidak menampakan warna 

kekuningan yang ditimbulkan oleh whey. Penggunaan gelatin 

pada konsentrasi yang berbeda juga tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai kekuningan.  

      Tabel 6 menunjukkan nilai rata–rata warna kekuningan 

(b*) pada whey marshmallow 13,5–13,175. Nilai rata-rata 

warna kekuningan (b*) pada konsentrasi 2% tidak berbeda 

nyata dengan konsentrasi 2,5%, 3%, dan 3,5% karena 

perbedaan persentase penggunaan gelatin sapi pada masing–

masing perlakuan tidak begitu jauh, yaitu 0,5%. Nilai rata–rata 

warna kekuningan (b*) tertinggi terdapat pada perlakuan P2 

yaitu 15,05±1,003 dengan penggunaan gelatin sapi 2,5% 



 

 

dibandingkan dengan P4 yaitu 13,175±0,878 dengan 

penggunaan gelatin sapi 3,5%, P3 yaitu 13,4±0,893 dengan 

penggunaan gelatin sapi 3%, dan P1 yaitu 13,5±0,9 dengan 

penggunaan gelatin sapi 2%.  

      Produk whey marshmallow memiliki nilai kekuningan 

yang rendah. Hal ini menandakan warna whey marshmallow 

cenderung pucat. Nilai b*, semakin tinggi hasil pengukuran 

menunjukkan warna whey marshmallow semakin kuning, 

sebaliknya semakin rendah hasil pengukuran menunjukkan 

warna kuning pada whey marshmallow semakin berkurang. 

Produk whey marshmallow juga menghasilkan warna yang 

hampir seragam, yaitu dengan nilai rata–rata 13,5–13,175 

karena bahan yang digunakan dalam pembuatan whey 

marshmallow memiliki konsentrasi yang sama dan proses 

pembuatan dilakukan dengan metode yang sama. 

      Kerusakan–kerusakan yang biasa ditemukan dalam 

pembuatan marshmallow diantaranya adalah warna 

kekuningan yang ditimbulkan dari terkena panas secara 

berlebihan (Schrieber and Herbert, 2007). Nilai rata–rata 

warna kekuningan (b*) pada whey marshmallow 13,5–13,175. 

Nilau tersebut jauh lebih kecil dibandingkan rata–rata tingkat 

kecerahan (L*) pada whey marshmallow 66,075–67,75. 

Adonan gula yang telah selesai dimasak kemudian dicampur 

dengan adonan gelatin menggunakan mixer hingga homogen 

dan membentuk buih stabil yang dijadikan adonan 

marshmallow. Hal ini sesuai dengan pernyataan Schrieber and 

Herbert (2007) bahwa cara memperbaiki timbulnya warna 

kekuningan pada marshmallow adalah mengurangi paparan 

terhadap panas dengan mempersingkat waktu memasak atau 

menambahkan gelatin setelah memasak. Busa yang 



 

 

ditimbulkan saat adonan gula dan gelatin dicampur 

menggunakan mixer hingga homogen menghasilkan warna 

putih. Pada pembuatan mallows, warna larutan gelatin tidak 

terlalu penting dan gelatin yang relatif cukup gelap pada 

konsentrasi rendah menghasilkan busa putih. Kejernihan gel 

dalam aplikasi tersebut juga tidak berakibat apapun (Schrieber 

and Herbert, 2007). 

      Warna kekuningan (b*) marshmallow komersial tidak 

jauh berbeda jika dibandingkan dengan keempat jenis whey 

marshmallow dengan konsentrasi penggunaan gelatin sapi 2%, 

2,5%, 3%, dan 3,5%. Nilai warna kekuningan marshmallow 

komersial adalah 10,2. Marshmallow komersial menggunakan 

bahan dan komposisi bahan yang berbeda serta cara 

pembuatan yang berbeda pula. 

4.4      Konsentrasi Penggunaan Gelatin Sapi terhadap  

      Aktivitas Air Whey Marshmallow 

      Perbedaan konsentrasi penggunaan gelatin sapi 

memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

aktivitas air pada whey marshmallow. Jumlah air bebas dalam 

bahan pangan yang dapat digunakan oleh mikroorganisme 

dinyatakan dalam besaran aktivitas air (water activity). 

Aktivitas air yang tinggi semakin memudahkan pertumbuhan 

mikroorganisme. Nilai aktivitas air sangat ditentukan oleh 

konsentrasi penggunaan gelatin. Gelatin yang terdapat dalam 

whey marshmallow berfungsi sebagai koloid hidrofilik (gel) 

yang mampu menangkap air bebas, sehingga air bebas dalam 

bahan pangan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme semakin 

rendah. Fardiaz (1989) yang disitasi Fatimah, Purwadi, dan 

Thohari (2013) menambahkan bahwa penyerapan air atau 



 

 

pembentukan gel terjadi karena pengembangan molekul 

gelatin pada waktu pemanasan. Panas akan membuka ikatan–

ikatan pada molekul gelatin dan cairan yang semula bebas 

mengalir menjadi terperangkap di dalam struktur tersebut, 

sehingga larutan menjadi kental. Air menjadi terperangkap di 

dalam struktur gelatin sehingga akan sulit terlepas dengan 

pengeringan menggunakan suhu yang rendah. Semakin kuat 

daya pembentuk gel, maka akan lebih sedikit jumlah gelatin 

yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat kepadatan gel 

yang diinginkan pada produk akhir (Schrieber and Herbert, 

2007).  

      Konsentrasi penggunaan gelatin yang semakin 

meningkat tidak berpengaruh terhadap nilai aw secara 

signifikan karena dalam pembuatannya menggunakan pelarut 

(whey) yang lebih banyak dibandingkan bahan lain. Permen 

whey marshmallow menggunakan whey sebagai pengganti air. 

Whey memilik konsentrasi sebesar 55%, yakni 45% dalam 

adonan gula dan 15% dalam adonan gelatin.  

      Air merupakan komponen penting dalam pembuatan 

permen, karena air mempengaruhi penampakan tekstur dan 

citarasa. Prinsip pembuatan permen adalah pemanasan untuk 

menguapkan kelebihan air yang ditambahkan. Faktor yang 

harus diperhatikan dalam pembuatan permen adalah lama 

waktu memasak adonan yang akan menentukan banyaknya air 

yang diuapkan untuk mendapatkan konsistensi produk yang 

diinginkan.  

      Tabel 6 menunjukkan nilai rata–rata aktivitas air (aw) 

pada whey marshmallow 0,795–0,787. Nilai rata–rata aw pada 

konsentrasi 2% tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 2,5%, 

3%, dan 3,5% karena perbedaan persentase penggunaan 



 

 

gelatin sapi pada masing–masing perlakuan tidak begitu jauh, 

yaitu 0,5%. Nilai rata–rata aw tertinggi terdapat pada perlakuan 

P3 yaitu 0,805±0,054 dengan penggunaan gelatin sapi 3% 

dibandingkan dengan P4 yaitu 0,787±0,053 dengan 

penggunaan gelatin sapi 3,5%, P2 yaitu 0,791±0,053 dengan 

penggunaan gelatin sapi 2,5%, dan P1 yaitu 0,795±0,052 

dengan penggunaan gelatin sapi 2%. 

      Whey marshmallow memiliki nilai aw  yang tinggi dan 

bervariatif. Hal ini menunjukkan jumlah air bebas dan air 

terikat yang semakin tinggi. Semakin banyak pelarut whey 

yang ditambahkan, semakin banyak pula kandungan air yang 

terikat sehingga nilai aw semakin tinggi. Oleh sebab itu, whey 

marshmallow memiliki tekstur yang kenyal dan juga plastis.  

      Menurut Soekarto (1979) yang disitasi Basuki, Atmaka, 

dan Muhammad (2013), makanan semi basah adalah makanan 

dengan kadar air 10–40% dengan nilai aw 0,6–0,9 serta 

mempunyai tekstur yang plastis sehingga memungkinkan 

untuk dapat dibentuk dan dapat langsung dimakan. Buckle et 

al (2007) menambahkan bahwa produksi bahan pangan basah 

dan lunak dengan nilai aw berkisar antara 0,70–0,9. Whey 

marshmallow termasuk dalam kategori pangan semi basah 

karena nilai aw sebesar 0,795–0,78 dan memiliki tekstur yang 

kenyal dan juga plastis. 

      Bahan yang digunakan dalam pembuatan whey 

marshmallow memiliki konsentrasi yang sama. Proses 

pembuatannya dilakukan dengan cara yang sama. Produk whey 

marshmallow akan menghasilkan nilai aw yang tidak jauh 

berbeda.  

      Gula merupakan bahan utama dalam pembuatan 

permen dan merupakan inti dari hampir setiap resep permen. 



 

 

Rasa gula (manis) pada permen adalah rasa yang paling 

menonjol dari semua rasa yang terkandung dalam permen. 

Gula yang ditambahkan dalam produk tidak hanya berguna 

sebagai pemberi rasa manis, namun sangat dibutuhkan atau 

bertindak penting bagi suatu produk. Buckle et al (2007) 

melaporkan bahwa gula yang ditambahkan ke dalam bahan 

pangan dalam konsentrasi yang tinggi (paling sedikit 40 % 

padatan terlarut) menyebabkan sebagian dari air yang ada 

menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme 

dan aktivitas air bahan pangan berkurang. Sifat–sifat yang 

menyebabkan gula dipakai dalam pengawetan pangan adalah 

daya larut yang tinggi, kemampuan mengurangi keseimbangan 

kelembaban relatif, dan mengikat air. Gula juga dapat bersifat 

sebagai humektan sehingga aktivitas air pada produk tetap 

sedikit dan daya simpan lebih lama. Hidayat dan Ikariztiana 

(2004) menyebutkan bahwa fungsi gula dalam pembuatan 

permen adalah sebagai bahan pemanis, penambah rasa, dan 

pengawet alami yang mempunyai daya larut tinggi, 

mempunyai kemampuan menurunkan aktivitas air (aw), dan 

mengikat air. Sundari dan Komari (2010) menambahkan 

bahwa dalam pembentukan gel, gula berfungsi sebagai 

dehydrating agent pada keseimbangan pektin dan air, sehingga 

menyebabkan penurunan nilai aw. Gelatin akan mengikat air 

pada waktu pembentukan gel sehingga menyebabkan 

penurunan nilai aw.  

      Aktivitas air marshmallow komersial paling rendah jika 

dibandingkan dengan keempat jenis whey marshmallow 

dengan konsentrasi penggunaan gelatin sapi 2%, 2,5%, 3%, 

dan 3,5%. Nilai aktivitas air marshmallow komersial sebanyak 

0,712. Rendahnya nilai aktivitas air marshmallow komersial 



 

 

diduga disebabkan bahan dan komposisi bahan yang berbeda 

serta cara pembuatan yang berbeda, sehingga mempengaruhi 

aktivitas air pada saat pengujian. Produk marshmallow 

komersial menggunakan air sebagai pelarut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

konsentrasi penggunaan gelatin sapi yang optimum adalah 

3,5%. 

5.2      Saran 

      Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang karakteristik 

mikrobiologis, kimia, dan uji organoleptik whey marshmallow 

menggunakan gelatin sapi sebanyak 3,5%. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur uji kekerasan whey marshmallow  

(Midayanto dan Yuwono, 2014) 

Prosedur uji kekerasan menggunakan alat tensile 

strength instrument merek/tipe Imada/ZP-200 N. Prosedurnya 

sebagai berikut: 

1. Dihidupkan mesin tensile strength dan memasang 

aksesoris alat, sesuai dengan sampel yang akan 

dianalisa memakai tekanan atau tarikan. 

2. Dihidupkan computer masuk program software untuk 

mesin tensile strength. 

3. Setelah antara mesin tensile strength dan komputer 

terjadi hubungan, maka pada layar akan tampil 

program tersebut. 

4. Ditempatkan kursor di ZERO dan ditekan tombol ON 

agar diantara alat tensile strength dan monitor 

komputer menunjukkan angka 0,0 pada waktu 

pengujian. 

5. Diletakkan sampel di bawah aksesoris penekan. 

6. Diletakkan kursor pada tanda [ ], dan ditekan tombol 

ON sehingga komputer secara otomatis akan mencatat 

gaya (N) dan jarak yang ditempuh oleh tekanan atau 

tarikan terhadap sampel. 

7. Ditekan tombol [▼] untuk penekanan (compression) 

yang ada pada alat tensile strength. 

8. Setelah pengujian selesai, ditekan tombol [■] untuk 

berhenti dan menyimpan data. 



 

 

9. Dicatat atau langsung dicetak hasil pengukuran yang 

berupa grafik. 

10. Setelah selesai, dimatikan komputer dan alat tensile 

strength. 

11. Dibersihkan alat dari sisa sampel yang menempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. Prosedur uji elastisitas whey marshmallow 

(Midayanto dan Yuwono, 2014) 

Prosedur uji elastisitas menggunakan alat tensile 

strength instrument merek/tipe Imada/ZP-200 N. Prosedurnya 

sebagai berikut: 

1. Dihidupkan mesin tensile strength dan memasang 

aksesoris alat, sesuai dengan sampel yang akan 

dianalisa memakai tekanan atau tarikan. 

2. Dihidupkan computer masuk program software untuk 

mesin tensile strength. 

3. Setelah antara mesin tensile strength dan komputer 

terjadi hubungan, maka pada layar akan tampil 

program tersebut. 

4. Ditempatkan kursor di ZERO dan ditekan tombol ON 

agar diantara alat tensile strength dan monitor 

komputer menunjukkan angka 0,0 pada waktu 

pengujian. 

5. Diletakkan sampel di bawah aksesoris penjepit sampel 

dengan aksesoris penarik. 

6. Diletakkan kursor pada tanda [ ], dan ditekan tombol 

ON sehingga komputer secara otomatis akan mencatat 

gaya (N) dan jarak yang ditempuh oleh tekanan atau 

tarikan terhadap sampel. 

7. Ditekan tombol atau tombol ▲ untuk tarikan (tension) 

yang ada pada alat tensile strength. 

8. Setelah pengujian selesai, ditekan tombol [■] untuk 

berhenti dan menyimpan data. 

9. Dicatat atau langsung dicetak hasil pengukuran yang 

berupa grafik. 



 

 

10. Setelah selesai, dimatikan komputer dan alat tensile 

strength. 

11. Dibersihkan alat dari sisa sampel yang menempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3. Prosedur uji warna whey marshmallow 

(Weaver and Daniel, 2003) 

Prosedur uji warna menggunakan alat color reader 

merek Konica Minolta CR-10 Tristimulus Colorimeter. 

Prosedurnya sebagai berikut: 

1. Disiapkan sampel, jika sampel berbentuk cair maka 

taruh dalam gelas. 

2. Dihidupkan color reader dengan menekan tombol ON. 

3. Ditempelkan lensa color reader pada permukaan 

sampel. 

4. Ditentukan target pembacaan L*a*b*. 

5. Diukur warnanya dan dicatat hasil pembacaan yang 

tertera pada alat. 

6. Dimatikan alat dengan menekan tombol OFF setelah 

selesai. 

7. Dibersihkan alat dari sisa sampel dan disimpan pada 

tempatnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Prosedur uji aktivitas air whey marshmallow 

(Yuwono dan Susanto, 2001) 

Prosedur uji aktivitas air menggunakan alat aw-meter 

merek HygroPalm23-AW. Prosedurnya sebagai berikut: 

1. Disiapkan sampel, lalu ditimbang sebanyak 2 gram. 

2. Dimasukkan bahan ke dalam wadah yang tersedia pada 

Aw meter. 

3. Ditutup wadah tersebut. 

4. Dinyalakan Aw meter. 

5. Ditekan tombol MENU dan pilih “Aw Mode”. 

6. Ditekan ENTER untuk mengaktifkan menu Aw Mode. 

Saat disetel untuk beroperasi pada mode aktivitas air, 

HP23-AW secara otomatis akan menampilkan 

kelembaban (1.000 = 100 % rh). 

7. Ditekan ENTER dan gunakan tombol panah UP atau 

DOWN untuk memilih ON bersamaan item menu 

“Enable” disorot. 

8. Ditekan ENTER untuk mengkonfirmasi pilihan. 

9. Digunakan tombol panah DOWN untuk memilih item 

menu “Mode” dan tekan ENTER. 

10. Digunakan tombol panah UP atau DOWN untuk 

memilih AwQuick. 

11. Ditekan ENTER untuk mengkonfirmasi pilihan. HP23-

AW menggunakan system algoritma untuk 

mempercepat pengukuran aktivitas air dan 

memberikan hasil dalam 5 menit. 

12. Digunakan tombol panah UP atau DOWN untuk 

menyorot pengaturan. 



 

 

13. Dipilih Dwell Time dengan menekan ENTER. HP23-

AW menunggu lama waktu yang ditentukan sebelum 

pemrosesan data kelembaban dengan algoritma 

AWQuick. Hasil nilai direkomendasi dalam waktu 3 

atau 4 menit. 

14. Ditunggu pembacaan nilai aktivitas air dari bahan 

sampai konstan, dimana sudah tidak terjadi lagi 

peningkatan atau penurunan angka secara drastis. 

15. Pengukuran berakhir secara otomatis segera setelah 

proyeksi nilai aw stabil. Pada saat itu, tampilan HP23-

AW akan berhenti. 

16. Digunakan tombol panah UP atau DOWN untuk 

mengubah setiap digit. 

17. Ditekan ENTER untuk menggerakkan kursor ke 

kanan. 

18. Ditekan ENTER untuk menyimpan nilai ketika selesai. 

19. Ditekan MENU dua kali secara penuh keluar dari 

MENU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5.  Hasil analisis statistik uji kekerasan whey 

marshmallow 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
I II III IV 

P1 2,8 2,9 3,7 1,5 10,9 

P2 4,3 4 2,6 3,7 14,6 

P3 2,8 3,4 3,2 2,8 12,2 

P4 5,4 4,7 3,4 3,6 17,1 

Total 15,3 15 12,9 11,6 54,8 

Rata–rata 2,725 3,65 3,05 4,275 13,7 

SD 0,181 0,243 0,203 0,285 0,913 

 

Faktor Koreksi (FK) = 54,82 / 16 

= 187,69 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Perlakuan   = (10,92+14,62+12,22+17,12) – FK 

  4 

  = 5,615  

 

JK Total   = (2,82+2,92+....+3,62) – FK 

  = 12,69 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 12,69 – 5,615 

= 7,075 

 

 

 



 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

 

SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 5,615 1,872 3,17 3,49 5,95 

Galat 12 7,075 0,589    

Total 15 12.69     

Keterangan: F hitung < F tabel 0,05 maka konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap kekerasan 

whey marshmallow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6.  Hasil analisis statistik uji elastisitas whey 

marshmallow 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
I II III IV 

P1 36,67 43,33 40 30 150 

P2 46,67 63,33 33,33 36,67 180 

P3 30 50 40 63,33 183,33 

P4 66,67 60 66,67 63,33 256,67 

Total 180,01 216,66 180 193,33 770 

Rata–rata 37,5 45 45,833 64,168 192,5 

SD 2,5 3 3,055 4,277 25,667 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 7702 / 16 

= 37056,25 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Perlakuan   = (1502+1802+183,332+256,672) – FK 

  4 

  = 1541,095  

 

JK Total   = (36,672+43,332+....+63,332) – FK 

  = 2821,439 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 2821,439 – 1541,095 

= 1280,344 

 

 

 



 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

 

SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 1541,09 513,698 4,815 3,49 5,95 

Galat 12 1280,34 106,695    

Total 15 2821,43     

Keterangan: F hitung > F tabel 0,05 maka konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi memberikan perbedaan 

yang nyata (P<0,05) terhadap elastisitas whey 

marshmallow, sehingga dilanjutkan Uji Jarak 

Berganda Duncan. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 5%: 

SE =  x JND 

=  x 3,23 

=  x 3,23 

= 5,165 x 3,23 

= 16,68 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 5 % 

P P2 P3 P4 

R(3; 12; 0,05) 3,08 3,23 3,33 

NILAI UJBD 5% 15,91 16,68 17,19 

Keterangan: R(3; 12; 0,05) 

 3   = jumlah perlakuan-1 

12  = db galat 

0,05 = taraf beda nyata 

 

 



 

 

PERLAKUAN RATA-RATA NOTASI 

P1 37,5 a 

P2 45 a 

P3 45,833 a 

P4 64,168 b 

Keterangan: Notasi yang sama “a” menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan perbedaan nyata 

dan notasi “b” menunjukkan perbedaan yang 

nyata terhadap elastisitas whey marshmallow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7.  Hasil analisis statistik uji warna (tingkat 

kecerahan/L*) whey marshmallow 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
I II III IV 

P1 68,1 66,6 62,9 66,7 264,3 

P2 67,1 66,7 66,1 66,9 266,8 

P3 66,5 67,7 68 66 268,2 

P4 66,4 68,6 68,9 67,1 271 

Total 268,1 269,6 265,9 266,7 1070,3 

Rata–rata 66,075 66,7 67,05 67,75 267,575 

SD 4,405 4,4467 4,47 4,517 17,838 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 1070,32 / 16 

= 71596,38 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Perlakuan   = (264,32+266,82+268,22+2712) – FK 

  4 

  = 5,862  

 

JK Total   = (68,12+66,62+....+67,12) – FK 

  = 28,29 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 28,29–5,862 

= 22,428 

 

 

 



 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

 

SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 5,862 1,954 1,046 3,49 5.95 

Galat 12 22,428 1,869    

Total 15 28,29     

Keterangan: F hitung < F tabel 0,05 maka konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap warna 

(tingkat kecerahan atau L*) whey marshmallow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8. Hasil analisis statistik uji warna (warna 

kemerahan/a*) whey marshmallow 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
I II III IV 

P1 14,9 14,3 16 13,7 58,9 

P2 15 14,9 14,8 14,9 59,6 

P3 13,9 14,8 14,6 14,1 57,4 

P4 15 14,7 14,6 13,9 58,2 

Total 58,8 58,7 60 56,6 234,1 

Rata–rata 14,725 14,9 14,35 14,55 58,525 

SD 0,982 0,993 0,957 0,97 3,902 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 234,1,32 / 16 

= 3425,176 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Perlakuan   = (58,92+59,62+57,42+58,22) – FK 

  4 

  = 0,667  

 

JK Total   = (14,92+14,32+....+13,92) – FK 

  = 4,754 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 4,754 – 0,667 

= 4,087 

 

 

 



 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

 

SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,667 0,222 0,652 3,49 5,95 

Galat 12 4,087 0,340    

Total 15 4,754     

Keterangan: F hitung < F tabel 0,05 maka konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap warna 

(tingkat kemerahan atau a*) whey marshmallow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9. Hasil analisis statistik uji warna (warna 

kekuningan/b*) whey marshmallow 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
I II III IV 

P1 12,3 13,8 17,7 10,2 54 

P2 15,9 14,4 15,2 14,7 60,2 

P3 13,2 14,9 12,6 12,9 53,6 

P4 15,2 12,4 12 13,1 52,7 

Total 56,6 55,5 57,5 50,9 220,5 

Rata–rata 13,5 15,05 13,4 13,175 55,125 

SD 0,9 1,003 0,893 0,878 3,675 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 220,52 / 16 

= 3038,766 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Perlakuan   = (542+60,22+53,62+52,72) – FK 

  4 

  = 8,807 

 

JK Total   = (12,32+13,82+....+13,12) – FK 

  = 49,424 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 49,424 – 8,807 

= 40,617 

 

 

 



 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

 

SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 8,807 2,936 0,867 3,49 5,95 

Galat 12 40,617 3,385    

Total 15 49,424     

Keterangan: F hitung < F tabel 0,05 maka konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap warna 

(tingkat kekuningan atau b*) whey 

marshmallow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 10.  Hasil analisis statistik aktivitas air whey 

marshmallow 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
I II III IV 

P1 0,788 0,788 0,766 0,837 3,179 

P2 0,782 0,804 0,798 0,781 3,165 

P3 0,795 0,802 0,804 0,818 3,219 

P4 0,791 0,771 0,785 0,8 3,147 

Total 3,156 3,165 3,153 3,236 12,71 

Rata–rata 0,795 0,791 0,805 0,787 3,178 

SD 0,052 0,053 0,054 0,053 0,424 

 

Faktor Koreksi (FK)  = 12,712 / 16 

= 10,09651 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Perlakuan   = (3,1792+3,1652+3,2192+3,1472) – FK 

  4 

  = 0,00070275 

 

JK Total   = (0,7882+0,7882+....+0,82) – FK 

  = 0,824 

 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 0,824 – 0,001 

= 0,823  

 

 

 



 

 

TABEL ANALISIS RAGAM 

 

SK db JK KT F hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,001 0,0002 0,00342 3,49 5,95 

Galat 12 0,823 0,0686    

Total 15 0,824     

Keterangan: F hitung < F tabel 0,05 maka konsentrasi 

penggunaan gelatin sapi memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap aktivitas air 

whey marshmallow. 

 

 

 


