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Ali Zainal Abidin Alaydrus. (0611020007-TEP). Analisa Kuantitas Sistem 

Proses Pembuatan Es Krim Berbahan Tambahan Tepung Tempe Kedelai. 

Skripsi. Pembimbing: (I) Ir Nur Komar. MS., (II) Dr. Ir. Bambang Susilo. 

M.Sc.Agr 

  

RINGKASAN 

 

Tempe merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari 

kedelai yang terfermentasi oleh jamur Rhizopus Oligosporus, menjadikan tempe 

mudah dicerna dengan nilai gizi yang tinggi terutama kandungan nutrisinya yang 

cukup lengkap, Tempe merupakan makanan yang termasuk dalam golongan 

produk pangan yang mudah rusak. Dalam upaya pengawetan, pengolahan dan 

penganekaragaman makanan tradisional, maka produk olahan tempe yang masih 

tradisional di modernisasi sehingga cita rasa dan penampilannya menjadi lebih 

enak dan bergengsi adalah mengolah tempe menjadi es krim. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan  komposisi yang dipilih bernilai 

baik pada pengolahan es krim berbahan baku tepung tempe kedelai dan 

mengetahui proses keseimbangan massa pada pengolahan es krim, sifat fisik 

(Overrun,  viskositas, waktu meleleh dan total padatan), kimia (kadar lemak dan 

protein) dan organoleptik es krim berbahan baku tepung tempe kedelai. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empirik dengan variasi 

campuran bahan dari dua faktor untuk memperoleh campuran yang baik, dimana 

faktor pertama yaitu proporsi tepung tempe kedelai terdiri dari 3 level (5, 7.5, dan 

10 %) dan faktor kedua adalah proporsi karagenan terdiri dari 2 level (0.5 dan 1 

%). Hasil analisa fisik-kimia dibandingkan dengan es krim komersial dan es krim 

sesuai SNI dan digabungkan dengan hasil analisa organoleptik dipilih baik 

menjadi komposisi yang direkomendasikan diproduksi massal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan variasi proporsi karagenan 

dan tepung tempe kedelai memberikan pengaruh terhadap parameter total padatan, 

kadar protein, kadar lemak, viskositas adonan, overrun, dan waktu meleleh. Es 

krim dengan perlakuan terbaik berdasarkan karakteristik fisik dan kimia 

didapatkan pada es krim dengan bahan baku karagenan 1 % dan 10 % tepung 

tempe kedelai. Karakteristik fisik dan kimia es krim tersebut adalah mengandung 

total padatan 32.22 %; protein 5.486 %; 7.91 lemak %; viskositas adonan es krim 

5.23 Pa.s; overrun 22.132 %; waktu meleleh 38.667 menit. Sedangkan Es krim 

dengan perlakuan terbaik berdasarkan karakteristik organoleptik didapatkan pada 

es krim dengan bahan baku 0.5 % karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai. 

Karakteristik fisik dan kimia es krim tersebut adalah mengandung total padatan 

19.11 %; protein 4.261 %; Lemak 5.031 %; viskositas adonan es krim 2.33 Pa.s; 

overrun 14.014 %; waktu meleleh 30.201 menit. 
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System for Production Ice Cream Addition Material from Soybean Tempe 
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M.Sc.Agr 

 

  

SUMMARY 

 

 

  Tempe is one of  Indonesian traditional food  which made from fermented 

soybeans with rhizopus oligosporus spesies fungi that make it easy absorbed and 

has complete nutrient for our body. Tempe has short self life. Processing and 

conservation have done to make some sort of product from this traditional food to 

increace taste and changes its image become more modern.         

The purpose of this research is determine the best composition of tempe flour 

in ice cream processing, find out mass balance in this processing, physical 

characteristic (overrun, viscosity, minute of melting rate, and total solid), 

chemistry characteristic (fat and protein content), and organoleptic taste of ice 

cream from tempe flour. 

The research method used is empirical method with material mix variation 

from 2 (two) factors to find out the best proportion. Where the first factor is 

proportion of tempe flour with 3 (three) levels (5, 7.5, and 10 %) and the second is 

proportion of karagenan with 2 (two) levels (0.5 and 1 %). Result of physical and 

chemical  analysis  compared with commercial ice cream product, SNI and 

organolaptic the best respon to be recommended mass production.    

Result of the research indicate that proportion variation treatment of 

karagenan and tempe flour give effect to total solid, fat and protein content, 

viscosity, overrun, and melting rate. Ice cream with the best treatment based on 

physical and chemical characteristic found in ice cream with 1% karagenan and 

10% tempe flour contain 32.22% total solid, 5.486% protein, 7.91% fat, 5.23 Pa.s 

viscosity, 22.132% overrun and 38.667 minute of melting rate. Ice cream with the 

best treatment base on organoleptic result found in ice cream with 0.5 % 

karagenan and 5% tempe flour contain 19.22% total solid, 4.261% protein, 

5.031% fat, 2.33 Pa.s batter viscosity, 14.014% overrun, and 30.201 minute of 

melting rate. 

 

Key words : Tempe flour, ice cream      
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati dengan kandungan 39 %, 

dan 2 % dari seluruh rakyat Indonesia memperoleh sumber kalori dari kedelai. 

Besarnya nilai gizi yang dimiliki kedelai banyak disukai oleh masyarakat. Pusat 

Statistik Jawa Timur memperkirakan produksi kedelai di Jawa Timur pada tahun 

2011 mencapai 342.07 ribu ton biji kering atau naik sebanyak 2.85 ribu ton (0.76 

%) dibandingkan pada tahun 2010. Peningkatan tersebut seiring dengan 

kebutuhan kedelai yang semakin meningkat. Kedelai telah lama menjadi bagian 

makanan sehari-hari bangsa Indonesia dengan berbagai teknik pengolahan yang 

semakin meningkat. Salah satu hasil pengolahan yang paling populer adalah 

pengolahan kedelai menjadi tempe.  

Tempe merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari 

kedelai yang terfermentasi oleh jamur Rhizopus Oligosporus, menjadikan tempe 

mudah dicerna dengan nilai gizi yang tinggi terutama kandungan proteinnya yang 

cukup lengkap. Dan harganya yang relatif murah sehingga tempe diharapkan 

dapat berperan sebagai pengganti protein hewani yang cukup potensial dan murah. 

Tempe bagi beberapa kalangan tertentu dianggap sebagai makanan tradisional 

yang kurang bergengsi karena penampilannya kurang menarik, selain itu tempe 

termasuk dalam golongan produk pangan yang mudah rusak. Dalam upaya 

pengawetan, pengolahan dan penanekaragaman makanan tradisional, maka 

produk olahan tempe yang masih tradisional di modernisasi sehingga cita rasa dan 
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penampilannya menjadi lebih enak dan bergengsi adalah mengolah tempe menjadi 

es krim. 

Es Krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses 

pembekuan dan agitasi pada campuran bahan-bahan yang terdiri dari susu dan 

produk susu, bahan pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi, serta penambah 

cita rasa (Padaga dan Sawitri, 2005). Saat ini es krim merupakan salah satu 

makanan pencuci mulut terpopuler di dunia. Dimana produksi es krim dunia pada 

tahun 2003 mencapai lebih dari 1 miliar liter (Astawan, 2006). Sementara 

konsumsi es krim di Indonesia sekitar 0.5–1 liter per orang tiap tahunnya dengan 

total konsumsi nasional sekitar 110-120 juta liter per tahunnya.  

Bahan penyusun es krim umumnya terdiri dari lemak, bahan kering tanpa 

lemak (BKTL), bahan pemanis, bahan penstabil, dan bahan pengemulsi. Untuk 

mendapatkan cita rasa pada es krim, maka perlu ditambahkan bahan perasa 

(flavour). Bahan perasa yang ditambahkan dapat diperoleh dari buah-buahan 

maupun tanaman penyegar secara alami, atau dapat pula dari bahan perasa yang 

disintesis kimia.  

Bahan baku yang berpotensi untuk meningkatkan kadar protein pada es krim 

salah satunya adalah tepung tempe kedelai yang mengandung protein sebesar 

43.13 % (Rahmawati dan Sumiyati, 2000). Tempe merupakan hasil fermentasi 

kedelai. Dengan adanya proses fermentasi, kedelai rasanya menjadi lebih enak 

dan nutrisinya lebih mudah dicerna tubuh dibandingkan kedelai tanpa fermentasi. 

Sifat tempe yang bermanfaat bagi kesehatan adalah kandungan proteinnya yang 

lengkap dengan kandungan 8 macam asam amino esensial, vitamin B12 yang 
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tinggi, lemak jenuh dan kolesterol yang rendah, serta mengandung zat antibiotik 

dan stimulan pertumbuhan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empirik dimana 

akan dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan variasi 

proporsi karagenan sebagai bahan penstabil dan proporsi tepung tempe kedelai 

sebagai bahan padatan utama terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik 

produk es krim. Sehingga diharapkan penelitian dengan judul “Analisa Kuantitas 

Sistem Proses Pembuatan Es Krim Berbahan Tambahan Tepung Tempe Kedelai “ 

dapat diperoleh hasil yang bermanfaat. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan komposisi yang dipilih bernilai baik pada pengolahan es krim 

berbahan tambahan tepung tempe kedelai.  

2. Mengetahui proses keseimbangan massa pada pengolahan es krim, sifat 

fisik (Overrun, viskositas, waktu meleleh dan total padatan), kimia (kadar 

lemak dan protein) dan organoleptik es krim berbahan tambahan tepung 

tempe kedelai. 

1.3 Rumusan Masalah 

Studi pengolahan es krim berbahan tambahan tepung tempe kedelai ini akan 

dilakukan dengan membuat tepung tempe kedelai terlebih dahulu. Penelitian 

selanjutnya, membuat es krim untuk dianalisa proses keseimbangan massanya, 

sifat fisik (Overrun, waktu meleleh, total padatan), kimia (kadar lemak dan 

protein) dan organoleptik es krim. Hasil analisa kedua tersebut kemudian 
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dibandingkan dengan es komersial dan es krim yang sesuai dengan SNI. Hasil 

tersebut lalu digabungkan dengan hasil analisa organoleptik yang akan dipilih 

baik menjadi komposisi yang direkomendasikan diproduksi massal. 

1.4  Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas pengaruh variasi penggunaan karagenan dan 

tepung tempe kedelai terhadap sifat fisik es krim (overrun, waktu meleleh, total 

padatan, kadar air), kimia (kadar lemak dan protein) dan organoleptik es krim 

serta proses keseimbangan massa pada pengolahan es krim. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tempe Kedelai 

Tempe merupakan makanan tradisional hasil fermentasi yang telah dikenal di 

Indonesia dan umumnya terbuat dari bahan baku kedelai. Dengan adanya proses 

fermentasi, rasa kedelai menjadi lebih enak dan nutrisinya lebih mudah dicerna 

tubuh dibandingkan kedelai tanpa fermentasi. Disamping itu bau langunya 

berkurang, cita rasa serta aroma kedelai bertambah sedap (Subagyo, 2001). Sifat 

tempe yang bermanfaat bagi kesehatan adalah kandungan proteinnya yang 

lengkap dengan kandungan 8 macam asam amino esensia, vitamin B12 yang 

tinggi, lemak jenuh dan kolesterol yang rendah, serta mengandung zat antibiotik 

dan stimulan pertumbuhan (Susanto, 1997). 

Fermentasi tempe mengasilkan enzim yang menimbulkan perubahan pada 

protein, lemak, dan karbohidrat serta menghasilkan peningkatan mutu gizi 

kedelai. Sebagian besar lemak kedelai diuraikan yang ditandai dengan 

meningkatnya asam lemak bebas. Karbohidrat yang berupa oligosakarida juga 

diuraikan sehingga flatulensi dapat dikurangi. Sedangkan kadar protein di dalam 

kedelai tidak banyak berubah karena fermentasi. Namun jumlah asam amino  

bebas meningkat sehingga protein tempe lebih mudah diserap daripada protein 

kedelai. Disamping meningkatnya penyerapan protein, penyerapan mineral yang 

sebelumnya dihambat oleh asam fitat juga menjadi lebih baik, asam fitat  

teruraikan sehingga fosfor dan biotin yang menjadi komponen asam fitat dapat 

dimanfaatkan tubuh (Hermana, 1996). 
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2.2 Tepung Tempe Kedelai 

Tempe tidak dapat disimpan lama karena cepat busuk, ketahanannya hanya 2-

3 hari saja. Untuk mengatasi hal tersebut tempe dapat diawetkan dengan cara 

pengeringan dalam bentuk tepung tempe. Dilihat dari segi pemasaran tepung 

tempe relatif lebih praktis, sedangkan dari segi diversifikasi produk tepung tempe 

lebih mudah diolah lebih lanjut menjadi produk olahan lainnya tanpa mengurangi 

cita rasa produk tersebut. Contoh hasil yang menggunakan campuran tepung 

tempe antara lain kue kering, bahan baku minuman instan, dan makanan bayi 

(Rachmawati dan Sumiyati, 2000). 

Tepung tempe kedelai adalah jenis tempe kedelai hasil inkubasi 48 jam yang 

dihancurkan melalui tahapan proses blanching, penggilingan, pengeringan, 

penepungan dan pengayakan. Tepung tempe kedelai berwarna putih kecokelatan, 

bersih dan butirannya halus serta berukuran 80-100 mesh (Rizal Syarief, 1992). 

2.3 Es krim  

Es krim adalah salah satu produk makanan beku yang dibuat dari campuran 

produk-produk susu dengan persentase lemak dan padatan tanpa lemak yang 

diinginkan, bersama-sama dengan gula, bahan cita rasa, bahan penstabil, dengan 

atau tanpa kuning telur, buah-buahan, kacang-kacangan dan sebagainya. Dalam 

bentuk sederhana, es krim mengandung 5-6 % jumlah pewarna dan bahan cita rasa 

dari volume bagian es krim yang tidak beku (Mita dan Made, 1989). 

Menurut Belitz and Grosch (1999), es krim merupakan massa beku yang 

mengandung susu, susu krim, krim, mentega, gula, minyak sayur, telur, bahan 

yang berasal dari buah, kopi, coklat, substansi aroma dan pewarna makanan, saat 
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pengemulsi ditambahkan untuk menstabilkan globula minyak, polisakarida 

ditambahkan untuk mengikat air bebas dan untuk memperlambat pembentukan 

kristal selama pembekuan dan pengerasan. Dalam produksi es krim, campuran 

bahan didinginkan, dibekukan, sampai suhu sekitar -15 
o
C sampai -25 

o
C. 

Jeremiah (1996) menyatakan bahwa, formula es krim mengandung lemak susu, 

padatan susu tanpa lemak, bahan pemanis, penstabil, pengemulsi dan air. 

Komposisi formula es krim dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi formula es krim  

Komposisi Kandungan (%) 

Lemak 

Padatan susu bukan lemak 

Pemanis 

Penstabil & Pengemulsi 

Air  

10-16 

9-12  

12-16 

0.2-0.5  

55-64  

Sumber : Marshal et al., (2003) 

 Marshal et al., (2003) menyatakan bahwa es krim merupakan sumber  energi 

yang cukup tinggi. Komponen es krim secara umum adalah lemak, padatan susu 

tanpa lemak, gula dan bahan penstabil serta pengemulsi. Komposisi gizi yang 

terkandung dalam es krim dapat dilihat pada Tabel 2 dan standar kualitas es krim 

di Indonesia berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-0317-1995 dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 2. Komposisi kandungan gizi dalam 100 gram es krim  

Komposisi Kandungan 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Vitamin A (SI) 

Vitamin B (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (mg) 

207 

4.0 

12.5 

20.6 

123 

99 

520 

0.004 

1 

62.1 

Sumber : Anonim (1995) 

 

Tabel 3. Standar Kualitas Es Krim secara Nasional (SNI, 1995) 

Bahan Satuan Persyaratan 

1. Keadaan 

- Kenampakan 

- Bau 

- Rasa 

2. Lemak 

3. Gula (dihitung sebagai sukrosa) 

4. Protein 

5. Jumlah padatan 

6. Bahan Tambahan Makanan 

- Pewarna buatan 

- Pemanis buatan 

- Pemantap & pengemulsi 

7. Cemaran logam 

- Timbal (Pb) 

- Tembaga (Cu) 

8. Cemaran Arsen 

 

- 

- 

- 

% b/b 

% b/b 

% b/b 

% b/b 

 

- 

- 

- 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Minimal 5.0 

Minimal 8.0 

Minimal 2.7 

Minimal 34.0 

 

SNI 01-0222-1987 

Negatif 

SNI 01-0222-1987 

 

Maksimal 1.0 

Maksimal 20.0 

Maksimal 0.5 

 

2.4 Kualitas Es krim 

2.4.1 Overrun 

Overrun pada pembuatan es krim adalah pengembangan volume yaitu 

kenaikan volume antara sebelum dan sesudah pembekuan (Hadiwiyoto, 

1983). Overrun pada dasarnya merupakan akibat dari udara yang masuk ke 
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dalam adonan sehingga akan meningkatkan volume es krim pada pengocokan 

selama proses pembekuan (Lampert,1965). 

Overrun es krim berkisar antara 80-100 %, sedangkan pada pembuatan 

es krim secara konvensional yang biasa dilakukan pada industri rumah 

tangga, berkisar antara 35-50 % (Harper dan Hall, 1976). Pengaruh overrun 

terhadap tekstur dan body es krim yaitu semakin tinggi nilai overrun akan 

menghasilkan es krim seperi salju, sedangkan overrun yang terlalu rendah 

akan menghasilkan es krim yang terlalu keras (Baraquia, 1978).  Tanpa 

adanya overrun, es krim akan berbentuk gumpalan massa yang berat 

(Desrosier dan Tessler, 1988). 

Viskositas adonan es krim penting dalam memberikan kepastian tentang 

overrun dalam pembuatan es krim. Adonan es krim yang mempunyai 

viskositas tinggi akan mengalami kesulitan untuk mengembang, sehingga 

menghasilkan overrun yang rendah (Eckles et al., 1980). 

2.4.2 Waktu Meleleh 

Menurut Bukcle et al., (1987), dengan bertambahnya kandungan lemak 

maka es krim menjadi semakin tahan terhadap pelelehan. Es krim yang keras 

dapat mempertahankan bentuknya setelah diletakkan pada suhu kamar 

(Nelson dan Trout, 1965). Es krim yang berkualitas tinggi tidak cepat meleleh 

saat dihidangkan pada suhu kamar, sedangkan cacat-cacat waktu meleleh dan 

hal-hal yang mempengaruhinya antara lain : 

1. Lambat meleleh yaitu es krim tetap dalam keadaan semula setelah 

diletakkan pada suhu kamar selama beberapa waktu. Keadaan 
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semacam ini biasanya kurang disukai konsumen karena memberi 

kesan terlalu banyaknya bahan padatan yang digunakan. 

2. Cepat meleleh, disebabkan rendahnya bahan padatan yang digunakan 

      (Nelson dan Trout, 1965) 

2.4.3 Lemak 

Es krim merupakan produk yang kaya akan lemak. Dengan 

bertambahnya kandungan lemak, tekstur menjadi lebih baik dan es krim 

menjadi semakin tahan terhadap proses pencairan (Buckle et al., 1987). 

Lemak berguna untuk memberikan flavour, warna, testur yang lembut, 

kestabilan es krim, dan meningkatkan ketahanan leleh dari es krim. Sebagai 

sumber lemak biasanya digunakan lemak susu, namun dapat juga diganti 

dengan minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak kedelai dan sebagainya 

(Padaga dan Sawitri, 2005). 

2.4.4 Protein 

Campbell dan Marshall (1975) menyatakan bahwa, bagian terbanyak 

dari bahan padatan tanpa lemak adalah laktosa, protein dan mineral. Laktosa 

memberi rasa manis dan menurunkan titik beku. Protein berfungsi menambah 

nilai nutrisi, memperbaiki cita rasa, membantu pembuihan, pengikatan air dan 

membuat produk es krim yang lembut. 
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2.4.5 Mutu Organoleptik 

Watts et al., (1993) menyatakan bahwa, penilaian secara sensori 

dilakukan dengan menggunakan indra pengecap dan pembau, perasa, 

penglihatan, dan pandangan pada saat bahan pangan tersebut dimakan. Hasil 

penelitian dengan alat indra tersebut dipakai untuk pengukur mutu bahan 

pangan dalam rangka pengendalian mutu serta pengembangan poduk baru, 

metode pengujian organoleptik bahan pangan biasanya digunakan untuk 

membedakan kualitas makanan seperti rasa, bau, warna, dan tekstur yang 

secara umum langsung dapat dibedakan. 

a. Tekstur 

Tekstur adalah kombinasi dari sifat fisik partikel penyusunannya yang 

dapat dirasakan oleh lidah. Sifat fisik tersebut bisa berupa ukuran dan 

kehalusan partikel. Tekstur es krim yang baik ditunjukkan oleh 

kelembutannya. Tekstur juga merupakan jumlah, ukuran dan bentuk, dan 

susunan dari kristal es dan partikel lain dalam es krim (Idris, 2003). 

b. Warna 

Warna adalah suatu fenomena yang melibatkan baik komponen fisik 

maupun psikologis untuk menerima persepsi cahaya dengan panjang 

gelombang 400-500 nm (biru), 550-600 nm (hijau dan kuning), dan 600-800 

nm (merah) (Wahono, 2005). Warna merupakan salah satu indikator yang 

penting bagi suatu produk makanan, dimana warna sangat mempengaruhi 

minat beli konsumen pada produk tersebut. Winarno (1995) menyatakan 

bahwa, suatu bahan yang memiliki gizi tinggi dan enak dengan tekstur baik 
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tidak akan dimakan bila warnanya tidak sedap dipandang mata atau telah 

memberi kesan menyimpang dari warna yang sebenarnya. 

c. Aroma 

Wahono (2005) menyatakan bahwa, aroma adalah senyawa volatile 

yang terbebas dari suatu produk pangan saat produk tersebut berada dalam 

mulut sehingga terdeteksi oleh sistem penciuman yang ada dihidung. 

Winarno (1995) juga menyatakan bahwa aroma menentukan kelezatan 

makanan, aroma es krim akan mempengaruhi kesukaan konsumen. 

d. Rasa 

Rasa merupakan faktor penting pada penilaian kualitas es krim. 

Faktor yang mempengaruhi rasa es krim adalah komposisi bahan-bahannya. 

Lemak susu menimbulkan rasa richness (kaya lemak) dan gula memberikan 

rasa manis pada es krim (Arbukle dan Marshall, 1996). Penggunaan bahan-

bahan yang terlalu banyak atau sedikit, atau terjadinya penyimpangan pada 

susu dan produk susu yang digunakan dapat menyebabkan cacat rasa pada 

es krim seperi rasa tengik, pahit, sangit dan sebagainya (Idris, 2003). 

2.5 Bahan Penyusun Es Krim 

2.5.1 Lemak 

Lemak tersusun dari trigliserida yang merupakan gabungan gliserol dan 

asam-asam lemak (Buckle et al., 1987). Lemak susu (krim) merupakan sumber 

lemak yang paling baik untuk mendapatkan es krim berkualitas baik. Lemak 

susu berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi es krim, menambah citarasa, 

menghasilkan karakteristik tekstur yang lembut, membantu memberikan 
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bentuk dan kepadatan, serta memberikan sifat meleleh yang baik (Padaga dan 

Sawitri, 2005).  

Dalam lemak susu terdapat 60-75% lemak yang bersifat jenuh, 25-30% 

lemak yang bersifat tak jenuh dan sekitar 4% merupakan asam lemak 

polyunsaturated. Komponen mikro dari lemak susu antara lain adalah 

fosfolipid, sterol, tokoferol (vitamin E ), karoten, vitamin A dan D (Buckle et 

al., 1987). 

Menurut Astawan (2000) Susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air 

yang mengandung beberapa senyawa terlarut. Agar lemak dan air dalam susu 

tidak mudah terpisah, maka protein susu bertindak sebagai emulsifier (zat 

pengemulsi). Kandungan air di dalam susu sangat tinggi, yaitu sekitar 87.5%, 

dengan kandungan gula susu (laktosa) sekitar 5%, protein sekitar 3.5%, dan 

lemak sekitar 3-4%. Susu juga merupakan sumber kalsium, fosfor dan vitamin 

A yang sangat baik. 

Susu lebih kental daripada air karena emulsi lemak dan partikel-partikel 

koloid yang dikandungnya. Viskositas susu segar adalah 1.5-2 cP pada 

temperatur 20
o
C (Buckle et al., 1987). 

Butiran-butiran lemak pada susu timbul ke permukaan bagian atas 

membentuk suatu lapisan krim yang jelas. Tebal krim sering dipakai sebagai 

petunjuk bagi richness  atau mutu susu. Waktu yang diperlukan bagi naiknya 

krim dan tebalnya lapisan krim tergantung pada tiga faktor, yaitu banyaknya 

lemak, besar kecilnya butiran lemak, dan sampai seberapa jauh perlakuan 

dengan pemanasan dilakukan terhadap susu (Buckle et al., 1987). 
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2.5.2 Bahan Kering Tanpa Lemak (BKTL) 

Menurut Hui (1992), susu skim merupakan bagian yang sangat penting 

pada pembuatan es krim. Susu skim berfungsi membantu stabilitas buih dalam 

mengemulsi lemak. Pemberian susu skim selama pencampuran menyebabkan 

kestabilan, dan akan menjadi kompleks pada saat pemanasan. Idris (1992) 

menambahkan bahwa, skim bubuk merupakan produk susu yang biasa dipakai 

dalam pembuatam es krim selain krim, mentega, dan susu kental. Hasilnya dari 

produk akhir akan diperoleh es krim yang lebih stabil dan halus.  

Susu skim mengandung laktosa, protein, kasein dan mineral. Fungsi susu 

skim adalah memperbaiki tekstur, memberikan body, mempertahankan kualitas 

pelelehan, overrun yang tinggi tanpa memberikan karakteristik yang terlalu 

lembek (Pearson, 2005). Protein pada susu skim berfungsi sebagai penambah 

nilai gizi, meningkatkan flavour, membantu pengembangan (overrun), yaitu 

dengan cara menangkap udara ke dalam adonan dan menyerap sebagai air 

dalam adonan sehingga diperoleh tekstur yang lembut. Susu skim dapat 

meningkatkan kekentalan, ketahanan leleh dan menurunkan titik beku 

(Pearson, 2005).  

2.5.3  Bahan Pemanis 

Fungsi utama gula adalah untuk mempertinggi cita rasa sehingga dapat 

meningkatkan acceptabilitas/penerimaan konsumen terhadap produk. 

Konsentrasinya biasanya sekitar 14-16 %. Bila terlalu tinggi dapat menutupi 

cita rasa yang diinginkan. Fungsi lainnya adalah untuk meningkatkan 
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kekentalan dan memperbaiki tekstur dengan syarat total padatan tidak lebih 

dari 42 % dan konsentrasi gula tidak lebih dari 16 %. 

2.5.4 Penstabil 

Penstabil merupakan salah satu hidrokoloid dalam produk pangan yang 

berfungsi sebagai pengental, pembentuk gel juga sebagai pengemulsi. 

Hidrokoloid adalah polimer berantai panjang dengan berat molekul yang tinggi 

yang larut atau terdispersi dalam air untuk meningkatkan viskositas (Fardiaz, 

1987). Sedangkan menurut Spreer (1998), hidrokoloid adalah suatu 

makromolekul (polisakarida dan protein), hidrolitik, dapat terdispersi dan 

menyerap air serta menyebabkan larutan mempunyai viskositas yang tinggi. 

Penstabil bisa ditambahkan dalam emulsi. Penstabil ini dapat 

meningkatkan viskositas hasil olah sehingga memperbaiki stabilitas emulsi. 

Bahan penstabil yang umum digunakan dalam pembuatan es krim adalah CMC 

(carboxy methyl celulose), gum arab, sodium alginat, karagenan, dan agar 

(Padaga dan Sawitri, 2005). 

Menurut Pinthus dan Sagoy (1992), karagenan adalah getah rumput laut 

yang diekstraksi dengan air atau larutan alkalidari spesies tertentu dari kelas 

Rhedophyceae (alga merah).  

Kagarenan tidak mempunyai nilai gizi yang berarti dan strukturnya berupa 

polisakrida kompleks yang sukar dicerna. Pada umumnya produk karagenan 

cocok bereaksi dan berfungsi dengan baik jika disinergikan dengan pati, gula, 

gum dan lainnya (Thomas, 1999). Menurut Chaplin (2008) karagenan memiliki 
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berat molekul (BM) sebesar 400.000-600.000 dan derajat polomerisasi (DP) 

sebesar 1000.  

Dalam industri pangan karagenan digunakan dalam es krim untuk 

pemantap emulsi (Tranggono dkk, 1989). Menurut Thomas (1999), karagenan 

paling banyak digunakan dalam produk susu seperti penstabil susu kental dan 

“ice cream mix”. Karagenan digunakan sebagai penstabil dalam es krim untuk 

menjaga dari “thawing” dan pembekuan kembali, serta membantu krim untuk 

tetap berbusa (Chaplin, 2008).  

2.5.5 Pengemulsi 

Pengemulsi digunakan untuk memperbaiki kualitas pengembangan 

adonan es krim dengan cara menghasilkan kristal es dan rongga udara yang 

lebih kecil, tekstur yang lebih halus dan lebih kering (Hui, 1992). Pengemulsi 

yang sering digunakan dalam pembuatan es krim adalah kuning telur. 

Pengemulsi merupakan komponen penyusun es krim yang berfungsi untuk 

membentuk struktur lemak yang baik dan membentuk distribusi udara dalam es 

krim, selain itu untuk memperhalus tekstur dan memperpanjang waktu 

pelelehan (Goff, 2002). 

 

2.5 Proses Pembuatan Es Krim  

2.5.1 Menyusun Formula Es Krim 

Tahap-tahap perhitungan yang harus dilakukan dalam pembuatan es krim 

adalah penetapan bahan-bahan yang digunakan, analisa komposisi masing-

masing bahan, total kadar lemak dan total kadar bahan kering serta perhitungan 
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mengenai jumlah masing-masing bahan yang diperlukan. Perhitungan tentang 

jumlah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan es krim didasarkan atas 

proposi yang tepat dari bahan-bahan yang digunakan dalam es krim (Idris, 

2003). 

2.5.2  Pencampuran Bahan 

Bernasconi et al., (1995) menyatakan bahwa, proses pencampuran 

sebagai proses menghimpun dan membaurkan bahan. Disebutkan juga, dalam 

pencampuran 2 jenis bahan atau lebih yang sebelumnya dalam keadaan 

terpisah, dihimpun dan disatukan, sehingga diperoleh campuran yang homogen 

dan mempunyai komposisi bahan yang dikehendaki. 

Pencampuran bahan untuk es krim dilakukan secara bertahap dan tidak 

boleh sekaligus (Hadiwiyoto, 1983). Pencampuran bahan dilakukan dengan 

cara melarutkan atau mencampurkan bahan-bahan kering ke dalam bahan cair 

pada kondisi hangat (di bawah suhu pasteurisasi). Jika menggunakan susu 

segar maka susu dipanaskan kemudian sambil diaduk hingga tercampur rata. 

Sambil terus dipanaskan selanjutnya kuning telur yang dikocok dan bahan 

penstabil serta bahan lainnya  dimasukkan, diaduk rata sampai diperoleh 

campuran yang homogen.  

2.5.3 Pasteurisasi  

Pasteurisasi adalah proses pemanasan yang dilakukan terhadap produk 

pangan dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan timbulnya bahaya 

terhadap kesehatan akibat mikroorganisme patogen dengan perubahan sifat 

fisik, kimia, dan organoleptik produk seminimal mungkin (Lewis, 2006).  
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Marshall, et al., (2003), menyatakan bahwa pasteurisasi adonan es krim 

dilakukan dengan tujuan untuk membunuh sebagian besar mikroba, terutama 

dari golongan patogenik, melarutkan dan membantu pencampuran bahan-bahan 

penyusun, memperbaiki cita rasa, menghasilkan produk yang seragam, dan 

memperpanjang umur simpan produk dengan mutu yang baik. Sedangkan 

menurut Jeremiah (1996), pasteurisasi juga bertujuan untuk meningkatkan 

ketahanan terhadap oksidasi dan meningkatkan pertambahan volume. Goff 

(2002) menyatakan bahwa, ICM dapat dipasteurisasi pada suhu minimal 69 
o
C 

selama 30 menit atau pada suhu 80 
o
C selama 25 detik. 

2.5.4  Homogenisasi 

Homogenisasi bertujuan untuk membentuk adonan yang seragam dan 

permanen dengan cara memperkecil ukuran butiran lemak sehingga 

diameternya tidak lebih dari 2 mikrometer, membantu pencampuran adonan, 

meningkatkan pengembangan serta menghasilkan produk yang seragam.  

Menurut Jeremiah (1996), efek dari homogenisasi adalah menghasilkan 

produk yang lebih lembut dan seragam dengan memberikan cita rasa yang 

lebih dan kemampuan mengembang yang lebih baik. 

2.5.5  Aging 

Proses aging atau proses penuaan biasanya dilakukan pada suhu 40 
o
F 

(4
0
C) atau lebih rendah selama 4-24 jam. Aging dilakukan agar diperoleh 

adonan es krim yang lebih kental, lebih halus dan tampak lebih mengkilat. Hal 

ini juga akan menambah kehalusan serta pengembangan volume (overrun) es 

krim, namun demikian adonan es krim juga tidak boleh terlalu kental karena 
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akan mempersulit pengembangan dan memperkecil overrun (Idris, 1992). 

Perlakuan aging dengan waktu minimal 2-3 jam untuk memberikan 

kenampakan yang bagus pada saat pembekuan, serta menghasilkan struktur es 

krim yang lebih baik. Pada beberapa kasus didapatkan bahwa kecepatan 

pembekuan menurun dan titik beku dapat ditekan dengan perlakuan aging 

selama 24 jam pada suhu 4 ºC (Frieberg dan Larsson, 1997). 

2.5.6  Pembuihan 

Pembuihan merupakan tahapan yang penting dalam pembuatan es krim. 

Tahap ini merupakan proses pembekuan yang disertai dengan pengocokan. 

Tujuan dari proses pembuihan adalah untuk membekukan sampai suhu 

terendah secepat mungkin dan mendapatkan kelebihan volume yang cukup 

yaitu naiknya volume es krim selama proses pembekuan karena penyatuan 

gelembung udara yang halus dalam proses pembuihan (Padaga dan Sawitri, 

2005).  

Proses pembuihan ini berfungsi untuk mengecilkan ukuran kristal es 

yang terbentuk, semakin kecil ukuran kristal es-nya, maka semakin lembut es 

krim yang terbentuk. Kemudian pada proses ini akan terjadi pencampuran 

udara ke dalam adonan es krim. Gelembung-gelembung udara yang tercampur 

ke dalam adonan inilah yang menghasilkan busa yang homogen. Selanjutnya 

suhu proses yang rendah akan membekukan buih yang sudah terbentuk 

(Pearson, 2005).  

Proses pembuihan dalam pembuatan es krim dilakukan menggunakan 

alat yang disebut ice cream maker. Ice cream maker digunakan untuk 
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mencampur serta meningkatkan volume es krim. Suhu di dalam ice cream 

maker berkisar -1 ºC sampai -25 ºC dimana suhu ini dicapai dengan bantuan 

mesin refrigerator pada salah satu sisi ice cream maker. Prinsip kerja dari ice 

cream maker adalah sebagai berikut: gerak rotasi terjadi pada pengaduk 

stainless steel (rotator) dan pada tabung tempat bahan baku. Perputaran ini 

bertujuan untuk menambah kehalusan dan melarutkan partikel padatan yang 

masih tersebar setelah proses aging. Pembuihan dalam ice cream maker ini 

dilakukan sedikitnya selama 30 menit atau sampai tercapainya overrun yang 

dikehendaki (Goff, 2002). 

2.5.7  Pengemasan 

Selanjutnya es krim dimasukkan ke dalam wadah-wadah sesuai dengan 

yang dikehendaki dan dimasukkan ke dalam freezer untuk proses pembekuan. 

Jika ingin menambahkan buah atau bahan-bahan tambahan lainnya maka 

penambahan dilakukan sebelum proses pengemasan. 

2.5.8  Pembekuan dan penyimpanan 

Es krim yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam freezer sampai untuk 

dikonsumsi. Untuk mempertahankan kualitas es krim supaya tetap baik selama 

penyimpanan dan distribusi, maka yang perlu diperhatikan adalah suhu ruang 

penyimpanan. Kualitas es krim akan tetap stabil jika disimpan pada suhu -25 

o
C sampai -30

o
C. Fluktuasi suhu yang terlalu besar menyebabkan terbentuknya 

kristal-kristal es yang besar sehingga tekstur es krim menjadi kurang lembut.  

Pembekuan mempunyai fungsi untuk membekukan sebagian air dalam 

adonan serta menangkap udara ke dalam adonan. Untuk mengurangi ukuran 
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kristal dan membentuk tekstur yang halus sebaiknya dilakukan pembekuan 

cepat. 

2.6 Mass Balance (Kesetimbangan Massa) 

Kesetimbangan massa berguna untuk mengevaluasi masing-masing bagian 

dari suatu alat atau mesin, terhadap konsistensi kegiatan produksi dari beberapa 

unit proses. Komposisi dari bahan baku dan produk, limbah maupun produk 

samping dapat diketahui dengan menggunakan kesetimbangan massa atau 

neraca massa (Sinh, 1984).  

Perhitungan keseimbangan massa digunakan untuk mencari atau 

mengetahui material yang masuk (inflow) atau yang keluar (outflow) pada 

proses, kemudian menentukan dari masing-masing jumlah material pada setiap 

urutan proses. Cara yang biasa digunakan adalah dengan membuat perumusan, 

mengevaluasi, komposisi akhir setelah pencampuran, mengevaluasi akhir dan 

mengevaluasi efisiensi pemisahan pada sistem pemisahan mekanik. Dirumuskan 

sebagai berikut (Toledo, 1999). 

Inflow = Output +Accumulation 

 

   I = W + C (Akumulasi adalah 0 dalam keadaan mantap) 

 

Berdasarkan variabel proses yang berubah terhadap waktu keseimbangan 

massa terbagi pada dua kondisi : 

a. Proses Steady-state adalah proses yang tidak dipengaruhi terhadap waktu. 

Setiap kali kita mengambil catatan pada batas atau dalam proses, semua 

variabel memiliki nilai yang sama seperti pada awal proses. 
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b. Unsteady-state adalah proses yang didalamnya berubah sesuai dengan waktu. 

Setiap kali kita mengambil catatan, banyak variabel memiliki nilai yang 

berbeda dibandingkan dalam catatan pertama. 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Februari 2011 di 

Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian Jurusan Keteknikan 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan dan Laboratorium Pengolahan Pangan 

Jurusan Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya, Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang dipergunakan untuk proses pembuatan es krim antara lain : 

1. Ice Cream Maker (ICM) tipe Gaggia Gelataria dengan kapasitas 1 liter buatan 

Italia digunakan untuk mesin pembuat es krim 

2. Frezeer  GEA AB 750 T dengan kapasitas 750 liter (Gross): digunakan untuk 

tempat penyimpanan beku es krim 

3. Mixer HR Phillips HR 1456, Holland : digunakan untuk homogenisasi bahan 

adonan es krim  

4. Timbangan Digital Mettler PM 460 kapasitas 100 g : digunakan untuk 

mengetahui massa masing-masing bahan adonan es krim 

5. Beaker glass IWAKI Pyrex 500 ml: digunakan untuk mengukur volume bahan 

(susu) 
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6. Kompor gas: sebagai sumber pemanas pada pasteurisasi 

7. Panci : digunakan untuk pasteurisasi dan homogenisasi bahan adonan es krim 

Alat yang digunakan untuk proses pembuatan tepung tempe antara lain: 

1. Mesin penggiling (Disk Mill) FFC-15, RRC : digunakan untuk proses 

penepungan tempe kedelai  

2. Oven tipe T 5050 buatan Tamsam Zeetermeer, Holland : digunakan untuk 

pengeringan pada pengolahan tepung tempe kedelai  

3. Kompor gas : sumber pemanas ketika dilakukan blanching 

4. Desikator (SIMAX) : digunakan untuk menghilangkan uap panas bahan 

setelah dioven  

5. Loyang : digunakan sebagai tempat bahan tepung tempe kedelai ketika dioven 

6. Ayakan 100 mesh : digunakan untuk pemisahan tepung dari 
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bahan asing dan homogenitas ukuran butiran tepung 

7. Panci : Sebagai tempat memasak air yang digunakan mem-blanching 

tempe kedelai 

8. Pisau : digunakan untuk memotong tempe kedelai 

3.2.2  Bahan 

Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan tepung tempe 

kedelai adalah tempe yang diperoleh dari SANAN Malang. Sedangkan bahan 

baku utama yang digunakan dalam pembuatan es krim antara lain: 

1. Susu segar, diperoleh dari KUD “DAU” Malang 

2. Whipping cream diperoleh dari Toko Prima Rasa Malang 

3. Susu skim diperoleh dari Toko Prima Rasa Malang 

4. Penstabil (karagenan) diperoleh dari Toko Prima Rasa Malang 

5. Gula diperoleh dari Toko Cahaya Malang 

6. Pengemulsi (kuning telur) diperoleh dari Toko Cahaya Malang 

7. Tepung tempe kedelai 

  Bahan-bahan yang digunakan untuk analisa protein dan lemak antara lain 

H2O, H2SO4, H3BO3, Methil Red, Indikator PP, HCl, NaOH, Tablet Kjehdal,  

Pethrolium Ether yang diperoleh dari Toko Kimia Panadia Malang dan Kertas 

Saring Halus yang diperoleh dari Toko Medilab Malang.  

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empirik dengan variasi 

campuran bahan dari dua faktor untuk memperoleh campuran yang baik, dimana 
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faktor pertama terdiri dari 3 level dan faktor kedua terdiri dari 2 level dengan 3 

kali ulangan.  

Faktor I : Proporsi tepung tempe kedelai (W) 

W1 = 5 %    (b/berat total) 

W2 = 7.5 % (b/berat total) 

W3 = 10 %  (b/berat total) 

Faktor II : Konsentrasi karagenan (F) 

F1 : konsentrasi karagenan 0.5% (b/ berat total) 

F2 : konsentrasi karagenan 1 % (b/berat total) 

 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

W 

F 

W1 W2 W3 

F1 F1W1 F1W2 F1W3 

F2 F2W1 F2W2 F2W3 

 

Keterangan : 

F1W1 = Proporsi tepung tempe 5 %, karegenan 0.5 % 

F1W2 = Proporsi tepung tempe 7.5 %, karegenan 0.5 % 

F1W3 = Proporsi tepung tempe 10 %, karegenan 0.5 % 

F2W1 = Proporsi tepung tempe 5 %, karegenan 1 % 

F2W2= Proporsi tepung tempe 7.5 %, karegenan 1 % 

F2W3 = Proporsi tepung tempe 10 %, karegenan  1 % 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi proses pembuatan tepung tempe 

kedelai dan pembuatan es krim, kemudian dilanjutkan dengan analisa kimia, fisik, 

serta organoleptik, selanjutnya menganalisa data yang diperoleh dan menentukan 

perlakuan terbaik.  

3.4.1 Pembuatan tepung tempe kedelai  

1. Bahan baku tempe kedelai segar sejumlah tertentu diiris tipis-tipis 

2. Irisan tempe di blanching pada suhu 100 + 5 C selama 15 menit yang 

bertujuan untuk menghilangkan rasa langu dan after taste dari tepung 

tempe kedelai yang dihasilkan. 

3. Irisan tempe kedelai yang telah di blanching didinginkan hingga mencapai 

suhu ruang 

4. Irisan tempe kedelai dikeringkan di oven dengan suhu 60 + 5 
o 

C selama 24 

jam. 

5. Irisan tempe kedelai yang telah kering dihancurkan dengan Disk Mill 

untuk mendapatkan tepung tempe kedelai. 

6. Tepung tempe kedelai kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh 

untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam. Berikut ini adalah 

diagram alir proses pembuatan tepung tempe. Diagram alir proses 

pembuatan tepung kedelai disajikan pada Gambar 1. 
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Mulai

Pengukuran massa 

tempe kedelai

Pemotongan 

Blanching

T= 100 + 5 o C

t = 15 menit

Dikeringkan pada Oven

T= 60 + 5 o C

t =24 jam

Dihancurkan dengan 

disk mill

Di ayak dengan 

ayakan 100 mesh

Selesai

Tempe Kedelai 

segar

Kotoran

Tepung Tempe 

Kedelai

Analisis

-Kadar Air dan Total 

padatan

-Kadar  Lemak

-Kadar Protein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Proses Pembuatan Tepung Tempe Kedelai 
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3.4.2 Pembuatan Es krim 

1. Disiapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan 

2. Bahan-bahan ditimbang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan 

3. Seluruh bahan yang telah ditimbang kemudian dicampur  

4. Campuran bahan tersebut lalu dipanaskan di atas api sambil terus diaduk 

agar seluruh bahan larut. 

5. Campuran bahan terus dipanaskan hingga mencapai 80 + 1
o 

C, kemudian 

dipasteruisasi selama 25 detik. Setelah proses pasteruisasi dilakukan, 

proses pemanasan dihentikan. 

6. Proses dilanjutkan dengan homogenisasi campuran menggunakan mixer 

pada kecepatan I selama 10 menit. 

7. Adonan es krim kemudian di aging (disimpan) di dalam lemari es bersuhu 

4 
o 
C selama  24 jam 

8. Selanjutnya adonan es krim diolah (dibuihkan) dalam Ice Cream Maker 

bersuhu -5 
o
C selama 30 menit. 

9. Adonan es krim yang telah dibuihkan dikemas dalam wadah tertutup dan 

dibekukan di dalam freezer bersuhu -15 
o
C selama 24 jam 

10. Setelah proses pembekuan selesai es krim dapat dilakukan analisa.  

Diagram alir proses pembuatan es krim disajikan pada Gambar 2. 

 

 



30 

 

Mulai

Whipping 10 %, Susu skim 10 %, 

Gula 13 %, Kuning telur 1,0 %, 

Susu, karagenan dan variasi tepung 

tempe sesuai perlakukan 

Dicampur dan 

Dipanaskan

(40o C + 3o C)

Di Pasteurisasi

( 80o C + 1oC, 25 detik)

Adonan Es Krim

Di Aging 

(4o C, 24 jam)

Dibuihkan dengan ICM

(-5 o C, 30 menit)

Dibekukan

(-15 o C, 24 jam)

Es Krim

Selesai

Analisa 

 1. Kadar Lemak

 2. Kadar Protein

 3. Total padatan

 4. Waktu Meleleh

 5. Overrrun

 6. Organoleptik

Analisa viskositas

Di Homogenisasi

( Kec I, 10 Menit)

 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Es Krim 
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3.5. Parameter yang Diamati 

 Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah : 

1. Keseimbangan Massa (Mass Balance) 

Pada proses pembuatan tepung tempe kedelai akan dicari massa 

awal tempe kedelai, tempe setelah di blanching tempe setelah 

dikeringkan, tempe saat dihancurkan, tepung tempe saat diayak dan 

tepung tempe kedelai bersih untuk mengetahui kehilangan dan 

pertambahan massa pada tiap proses. Proses keseimbangan  massa 

pada pembuatan tepung tepung tempe kedelai dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

Pemotongan Blanching Pengeringan Penggilingan 

Tempe Kedelai 

Segar (T1)

Uap Air

Tempe Kering (T2)

T2 = T1- Uap Air

     

   

Tepung Tempe 

Kedelai (T3)

T3  = T2 – H

      

Pengayakan
Tepung Tempe 

Kedelai 100 Mesh 

(T4)

       

Massa yang hilang 

(H)

159.5 g

Tidak ikut Terayak 

(non 100 mesh)

(P) 

Gambar 3 . Keseimbangan Massa pada Proses Pembuatan Tepung Tempe 

Pada proses pembuatan es krim tahapannya pencampuran, 

pemanasan, saat menjadi adonan, pembekuan serta produk es krim akan 

dicari massa bahan untuk mengetahui kehilangan dan pertambahan massa 

yang terjadi. Pencampuran bahan dilakukan dengan cara melarutkan atau 

mencampurkan bahan-bahan kering ke dalam bahan cair pada kondisi 
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hangat (di bawah suhu pasteurisasi). Susu segar dipanaskan kemudian 

sambil diaduk hingga tercampur rata. Sambil terus dipanaskan selanjutnya 

kuning telur yang dikocok dan bahan lainnnya dimasukkan, diaduk rata 

sampai diperoleh campuran yang homogen. Proses pemanasan 

menyebabkan hilangnya massa yaitu uap air akibat penguapan. Setelah itu 

dilakukan homogenisasi yang memungkinkan adanya pengurangan massa 

yang diakibatkan penempelan  pada alat dan yang tertinggal pada baskom. 

Begitu pula yang terjadi pada saat pembuihan dengan alat Ice Cream 

Maker. Lebih jelasnya diagram massa pada saat pengolahan es krim bisa 

dilihat pada Gambar 4. 
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Pencampuran 

dan Pemanasan

Tepung Tempe Kedelai

 (TK)

Gula (G)

Whipping  (W)

Kuning Telur (KT) 

Susu (S) Skim (SK)

Karagenan  (K)

Adonan 1

Massa yang hilang (H) 

Di Buihkan 

(ICM)
ICM

Massa yang Hilang (H)

Homogenisasi Aging Adonan 3

Massa yang Hilang  (H)

Adonan 2 Di Bekukan Es Krim

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 . Keseimbangan Massa pada Proses Pembuatan Tepung Tempe 

 

Keterangan : 

G = Gula 

W = Whipping 

KT = Kuning Telur 

S  = Susu  

SK = Susu Skim 

K = Karagenan 

TK = Tepung Tempe Kedelai  

P  = Adonan 

H  = Massa yang hilang 
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2. Sifat Fisik meliputi :   

 Analisa pada tepung tempe kedelai, yaitu analisa kadar lemak 

metode Soxhlet (AOAC, 1999), kadar protein kasar metode 

Kjeldahl (AOAC, 1999), dan kadar air (AOAC, 1999).  

 Analisa pada adonan es krim, yaitu analisa viskositas (Yuwono dan 

Susanto, 1998) 

 Analisa pada produk es krim meliputi waktu meleleh (Marshall, et 

al., 2003), kadar air, total padatan (AOAC, 1999), 

3. Sifat Kimia meliputi : 

 Analisa kimia pada produk es krim meliputi analisa kadar lemak 

metode Soxhlet (AOAC, 1999), kadar protein kasar metode 

Kjeldahl (AOAC, 1999). Prosedur analisa sifat fisik dan kimia 

terlampir pada Lampiran 1. 

4. Sifat Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi warna, rasa, aroma dan  

tekstur. Pengujian menggunakan uji skala hedonik yang terdiri dari 7 

nilai dengan 7 pernyataan yaitu: 

1 = sangat tidak menyukai 

2 = tidak meyukai 

3 = agak tidak menyukai 

4 = netral/biasa 

5 = agak menyukai 

6 = menyukai 



35 

 

7 = sangat menyukai  

Pengujian dilakukan dengan menyodorkan secara acak 6 macam 

sampel yang masing-masing telah diberi kode yang berbeda-beda 

kepada 20 panelis.  

Selanjutnya panelis diminta memberikan penilaian terhadap sampel 

sesuai skala hedonik yang ada. Contoh Format Uji Organoleptik 

terlampir pada Lampiran 2. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4. 1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan 

penelitian utama, hal ini bertujuan untuk mencari variasi proporsi tepung tempe 

kedelai dan karagenan yang akan digunakan. Luaran yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah dapat dibuatnya es krim dan mempunyai kadar protein yang 

minimal setara dengan kadar protein pada SNI, yaitu 2.7 %. Untuk itu dilakukan 

pembuatan es krim dengan berbagai kombinasi variasi proporsi tepung tempe 

kedelai dan karagenan kemudian dianalisa kadar proteinnya. Kombinasi variasi 

proporsi tepung tempe kedelai dan karagenan serta kadar protein yang dihasilkan 

ditampilkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Analisa bahan baku tepung tempe kedelai 

Tepung Tempe 

Kedelai (%) 

Karagenan 

(%) 

Protein 

(%) 

5  

0.5 

 

4.21 

7.5 5.25 

10 5.43 

5  

1 

 

4.38 

7.5 5.16 

10 5.25 

 

Tabel 4. menunjukkan kadar protein es krim dengan kombinasi tepung tempe 

dan karagenan yang paling rendah yaitu 5% dan 0.5% mengandung protein yang 

melebihi dengan kandungan protein pada es krim komersial, yaitu 3.5%, 

sementara kombinasi perlakuan lainnya mengandung protein yang berkisar antara 
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4.25-5.25%. Dengan demikian kombinasi bahan baku di atas dapat dilanjutkan ke 

penelitian utama. Peningkatan jumlah proporsi pada tiap level ini diharapkan 

dapat meningkatkan kandungan protein pada es krim hasil penelitian ini. 

4.2 Karakteristik Bahan Baku 

Tepung tempe yang telah dibuat dalam penelitian ini kemudian dilakukan 

analisa untuk mengetahui beberapa karakteristik awalnya yang disajikan pada 

tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Analisa Bahan Baku Tepung Tempe Kedelai. 

No Parameter Tepung Tempe (%)* Tepung Tempe (%)** 

1 Protein 42.46 48.0 

2 Lemak 27.7 24.7 

3 Kadar Air 4.3 4.10 

4 Total Padatan 95.7 95.90 

Keterangan :  *Hasil Analisa 

   ** Sobariyatun (2001) 

 

Tabel 5. dapat dilihat hasil analisa tepung tempe kedelai yang digunakan 

sebagai bahan baku menunjukkan adanya perbedaan nilai komposisi tepung tempe 

kedelai yang diperoleh dari literatur. Hasil analisa tepung tempe kedelai yang 

digunakan sebagai bahan baku menunjukkan adanya perbedaan nilai komposisi 

tepung tempe kedelai yang diperoleh dari studi literatur. Pada beberapa parameter, 

komposisi tepung tempe kedelai yang digunakan sebagai bahan baku memiliki 

nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari studi 

literatur. Parameter-parameter tersebut adalah kadar protein, dan kadar air. 

Sedangkan pada lemak memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai literatur. 

Sedangkan untuk parameter total padatan tepung tempe kedelai yang digunakan 

sebagai bahan baku memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai hasil studi 

literatur. Hal ini disebabkan karena nilai kadar air pada tepung tempe kedelai 
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bahan baku lebih rendah daripada nilai kadar air pada literatur. Nilai kadar air dan 

total padatan saling berbanding terbalik. Sehingga semakin rendah nilai kadar air 

suatu bahan maka nilai total padatan pada bahan tersebut akan meningkat, begitu 

pula sebaliknya (Jeremiah, 1996). 

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan hasil analisa dengan studi 

literatur antara lain bahan baku tempe yang digunakan, proses pengeringan dan 

penepungannya. Subagyo (2001) menyebutkan bahwa bahan baku, proses 

pengolahan seperti lama pengukusan, pengirisan, dan cara pengeringan 

berpengaruh nyata terhadap nilai mutu tepung tempe. 

4.3 Analisa Sifat Fisik dan Kimia Es krim Tempe 

4.3.1 Total Padatan dan KadarAir 

Rerata total padatan es krim yang dihasilkan akibat variasi proporsi tepung 

tempe kedelai dan karagenan berkisar antara 19.11-32.22 % (Lampiran 4). 

Kecenderungan total padatan es krim yang dihasilkan akibat variasi proporsi 

tepung tempe kedelai dan karagenan disajikan pada Gambar 6. Sedangkan rerata 

total kadar air es krim yang dihasilkan akibat variasi proporsi tepung tempe 

kedelai dan karagenan berkisar antara 67.78-80.83 % (Lampiran 4). 
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Gambar 5. Hubungan Penambahan Komposisi Tepung Tempe Kedelai dan 

Karagenan dengan Kadar Air Es Krim 

Gambar 5. menunjukkan bahwa total padatan cenderung meningkat 

dengan semakin tingginya penambahan karagenan dan tepung tempe kedelai. 

Total padatan tertinggi diperoleh pada perlakuan penggunanan karagenan sebesar 

1 % dan 10 % tepung tempe kedelai. Sedangkan terendah diperoleh pada 

perlakuan penggunaan karagenan sebesar 0.5 % dan 5 % tepung tempe kedelai. 

Berdasarkan hasil analisa bahan baku (Tabel 5) tepung tempe kedelai yang 

digunakan mengandung total padatan 95.7 %. Dengan demikian, apabila tepung 

tempe kedelai yang digunakan dalam pembuatan es krim proporsinya ditingkatkan 

maka total padatan es krim tersebut akan mengalami peningkatan pula. 

Peningkatan total padatan merupakan hasil dari peningkatan persentase seluruh 

komponen adonan. Total padatan adalah komponen-komponen padatan yang 

menyusun suatu bahan, yaitu komponen lemak, protein, karbohidrat, dan abu. 
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Peningkatan total padatan ini diharapkan dapat menghasilkan tekstur produk yang 

lebih halus karena akan menyebabkan penghambatan mekanis terhadap 

pertumbuhan kristal (Arbuckle and Marshall, 1997).  

 

Gambar 6. Hubungan Pnambahan Komposisi Tepung Tempe Kedelai dan 

Karagenan dengan Total Padatan Es Krim 

Gambar 6. menunjukkan bahwa kadar air cenderung menurun dengan 

semakin tingginya penambahan karagenan dan tepung tempe kedelai. Kadar air 

tertinggi diperoleh pada perlakuan penggunanan karagenan sebesar 1 % dan 5 % 

tepung tempe kedelai. Sedangkan terendah diperoleh pada perlakuan penggunaan 

karagenan sebesar 1 % dan 10 % tepung tempe kedelai. Nilai kadar air dan total 

padatan memiliki hubungan berbanding terbalik. Sehingga semakin rendah nilai 

kadar air suatu bahan maka nilai total padatan pada bahan tersebut akan 

meningkat, begitu pula sebaliknya (Jeremiah, 1996). Hal itu sesuai dengan hasil 
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yang diperoleh dalam penelitian ini dimana nilai kadar air dan total padatan 

berbanding terbalik. 

4.3.2 Viskositas Adonan  

Viskositas adonan es krim tempe akibat pengaruh variasi proporsi tepung 

tempe kedelai dan karagenan berkisar antara 2.267-5.367 Pa.s (Lampiran 4). 

Adonan es krim ini lebih kental dengan air yang hanya berkisar 0.73-0.80 Pa.s. 

Kecenderungan viskositas adonan es krim yang dihasilkan akibat variasi proporsi 

karagenan dan tepung tempe kedelai disajikan pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Hubungan Penambahan Komposisi Tepung Tempe Kedelai dan 

Karagenan dengan Viskositas Adonan Es Krim 

Gambar 7. menunjukkan bahwa viskositas cenderung meningkat dengan 

semakin tingginya proporsi karagenan dan proporsi tepung tempe kedelai yang 

digunakan. Viskositas tertinggi diperoleh pada perlakuan penggunaan 1% 

karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai. Sedangkan viskositas terendah 

diperoleh pada proporsi 0.5 % karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai. 
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Peningkatan viskositas adonan es krim akibat meningkatnya proporsi 

karagenan dan tepung tempe kedelai sesuai dengan hasil studi literatur. Marshall, 

et al., (2003) menyatakan bahwa viskositas meningkat seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi dari penstabil, protein, lemak, dan total padatan. 

Tepung tempe kedelai sebagai sumber protein utama, serta peningkatan total 

padatan akibat digunakannya kedua bahan baku tersebut akan berperan dalam 

meningkatnya viskositas adonan. Penambahan karagenan pada setiap perlakuan 

meningkatkan viskositas adonan. Menurut Tranggono (1989) hal ini dikarenakan 

sifat karagenan yang mampu mengikat air dan kemampuannya untuk membentuk 

gel sehingga menjadikan adonan lebih kental.  

4.3.3 Kadar Protein 

Rerata kadar protein es krim yang dihasilkan akibat variasi proporsi tepung 

tempe kedelai dan karagenan berkisar antara 4.261-5.486 % (Lampiran 4). 

Kecenderungan kadar protein es krim yang dihasilkan akibat variasi proporsi 

tepung tempe kedelai dan karagenan disajikan pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Hubungan Penambahan Komposisi Tepung Tempe Kedelai dan 

Karagenan dengan Kadar Protein Es Krim 

Gambar 8. menunjukkan bahwa kadar protein cenderung meningkat dengan 

semakin tingginya proporsi karagenan dan proporsi tepung tempe kedelai yang 

digunakan. Kadar protein tertinggi diperoleh pada perlakuan penggunaan proporsi 

0.5 % karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai. Sedangkan kadar protein 

terendah diperoleh pada perlakuan penggunaan proporsi 0.5 % karagenan dan 10 

% tepung tempe kedelai 

Berdasarkan hasil analisa bahan baku (Tabel 5) tepung tempe kedelai yang 

digunakan mengandung protein sebesar 42.46 %. Sebagai bahan baku utama 

tentunya hal tersebut akan memberikan sumbangan protein pada es krim. Kadar 

protein tersebut akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi 

karagenan dan tepung tempe kedelai yang digunakan. Perbedaan proporsi 

karagenan juga mempengaruhi hasil kadar protein, namun peningkatan kadar 
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protein yang terjadi tidak sebesar peningkatan yang terjadi akibat variasi proporsi 

tepung tempe kedelai. Hal ini diduga karena kadar protein karagenan yang lebih 

rendah daripada kadar protein tepung tempe kedelai. Reni (2010) dalam 

penelitiannya menyebutkan proporsi tepung tempe kedelai memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap protein es krim yang dihasilkan. Pada proses pembuatan es 

krim, protein berfungsi menstabilkan emulsi lemak setelah homogenisasi, 

menambah cita rasa, membantu pembuihan, meningkatkan dan menstabilkan daya 

mengikat air yang berpengaruh pada kekentalan es krim dan menghasilkan tekstur 

yang lembut, serta meningkatkan overrun tanpa mempengaruhi tekstur dan 

kelembutan es krim (Padaga dan Sawitri, 2005). 

4.3.4 Kadar Lemak 

Rerata kadar lemak es krim yang dihasilkan akibat variasi proporsi 

karagenan dan tepung tempe kedelai berkisar antara 5.031- 7.91% (Lampiran 4). 

Kecenderungan kadar lemak es krim yang dihasilkan akibat variasi proporsi 

karagenan dan tepung tempe kedelai disajikan pada Gambar 9. 



45 
 

 
 

 

Gambar 9. Hubungan Penambahan Komposisi Tepung Tempe Kedelai dan 

Karagenan dengan Kadar Lemak Es Krim 

 

Gambar 9. menunjukkan bahwa kadar lemak cenderung meningkat dengan 

semakin tingginya proporsi karagenan dan tepung tempe kedelai yang digunakan. 

Kadar lemak tertinggi diperoleh pada perlakuan penggunaan proporsi karagenan 1 

% dan 10,0% tepung tempe kedelai yaitu sebesar 7.91 %, sedangkan kadar lemak 

terendah diperoleh pada penggunaan proporsi 0.5 % karagenan dan 5 % tepung 

tempe kedelai yaitu sebesar 5.031 %. 

Hasil analisa bahan baku (Tabel 5) menyebutkan bahwa tepung tempe 

kedelai yang digunakan mengandung lemak sebesar 27.7 %, sehingga dalam 

pembuatan es krim ini tepung tempe kedelai merupakan sumber lemak utama. 

Penggunaan proporsi tepung tempe kedelai sebesar 5-10 % sebagai bahan baku 

tentunya akan memberikan sumbangan lemak pada es krim, sehingga semakin 
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besar jumlah bahan baku sumber lemak yang digunakan, maka kandungan lemak 

pada suatu produk akan meningkat. Padaga dan Sawitri (2005) menyebutkan 

bahwa lemak mempunyai peranan penting pada kualitas es krim, yaitu 

meningkatkan nilai gizi es krim, menambah cita rasa, menghasilkan tekstur yang 

lembut, membantu memberikan bentuk dan kepadatan, serta memberikan sifat 

meleleh yang baik. Pada gambar 5. juga menunjukkan adanya peningkatan kadar 

lemak seiring penambahan proporsi karagenan. Hal ini disebabkan kandungan 

lemak yang dimiliki karagenan sebesar 0.5 % (Juffiadi, 2000). Penambahan 

karagenan akan meningkatkan kadar lemak pada es krim  

4.3.5 Overrun 

Overrun es krim akibat variasi proporsi karagenan dan tepung tempe kedelai 

berkisar antara 14.014- 22.132 % (Lampiran 4). Kecenderungan overrun es krim 

akibat variasi proporsi karagenan dan tepung tempe kedelai disajikan pada 

Gambar 10. 
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Gambar 10. Hubungan Penambahan Komposisi Tepung Tempe Kedelai dan  

Karagenan dengan Overrun Es Krim 

 

Gambar 10. menunjukkan bahwa overrun tertinggi diperoleh pada perlakuan 

penggunaan proporsi 1 % karagenan  dan 10 % tepung tempe kedelai. Sedangkan 

overrun terendah diperoleh pada perlakuan penggunaan proporsi 0.5 % karagenan 

dan 10 % tepung tempe kedelai. Overrun pada es krim cenderung menurun seiring 

dengan semakin meningkatnya proporsi tepung tempe yang digunakan. Hal ini 

disebabkan oleh meningkatnya kadar lemak es krim. Ukuran, jumlah, serta 

kondisi fisik globula-globula lemak dalam adonan es krim menentukan tingkat 

pembuihan dan stabilitas buih yang terbentuk. Globula lemak berukuran kecil dan 

tergabung dalam jumlah yang terbatas dapat meningkatkan pembuihan. Adonan 

yang tidak mengandung lemak membuih dengan cepat, namun menghasilkan buih 

yang mudah mengalami penyusutan setelah dibekukan. Globula-globula lemak 

yang terkoalesensi sebagian selama pembekuan membentuk struktur yang mampu 
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mempertahankan buih dari penyusutan. Namun, penggunaan lemak yang berlebih 

dalam pembuatan es krim akan mengurangi kemampuan adonan untuk membuih 

(whipping ability) (Marshall, et al., 2003). Menurut Goff (2002), pada saat proses 

pembuihan dalam ice cream maker berlangsung sebagian emulsi lemak pecah dan 

globula-globula lemak mulai terflokulasi (terdestabilisasi). Gelembung-

gelembung udara yang masuk pada proses pembuihan ini akan distabilkan oleh 

globula-globula lemak yang telah mengalami koalesensi sebagian (partially 

coalesced fat) tersebut. Dalam penelitian ini pengemulsi yang digunakan adalah 

kuning telur dengan jumlah yang sama untuk tiap perlakuan, sedangkan bahan 

sumber lemak yang digunakan berbeda-beda proporsinya. Pada es krim yang 

menggunakan tepung tempe kedelai yang tinggi diduga kemampuan pengemulsi 

mengurangi kestabilan emulsi lemak tidak seoptimum pada es krim yang 

menggunakan tepung tempe kedelai dengan proporsi yang lebih rendah 

4.3.6 Waktu Meleleh  

Rerata waktu pelelehan es krim akibat variasi proporsi karagenan dan 

tepung tempe kedelai 30.201-38.667 menit (Lampiran 4). Kecenderungan waktu 

pelelehan es krim yang dihasilkan akibat variasi proporsi karagenan dan tepung 

tempe kedelai disajikan pada Gambar 11. 



49 
 

 
 

 

Gambar 11. Hubungan Penambahan Komposisi Tepung Tempe Kedelai dan 

Karagenan dengan Waktu Meleleh Es Krim 

Gambar 11. menunjukkan bahwa waktu pelelehan cenderung meningkat 

dengan semakin tingginya variasi proporsi karagenan dan tepung tempe kedelai 

yang digunakan. waktu pelelehan terlama diperoleh pada perlakuan penggunaan 1 

% karagenan  dan 10 % tepung tempe kedelai. Sedangkan waktu pelelehan tecepat 

diperoleh pada perlakuan penggunaan 0.5 % karagenan dan 10 % tepung tempe 

kedelai. 

Marshall et al., (2003) menyebutkan bahwa, produk yang mempunyai 

kadar lemak dan kandungan udara (overrun) yang tinggi cenderung meleleh 

dengan lambat. Dalam hal ini sel-sel udara bertindak sebagai insulator dan lemak 

akan menstabilisasi struktur buih. Terjadinya peningkatan kecepatan leleh juga 

disebabkan karena semakin meningkatnya proporsi tepung tempe kedelai yang 

digunakan maka total padatan es krim akan semakin meningkat pula. Berdasarkan 
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hasil analisa bahan baku (Tabel 5) jumlah total padatan tepung tempe kedelai 

mencapai 95.7 %. Zubaidah (2002) menyatakan bahwa, waktu meleleh es krim 

sangat dipengaruhi oleh total padatan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin 

tinggi total padatan maka transfer panas pada bahan akan rendah, sehingga es 

krim akan lambat meleleh.  

Penambahan penstabil karagenan dalam penelitian ini juga mempengaruhi 

terhadap lama kecepatan leleh. Dimana pemakaian 1% mampu sedikit 

meningkatkan lama kecepatan leleh. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Masykuri dkk (2009) dimana mereka menyebutkan semakin tinggi 

kadar karagenan yang digunakan akan memperlama resistensi pelelehan es krim 

yang dihasilkan. Bahan penstabil merupakan senyawa-senyawa hidrokoloid 

biasanya polisakarida yang berperan meningkatkan kekentalan dari adonan es 

krim terutama pada keadaan sebelum pembekuan. Penambahan bahan penstabil 

dengan persentase yang terlalu banyak akan membuat adonan lebih kental 

sehingga meningkatkan resistensi pelelehan (Winarno, 1990). Hal ini disebabkan 

karena salah satu sifat dari penstabil adalah mempunyai daya ikat air yang tinggi, 

berguna untuk menghaluskan tekstur dan memperlambat pelelehan dari es krim 

(Buckle et al., 1987). 

Viskositas adonan juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat 

pelelehan es krim. Dari hasil analisa viskositas dapat diketahui bahwa peningkatan 

proporsi tepung tempe kedelai dan karagenan menyebabkan viskositas meningkat. 

Dengan kata lain, jika nilai viskositasnya rendah maka tingkat kekentalan rendah 
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(encer) sehingga struktur es krim akan cepat leleh akibatnya waktu yang 

dibutuhkan untuk leleh semakin cepat.  

4.4 Karakteristik Organoleptik Es Krim Tempe 

Nilai penerimaan konsumen terhadap produk dapat diketahui dengan 

melakukan uji organoleptik melalui uji sensoris yang meliputi parameter uji rasa, 

aroma, warna, dan tekstur (mouthfeel). Uji sensoris ini dilakukan dengan 

partisipasi 20 orang panelis dengan menggunakan Hedonic Scale Scoring melalui 

7 skala numerik yang mewakili tingkat kesukaan konsumen terhadap produk 

berdasarkan parameter uji. Panelis dalam uji sensoris ini diambil acak artinya 

panelis bukan dalam kategori panelis yang terlatih melainkan termasuk katogori 

panelis yang tidak terlatih, panelis diberikan sampel untuk mengetahui sifat-sifat 

sensorik dari sampel. Penilaian es krim secara panel berdasarkan kesan subjektif 

dari para panelis dengan prosedur sensorik tertentu yang harus dituruti. 

4.4.1 Tingkat Kesukaan Rasa 

  Rerata skor kesukaan panelis terhadap rasa es krim akibat variasi proporsi 

karagenan dan tepung tempe kedelai berkisar antara 3.9-5.25 (tidak suka-suka) 

(Lampiran 5) 
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Gambar 12. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Rasa Es Krim  

Gambar 12. menunjukkan bahwa rerata tingkat kesukaan panelis terhadap 

rasa es krim semakin menurun dengan semakin meningkatnya proporsi tepung 

tempe kedelai. Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa es krim terendah diperoleh 

dari penggunaan 0.5 % karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai, sedangkan 

tingkat kesukaan panelis terhadap rasa es krim tertinggi diperoleh dari 

penggunaan 0.5 % karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai. Panelis kurang 

menyukai rasa tempe pada es krim karena masih terasa langu dan getir (agak 

pahit). Panelis lebih menyukai es krim dengan kombinasi penggunaan 0.5 % 

karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai karena proporsi karagenan dan tepung 

tempe yang lebih rendah dan dikarenakan subtitusi dari tepung tempe yaitu jumlah 

susu yang semakin besar sehingga mampu menyamarkan rasa yang tidak disukai 

dari tepung tempe kedelai. Hal ini juga dikuatkan dengan Dian dkk (2007) dalam 
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penelitian mereka meyebutkan panelis lebih menyukai es krim dengan cita rasa 

dan aroma susu yang masih terasa.  

Penambahan penstabil ternyata juga malah menurunkan tingkat rasa 

kesukaan panelis terhadap es krim, seharusnya peningkatan penstabil akan 

menghasilkan es krim yang lebih baik Hal ini dikuatkan dengan pendapat 

Winarno (1990) bahwa karagenan mampu mencegah timbulnya kristal es yang 

besar dan cita rasa (flavour) dapat terasa dengan jelas dan mencair dimulut dengan 

baik, namun Masykuri dkk (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bila 

konsentrasi karagenan ditingkatkan lagi menjadi lebih dari 0.7%, ternyata tingkat 

kesukaan menjadi menurun. Oleh karena itu, konsentrasi karaginan yang optimal 

atau tepat adalah pada kisaran 0.3% - 0.5%. Penelitian ini yang menggunakan 

penstabil 1 % ternyata tidak disukai oleh panelis. 

4.4.2 Tingkat Kesukaan Warna 

Warna dari es krim disebabkan oleh adanya proses pengolahan, pengaruh 

alami bahan baku dan komponen pendukungnya. Rerata skor kesukaan panelis 

terhadap warna es krim akibat variasi proporsi karagenan dan tepung tempe 

kedelai berkisar antara 4.4 5.25 (netral - suka) (lampiran 5).  
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Gambar 13. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Warna Es Krim  

 

Tingkat kesukaan panelis terhadap warna es krim yang terendah diperoleh 

dari penggunaan proporsi 1 % karagenan dan 7.5 % tepung tempe kedelai, 

sedangkan tingkat kesukaan panelis terhadap warna es krim tertinggi diperoleh 

dari penggunaan proporsi 0.5 % karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai. 

Gambar 13. menunjukkan bahwa rerata tingkat kesukaan panelis terhadap warna 

es krim cenderung menurun dengan adanya peningkatan proporsi tepung tempe 

kedelai. Hal ini dikarenakan jumlah padatan yang semakin banyak terutama 

tepung tempe kedelai yang cenderung berwarna gelap sehingga membuat panelis 

tidak menyukai es krim yang berwarna gelap. Warna merupakan salah satu factor 

yang mempengaruhi daya terima konsumen. Menurut Arbukcle (1986) warna es 

krim harus menarik dan menyenangkan konsumen, seragam serta mewakili 

citarasa yang ditambahkan. Warna yang dihasilkan antara kuning muda sampai 

kuning pucat. Semakin tinggi proporsi tepung tempe kedelai yang ditambahkan, 
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maka warna es krim yang dihasilkan menjadi semakin berwarna kuning 

kepucatan. Hal ini diduga karena warna tepung tempe kedelai yang berwarna 

putih kekuningan. Warna tersebut tampaknya tidak disukai oleh panelis seiring 

dengan penambahan tepung tempe kedelai. Panelis lebih menyukai warna es krim 

yang lebih cerah yaitu penambahan tepung tempe kedelai yang paling kecil.  

4.4.3 Tingkat Kesukaan Aroma 

Rerata skor kesukaan panelis terhadap aroma es krim akibat variasi proporsi 

karagenan dan tepung tempe kedelai berkisar antara 4.6-4.85 (netral) (lampiran 5). 

 

Gambar 14 . Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Aroma Es Krim  

Tingkat kesukaan panelis terhadap aroma es krim yang terendah diperoleh 

dari penggunaan 0.5 % karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai, sedangkan 

tingkat kesukaan panelis terhadap warna es krim tertinggi diperoleh dari 

penggunaan 0.5 % karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai. Gambar 14. 

menunjukkan bahwa rerata tingkat kesukaan panelis terhadap warna es krim 
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cenderung untuk menurun akibat peningkatan proporsi karagenan dan tepung 

tempe kedelai. Sama seperti pada tingkat kesukaan rasa, panelis lebih menyukai es 

krim dengan proporsi tepung tempe kedelai yang rendah yang menjadikan susu 

sebagai subtitusi tepung tempe kedelai menjadi meningkat, hal itu mengakibatkan 

panelis lebih menyukainya karena susu sapi dapat menyamarkan aroma langu dari 

tepung tempe kedelai. 

4.4.4 Tingkat Kesukaan Tekstur (Mouthfeel) 

Rerata total kesukaan panelis terhadap tekstur akibat variasi proporsi 

karagenan dan tepung tempe kedelai berkisar antara 4.55–5.1 (netral-suka) 

(lampiran 5). 

 

Gambar 15. Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Tekstur Es Krim  

Gambar 15. menunjukkan bahwa rerata tingkat kesukaan panelis terhadap 

tekstur es krim yang dihasilkan semakin menurun dengan adanya peningkatan 

variasi proporsi karagenan dan tepung tempe kedelai. Tingkat kesukaan panelis 
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terhadap tekstur es krim terendah diperoleh dari penggunaan variasi proporsi 1% 

karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai, sedangkan tingkat kesukaan panelis 

terhadap tekstur tertinggi diperoleh dari penggunaan variasi proporsi 0.5 % 

karagenan dan 5% tepung tempe kedelai. Peningkatan proporsi karagenan dan 

tepung tempe yang digunakan akan mengakibatkan peningkatan terhadap 

kandungan lemak.  

4.5 Keseimbangan Massa dan Analisa Proses  

4.5.1 Proses Pembuatan Tepung Tempe Kedelai 

Keseimbangan massa pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

banyaknya kehilangan massa yang terjadi pada setiap tahap pengolahan. Diagram 

massa untuk proses pembuatan tepung tempe kedelai ditunjukkan oleh Gambar 

16. Gambar 16. menunjukkan selama proses pembuatan tepung banyak 

dipengaruhi oleh pertambahan dan kehilangan air selama tahap pengolahan mulai 

blanching, dan pengovenan. Pada tahap pengayakan, terjadi kehilangan massa 

karena tepung hasil giling tidak seragam sehingga tidak lolos dari ayakan 100 

mesh.  

Perhitungan komponen mass balance sangat berguna untuk mengetahui 

jumlah dan konsentrasi komponen yang ada pada setiap proses, sehingga akan 

mempermudah untuk menjelaskan mengenai suatu aliran proses. Pada 

keseimbangan material, massa dan konsentrasi unit biasa dinyatakan dengan 

fraksi massa atau persen massa (Toledo, 1980).  
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Pemotongan Blanching Pengeringan Penggilingan 

Tempe Kedelai 

Segar (T1)

2000 g

Uap Air

1166.5 g

Tempe Kering (T2)

T2 = T1- Uap Air

     = 2000 – 1166.5

     = 833.5 g 

   

Tepung Tempe 

Kedelai (T3)

T3  = T2 – H

      =  833.5-159.5

       = 674 g

Pengayakan
Tepung Tempe 

Kedelai 100 Mesh 

(T4)

       T4 = T3 – P

            = 674-411.5

= 262.5 g

Massa yang hilang 

(H)

159.5 g

Tidak ikut Terayak 

(non 100 mesh)

(P) 

411.5 g 

 Gambar 16. Mass Balance Pembuatan Tepung Tempe Kedelai 

 

4.5.1.1 Pemotongan  

 Pemotongan tempe dilakukan dengan memotong berbentuk segi empat 

dengan ukuran kurang lebih panjang 1 (satu) cm, lebar 1 (satu) cm dan tebal 0,2 

cm. Adapun tujuan pemotongan tempe segar menjadi potongan yang lebih kecil 

yaitu untuk memperoleh ukuran yamg seragam sehingga dalam proses 

pengeringan akan lebih cepat dan merata. Disamping itu potongan yang lebih 

kecil akan mempercepat proses penggilingan. 

4.5.1.2 Blanching 

Proses blanching atau pemblansiran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

mencelupkan kedalam air panas atau dengan cara memasukkan ke dalam uap 

panas (pengukusan). Dalam hal ini proses blanching tempe dilakukan dengan cara 

pengukusan selama kurang lebih 10 menit. Blanching dengan uap panas 

dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas jamur tempe, membunuh jasad renik 

atau mikroba pembusuk, mengurangi aroma dan rasa mentah yang tidak 
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dikehendaki dan membantu mempercepat pengeringan karena ketika terkena uap 

air panas sel-sel akan pecah dan rusak sehingga air akan keluar dan menguap. 

4.5.1.3 Pengeringan  

Pengeringan merupakan suatu cara untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air dengan menggunakan energi panas. Pengeringan 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengeringan (dehidrasi) dan pengeringan 

sebagai suatu proses alami (pengeringan matahari). Dalam hal ini proses 

pengeringan yang dilakukan menggunakan metode dehidrasi yaitu dengan 

meletakkan tempe hasil dari blanching di loyang ke oven dengan suhu 60 
o
C 

selama 24 jam. Saat proses ini terjadi penguapan air pada tempe sehingga 

mengurangi bobot massa pada hasil akhir setelah dikeringkan.  

Pada proses pengeringan, suhu pengeringan memegang peranan sangat 

penting. Jika suhu pengeringan terlalu tinggi akan mengakibatkan penurunan nilai 

gizi dan perubahan warna produk yang dikeringkan. Sedangkan bila suhu yang 

digunakan terlalu rendah, maka produk yang dihasilkan basah dan lengket atau 

berbau busuk, sehingga memerlukan waktu pengeringan yang cukup. 

4.5.1.4 Penggilingan  

Proses selanjutnya adalah dilakukan penggilingan. Penggilingan pada 

dasarnya adalah proses penghancuran tempe menjadi tepung tempe. Dalam hal ini 

penggilingan tempe dilakukan dengan menggunakan mesin giling (disk mill). 

Prinsip dari proses ini adalah ukuran bahan diperkecil dengan meremuknya, 

selama proses ini bahan ditekan oleh gerakan mekanis dari bagian-bagian mesin 

penggiling (Suyitno, 1999). 
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4.5.1.5 Pengayakan 

Pengayakan dimaksudkan untuk menghasilkan homogenitas ukuran 

butiran tepung sehingga dihasilkan memilki butiran yang halus. Dalam hal ini 

pengayakan tempe dilakukan dengan menggunakan ayakan tepung 100 mesh. 

Pada proses ini terjadi banyak tepung yang tidak terayak, sehingga tepung tempe 

yang berukuran 100 mesh dihasilkan cukup rendah. Diduga proses sebelumnya 

yaitu tepung tempe hasil giling masih berukuran cukup besar sehingga 

mempengaruhi hasil ayakan. Kadar air pada tepung tempe yang memiliki ukuran 

100 mesh adalah 4.3 sesuai dari analisa bahan baku pada Tabel 5. 

4.5.2 Proses Pembuatan Es Krim Tempe Kedelai 

  Diagram keseimbangan massa pada proses pembuatan es krim 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. Gambar 17. menampilkan diagram 

mass balance proses pembuatan es krim kombinasi penggunaan proporsi 0.5 % 

karagenan dan 5 % Tepung Tempe Kedelai. 

Pada Gambar 17. dapat dilihat secara jelas penambahan dan kehilangan 

sejumlah massa bahan. Pada proses pembuatan es krim keseimbangan massa lebih 

kepada susut massa yang terjadi pada adonan. Perhitungan rendemen dilakukan 

dari rasio antara massa produk dengan input kemudian dikali 100 %.  Rendemen 

dicari untuk mengetahui efisiensi dari proses pembuatan es krim.  

 

 

 

 



61 
 

 
 

 

Pencampuran dan 

Pemanasan

Tepung Tempe Kedelai

 (TK)

KA = 4.3 % 

Gula 60 g (G)

Whipping 50 g (W)

Kuning Telur 5 g (KT) 

Susu 302.5 g (S)

Skim

 50 g

(SK)

Karagenan  2.5 g (K)

Adonan 1

440.4 g

KA = 54.16 %

Massa yang hilang 

(H) 59.6 g

Homogenisasi

Adonan 1 

440.4 g

KA = 54.16 %

Adonan 2

435.6 g

KA= 53.04 %

Massa yang Hilang 

4.8 g (H)

Di Buihkan 

(ICM)

Adonan 2

435.6 g

KA= 53.04 %

ICM

318.6 g 

KA= 65.72 % 

Massa yang Hilang 

117 g (H)

DiBekukan

ICM

318.6 g 

KA= 65.72 % 

Es Krim

322.3 g

KA=78.56 %

Uap air

 3.7 g (U)

 

ICE CREAM PROCESS

G=Gula 60 g

W=Whipping 50 g

KT=Kuning Telur 5 g 

TK=Tepung Tempe 

Kedelai 

S=Susu 302.5 g

SK=Skim 50 g

K=Karagenan  2.5 g

Massa hilang =121.8 g

Uap Air=3.7 g

Es Krim

Rendemen = (322.3 : 500) x 100 % 

                   = 64.46 % 

 

Gambar 17. Mass Balance Pembuatan Es Krim  

 

 



62 
 

 
 

4.5.2.1 Pencampuran dan Pemanasan  

  Pencampuran bahan dilakukan secara bertahap dan tidak boleh sekaligus 

(Hadiwiyoto, 1983). Susu, gula, susu skim, wheaping cream, tepung tempe 

dimasukkan secara berurutan, kemudian ditambahkan kuning telur dan karagenan. 

Adonan es krim yang dipanaskan sekaligus dilakukan pengadukan, agar bahan-

bahan bisa terlarut.  Setelah mencapai suhu 80 
o
C dilakukan pasteruisasi selama 

25 detik (Ruger.et al., 2002). Marshall, et al., (2003), menyatakan bahwa 

pasteurisasi adonan es krim dilakukan dengan tujuan untuk membunuh sebagian 

besar mikroba, terutama dari golongan patogenik, melarutkan dan membantu 

pencampuran bahan-bahan penyusun, memperbaiki cita rasa, menghasilkan 

produk yang seragam, dan memperpanjang umur simpan produk dengan mutu 

yang baik 

  Hasil massa ketika setelah proses pencampuran dan pemanasan mengalami 

penurunan, hal ini dikarenakan adanya bahan yang menguap serta adonan yang 

menempel pada panci. Hal itu menyulitkan dalam pengambilan bahan yang 

menempel sehingga terjadilah berkurangnya massa yang dihasilkan. 

4.5.2.2 Homogenisasi  

  Proses selanjutnya adalah homogenisasi, dimana adonan es krim hasil 

pasteurisasi terlebih dahulu didinginkan pada suhu ruang lalu dilakukan 

homogenisasi dengan menggunakan mixer. Manfaat pada proses ini yaitu bahan 

campuran menjadi sempurna,, memperbaiki tekstur, mempercepat aging dan 

produk yang dihasilkan lebih seragam.  
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  Pada proses ini terjadi penurunan bobot massa. Hal ini terjadi dikarenakan 

adonan yang menempel pada ujung dari mixer dan pada baskom yang sebagai 

wadah, namun pengurangan massa pada proses ini hanya kecil tidak sebesar pada 

saat pencampuran dan pemanasan. Selanjutnya dilakukan proses aging. Proses 

aging atau proses penuaan dilakukan pada suhu 4
0
C selama 24 jam. Aging 

dilakukan agar diperoleh adonan es krim yang lebih kental, lebih halus dan 

tampak lebih mengkilat.  

4.5.2.3 Pembuihan dengan ICM  

  Pada proses selanjutnya yaitu pada saat pembuihan. Proses pembuihan 

dalam pembuatan es krim dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut ice 

cream maker (ICM). Suhu di dalam ICM berkisar -1 ºC sampai -25 ºC dimana 

suhu ini dicapai dengan bantuan mesin refrigerator pada salah satu sisi ICM. 

Prinsip kerja dari ICM adalah sebagai berikut: gerak rotasi terjadi pada pengaduk 

stainless steel (rotator) dan pada tabung tempat bahan baku. Perputaran ini 

bertujuan untuk menambah kehalusan dan melarutkan partikel padatan yang 

masih tersebar setelah proses aging. Pembuihan dalam ice cream maker ini 

dilakukan sedikitnya selama 30 menit. Penambahan waktu yang terlalu lama akan 

menghasilkan tekstur es krim tidak lembut. 

  Pada dasarnya proses yang terjadi dalam ICM itu adalah membekukan 

adonan dengan cara mengaduk perlahan dengan putaran tertentu dan konstan  

sedemikian rupa sehingga semua bagian dari adonan bisa menyentuh dinding 

cylinder evaporasi mesin ice cream. Jadi pengadukan disini berfungsi sebagai 

berikut : pertama menjaga agar adonan tidak membentuk kristal, kalau adonan 
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diam maka ada kemungkinan molekul air yang berdekatan bersatu membentuk 

kristal, tapi kalau diaduk terus menerus dengan putaran stabil maka tidak ada 

kesempatan untuk bersatu. Fungsi kedua dari pengaduk adalah memberi 

kesempatan semua bagian adonan bisa menyentuh dinding mesin ice cream secara 

bergantian dan berkala. Proses tanpa adanya pengaduk dalam hal ini akan 

memperlambat pada proses pembekuan yang tidak merata serta hasil es krim yang 

menggumpal. Skema kerja ICM lebih jelasnya ada di lampiran 9. 

  Proses pembuihan ini berfungsi untuk mengecilkan ukuran kristal es yang 

terbentuk, semakin kecil ukuran kristal es-nya, maka semakin lembut es krim 

yang terbentuk. Kemudian pada proses ini akan terjadi pencampuran udara ke 

dalam adonan es krim.  

  Pada proses ini juga terjadi penurunan massa, seharusnya pada proses ini 

menurut teori mengalami penambahan massa yang dihasilkan karena udara yang 

berada pada alat terperangkap pada es krim yang diputar sehingga terikat satu 

dengan lainnya yang mengakibatkan penambahan massa pada proses ini, namun 

seperti pada saat homogenisasi, banyak hasil es krim yang tidak mampu 

sepenuhnya di ambil karena sulit dipisahkan dari alat ice cream maker, akibatnya 

menyulitkan pengambilan karena hasil es krim yang telah dibuihkan harus segera 

dipindahkan ke freezer, lamanya es krim pada suhu ruang mampu merusak mutu 

dari es krim terutama protein yang rentan terhadap perubahan suhu. 
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4.5.2.4 Pembekuan 

  Proses terakhir yaitu pembekuan mengalami kenaikan pada massa yang 

dihasilkan, diduga terjadinya kristalisasi pada es krim mengakibatkan 

penambahan pada es krim yang dihasilkan. Proses kristalisasi es terbentuk karena 

pelepasan panas pada saat suhu air diturunkan yang akan mengakibatkan 

pergerakan-pergerakan molekul air diperlambat. Bila air didinginkan terus sampai 

suhu 4
0
C suatu pola baru ikatan hidrogen akan terbentuk, dan ketika panas dilepas 

lagi setelah suhu air mencapai 0
0
C maka terbentuklah kristal es. Semakin cepat 

proses pengerasan es, kristal es yang terbentuk semakin kecil dan tekstur es krim 

yang dihasilkan semakin lembut. Hal ini diperkuat pendapat dari Buckle et al., 

(1987) yang menyatakan bahwa pembekuan yang cepat dan penyimpanan dengan 

fluktuasi suhu yang tidak terlalu besar, akan membentuk kristal-kristal es kecil 

dalam sel. Menurut Muse dan Hartel (2004) ukuran kristal es yang dihasilkan 

pada proses ini mempengaruhi terhadap waktu meleleh es krim. Hal ini 

dikarenakan aliran air pada saat pelelehan berliku-liku akibatnya waktu meleleh 

akan semakin lama (Hartel et al., 2003). Prinsip dari proses pembekuan suatu 

bahan adalah penurunan suhu bahan tersebut sampai dibawah titik bekunya, 

sehingga air dalam bahan akan membeku (Heldman and Singh, 1981). 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

4.6 Pemilihan Perlakuan Terbaik dan Perbandingan Es Krim Perlakuan 

Terbaik dengan Es Krim Komersial dan SNI 

Produk es krim hasil penelitian ini merupakan produk es krim yang bahan 

baku salah satunya menggunakan tepung tempe kedelai yang berbeda pada produk 

es krim pada umumnya. Dimana perbedaan bahan baku ini kemudian akan 

menyebabkan perbedaan komposisi nutrisi masing masing produk. Nutrisi 

dominan yang bersumber dari produk es krim adalah protein dan lemak. Untuk itu 

perlu dibandingkan antara karakteristik es krim hasil perlakuan terbaik dengan 

karakteristik es krim komersial. dan es krim sesuai SNI. Perlakuan terbaik terbagi 

menjadi 2 yang diambil dari nilai tertinggi dari hasil analisa sifat fisik dan kimia. 

dan hasil dari uji organoleptik.  

Perlakuan terbaik untuk parameter kimia dan fisik didapatkan berdasarkan 

hasil analisa atau penilaian secara obyektif dari masing-masing parameter, dimana 

perlakuan terbaiknya adalah penggunaan 1 % karagenan dan 10 % tepung tempe 

kedelai. Perlakuan terbaik untuk parameter organoleptik didapatkan dari penilaian 

subyektifitas panelis, dimana perlakuan terbaiknya adalah penggunaan 1 % 

karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai. Perlakuan terbaik parameter kimia dan 

fisik menunjukkan nilai total padatan, kadar protein, kadar lemak, dan viskositas 

yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai perlakuan terbaik menurut 

organoleptik. Hal ini disebakan karena komposisi padatan yang lebih tinggi. Pada 

parameter organoleptik, penggunaan 0.5 % karagenan dan 5 % tepung tempe 

kedelai merupakan penilaian terbaik. Panelis lebih menyukai produk es krim ini 

terutama karena rasa, warna, aroma, dan teksturnya yang lebih baik 

dibandingankan karakteristik fisik-kimia dari produk-produk es krim tersebut. 
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Karakteristik fisik-kimia dan organoleptik dari perlakuan terbaik dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Karakteristik Kimia-Fisik Es Krim Perlakuan Terbaik dan Es Krim 

Komersial dan SNI 

 

Parameter 

Es Krim 

Perlakuan Terbaik 

 

Es Krim 

Komersial 

***) 

 

 

  SNI 

  ****) 

 

Kimia Fisik 

*) 

Organoleptik 

**) 

Total Padatan (%) 

Kadar Protein (%) 

Kadar Lemak (%) 

Viskositas (Pa.s) 

Overrun (%) 

Waktu Pelelehan (m) 

32.22 

5.486 

7.91 

5.23 

22.132 

38.667 

19.11 

4.261 

5.031 

2.33 

14.014 

30.201 

32.46 

2 

8 

- 

- 

23.4 

34.0 

2.7 

5.0 

- 

- 

15-25 

*)Perlakuan terbaik berdasarkan parameter kimia-fisik (0.5%  Karagenan dan 5% 

tepung tempe kedelai) 

**)Perlakuan terbaik berdasarkan parameter organoleptik (1% karagenan dan 10% 

tepung tempe kedelai) 

***)Es Krim merk X 

****)Es Krim sesuai SNI 

 

Hasil pada Tabel 6. juga menunjukkan perbedaan karakteristik antara 

masing masing es krim. Pada parameter total padatan, es krim komersial memiliki 

total padatan yang lebih tinggi daripada es krim perlakuan terbaik hasil penelitian 

ini (baik parameter kimia-fisik maupun organoleptik). Sedangkan pada parameter 

kadar protein es krim perlakuan terbaik hasil penelitian ini (baik parameter kimia 

fisik maupun organoleptik), memiliki kadar protein yang lebih tinggi daripada es 

krim komersial dan kadar protein es krim sesuai SNI. Hal ini diduga disebabkan 

oleh penggunaan bahan baku tepung tempe kedelai. Dimana kadar protein tepung 

tempe kedelai itu sendiri cukup tinggi yaitu 43.03% (Rahmawati dan Sumiyati, 

2000). 

Pada parameter kadar lemak, es krim perlakuan terbaik hasil penelitian ini 

(baik parameter kimia-fisik maupun organoleptik) memiliki kadar lemak yang 
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lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar lemak pada es krim komersial 

namun lebih tinggi dari es krim sesuai SNI. Hal ini diduga disebabkan oleh bahan 

baku sumber lemak yang digunakan pada es krim komersial yaitu lemak nabati 

lebih tinggi jumlahnya. 

Sedangkan pada parameter fisik hanya dapat dibandingkan parameter 

waktu pelelehan. parameter selanjutnya yaitu viskositas dan overrun perbandingan 

tidak dapat dilakukan karena untuk mendapatkan data kedua parameter tersebut 

dibutuhkan adonan es krim, sementara es krim komersial hanya tersedia dalam 

bentuk es krim siap saji. Pada parameter waktu pelelehan, es krim komersial lebih 

lambat waktu pelelehannya daripada es krim hasil perlakuan terbaik parameter 

organoleptik dan parameter kimia-fisik. Hal ini diduga berhubungan dengan 

parameter total padatan, dimana semakin tinggi total padatan maka transfer panas 

pada bahan akan rendah, sehingga es krim akan lambat meleleh (Zubaidah, 2002). 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. a.  Komposisi es krim yang dipilih baik berdasarkan karakteristik fisik dan 

kimia didapatkan pada es krim dengan bahan baku 1 % karagenan dan 

10 % tepung tempe kedelai. 

b. Komposisi es krim yang dipilih baik berdasarkan karakteristik 

organoleptik didapatkan pada es krim dengan bahan baku 0.5 % 

karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai 

2. a. Viskositas adonan es krim tertinggi pada komposisi dengan bahan baku 

1 % karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai, dan terendah dengan 

bahan baku 0.5 % karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai 

b. Kadar air es krim tertinggi pada komposisi dengan bahan baku 1 % 

karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai, dan terendah dengan bahan 

baku 1 % karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai 

c. Kadar Protein es krim tertinggi pada komposisi dengan bahan baku 1 

% karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai, dan terendah dengan 

bahan baku 0.5 % karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai. 

d. Kadar Lemak es krim tertinggi pada komposisi dengan bahan baku 1 

% karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai, dan terendah dengan 

bahan baku 0.5 % karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai. 
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e. Overrun es krim tertinggi pada komposisi dengan bahan baku 1 % 

karagenan dan 7.5 % tepung tempe kedelai, dan terendah dengan bahan 

baku 0.5  % karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai. 

f. Waktu Pelelehan es krim yang terlama pada komposisi dengan bahan 

baku 1 % karagenan dan 10 % tepung tempe kedelai, dan yang tercepat 

dengan bahan baku 0.5 % karagenan dan 5 % tepung tempe kedelai. 

g. Keseimbangan massa yang menghasilkan rendemen tertinggi pada 

komposisi karagenan 1 % dan 7.5 % Tepung Tempe Kedelai dan 

terendah pada komposisi 0.5 % karagenan dan 5 % Tepung Tempe 

Kedelai.  

5.2 Saran 

1 Tekstur es krim masih cukup berpasir (sandy) dan overrun yang masih 

rendah. Perlu diadakan studi lebih lanjut mengenai pengaplikasian jenis 

penstabil lainnya .  

2. Aroma langu dari tepung tempe yang masih domonan, untuk itu perlu 

pendalaman lebih lanjut mengenai metode penepungan tempe yang baik. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa  

1.1 Kadar Air dan Total Padatan  

Kadar air dan total padatan diukur berdasarkan analisa kadar air. Analisa 

kadar air menurut AOAC (1999) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a) Ditimbang 5 gram sampel dengan tepat ke dalam petridish konstan 

b) Dikeringkan kedalam oven pada suhu 105 
o
C selama 3-5 jam, kemudian 

didinginkan dalam destikator selama 15 menit dan ditimbang 

c) Perlakuan tersebut diulang sampai tercapai berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0.2 mg). Pengurangan berat 

merupakan banyaknya air dalam bahan. Perhitungan : 

Kadar air  % =
berat awal –  berat akhir

berat awal
x100 % 

 

Total Padatan = 100% - kadar air (%) 

1. 2 Kadar Protein Kasar Metode Kjeldhal  

Analisa Protein dengan metode Kjeldhal menurut AOAC (1999) 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Ditimbang 2-5 gr sampel yang telah dihaluskan dan dimasukkan ke dalam 

labu kjeldhal 

b) Ditambah 0.5 tablet kjeldhal dan 15 ml H2SO4 pekat (catatan : untuk 

blanko tanpa sampel) 

c) Semua bahan didestruksi dalam labu kjeldhal dalam lemari asam dengan 

suhu 200-250 
o
C selama kurang lebih 2 jam (sampai cairan menjadi jernih) 

d) Api pemanas dimatikan dan dibiarkan bahan menjadi dingin 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

e) Ditambahkan 25 ml aquades dan 2 tetes indikator PP dalam labu kjeldhal 

yang telah didinginkan 

f) Labu kjeldhal dipanaskan dan ditambahkan perlahan-lahan larutan NaOH 

45% sampai ada lapisan cairan tercampur sehingga warna pada larutan 

berubah menjadi coklat 

g) Steam dihidupkan untuk menandai dimulainya destilasi 

h) Destilat ini ditampung dalam erlenmeyer yang telah diisi dengan 20 ml 

asam borat 3% dan 3 tetes indikator sertoshiro 

i) Destilasi dilakukan hingga sampai volume larutan pada erlenmeyer 

menjadi 100 ml (kira-kira selama 3 menit) dan warna berubah menjadi 

hijau muda 

j) Destilat yang diperoleh ititrasil dengan standar HCl (0.1 N sampai warna 

berubah menjadi pink) 

k) Buatlah juga larutan blangko dengan mengganti bahan dengan aquades. 

Dilakukan destruksi, destilasi dan titrasi seperti bahan contoh. 

l) Perhitungan 

% N =
(vol. titrasi sampel −  vol. titrasi blanko) N HCl 100 14.008

berat sampel x 1000
 

 

    % Protein = % N faktor konversi 

Keterangan: faktor konversi tergantung pada jenis sampel 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

1.3 Analisa Kadar Lemak Metode Soxhlet  

Analisa Lemak dengan metode Soxhlet menurut AOAC (1999) dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Dipersiapkan labu lemak yang ukurannya sesuai dengan alat ekstraksi 

Soxhlet yang akan digunakan. Keringkan dalam oven, dinginkan dalam 

desikator dan timbang. 

b) Preparasi sampel bahan cair (es krim): 2 g sampel ditimbang dalam cawan 

petri, kemudian dikeringkan di oven bersuhu 60 
o
C selama 12 jam. Sampel 

yang sudah kering kemudian dibungkus dengan kertas saring yang bebas 

lemak (timbel). Kemudian dilanjutkan tahapan ekstraksi seperti pada poin 

(d). 

c)  Preparasi sampel bahan padat (tepung tempe): ditimbang 2 g sampel 

dalam bentuk tepung langsung dalam saringan timbel, yang sesuai 

ukurannya,  

d) Timbel atau kertas saring yang berisi sampel tersebut diletakkan dalam 

alat ekstraksi soxhlet, kemudian pasang alat kondensor di atasnya dan labu 

lemak dibawahnya. 

e) Pelarut petroleum eter dituang ke dalam labu lemak secukupnya, sesuai 

dengan ukuran soxhlet yang digunakan. 

f) Dilakukan refluks selama minimal 5 jam sampai pelarut yang turun 

kembali ke labu lemak berwarna jernih.  

g) Labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada 

suhu 105 
o
C. 
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h)  Setelah dikeringkan sampai berat tetap dan dinginkan dalam desikator, 

labu beserta lemaknya tersebut ditimbang. 

kadar lemak =
berat lemak

berat sampel
x 100 % 

1.4 Analisa Viskositas  

Penentuan viskositas menurut Yuwono dan Susanto (1998) sampel 

dilakukan dengan menggunakan viskosimeter Briekfield RVT. Cara kerjanya 

adalah sebagai berikut : 

a) Sampel ditempatkan dalam beaker glass sampai tanda batas 

b) Spindel dipasang dan  rotasi (rpm) diatur pada angka terendah 

c) Dilakukan pengukuran viskositas dengan menjalankan viskosimeter 

d) Viskosimetet dihidupkan selama 10 detik supaya konstan 

e) Dibaca angka yang ditunkkan pada viskosimeter 

1.5 Analisa Overrun  

Cara pengukuran overrun menurut Idris (1992) adalah sebagai berikut : 

a. Wadah es krim yang mempunyai ukuran volume tertentu (misalnya 100 

ml) ditimbang. 

b. Adonan es krim dimasukkan sampai mencapai volumenya misalnya 100 

ml kemudian ditimbang. 

c. Adonan es krim kemudian dimasukkan ke dalam Ice Cream Maker 

(ICM) untuk diolah menjadi es krim.  

d. Wadah es krim yang sama disiapkan kembali dan ditimbang. 

 e. Adonan hasil Ice Cream Maker kemudian dimasukkan ke dalam wadah 

tersebut dan dibekukan. 
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f. Setelah proses pembekuan selesai, permukaan es krim dalam wadah 

diratakan sehingga volumenya tinggal 100 ml. 

g. Overrun dihitung dengan persamaan sebagai berikut :  

Overrun =
Berat adonan –  Berat es krim

Berat es krim
x 100 % 

 

1.6 Waktu Meleleh  

 Cara pengukuran waktu leleh menurut Nelson and Trout (1965) adalah 

sebagai berikut : 

a. Diukur suhu dan kelembapan dan udara 

b. Diambil sebagian es krim dan ice cream maker dengan menggunakan 

skope es krim sehingga diperoleh sampel dengan berat seragam sekitar (+ 

100 gram ) dan dimasukkan cawan petri kemudian dibekukan dalam 

freezer selama 24 jam 

c. Sampel dari freezer diambil dan diletakkan pada suhu kamar dan dibiarkan 

sampai sampel meleleh 

d. Waktu yang dibutuhkan sampai semua meleleh dicatat.   

 

1.7 Uji Organoleptik  

Pengujian organoleptik pada es krim ini menurut Rahayu (2001) 

ditujukan untuk pengujian tingkat kesukaan dengan menggunakan metode 

hedonic scale scoring untuk membandingkan tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna, rasa, aroma, tekstur dari masing-masing sampel. Setiap orang 
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diminta untuk menuliskan sebarapa jauh tingkat kesukaan panelis terhadap 

sampel yang disajikan dengan cara memberi nilai (skor) berdasar skala 

numerik pada lembar uji organoleptik.  
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Lampiran 2. Format Uji Organoleptik: Hedonic Scale Test 

 

Nama    : .................................................... 

Tanggal Pengujian  : .................................................... 

Produk yang diuji : Es Krim Tempe 

Instruksi   :Dihadapan Anda disajikan 6 produk es krim. Nyatakan 

penilaian Saudara dan berikan tanda (√) pada pernyataan 

yang sesuai dengan penilaian Saudara. 
 

PENILAIAN RASA KODE BAHAN 

F1W1 F1W2 F1W3 F2W1 F2W2 F2W3 

Sangat suka sekali       

Sangat suka       

Suka        

Netral       

Tidak Suka       

Sangat tidak suka       

Sangat tidak suka sekali       

 

PENILAIAN WARNA KODE BAHAN 

F1W1 F1W2 F1W3 F2W1 F2W2 F2W3 

Sangat suka sekali       

Sangat suka       

Suka        

Netral       

Tidak Suka       

Sangat tidak suka       

Sangat tidak suka sekali       

 

PENILAIAN AROMA KODE BAHAN 

F1W1 F1W2 F1W3 F2W1 F2W2 F2W3 

Sangat suka sekali       

Sangat suka       

Suka        

Netral       

Tidak Suka       

Sangat tidak suka       

Sangat tidak suka sekali       

 

PENILAIAN TEKSTUR KODE BAHAN 

F1W1 F1W2 F1W3 F2W1 F2W2 F2W3 

Sangat suka sekali       

Sangat suka       

Suka        

Netral       

Tidak Suka       

Sangat tidak suka       

Sangat tidak suka sekali       

 

Secara keseluruhan, tentukan produk es krim yang lebih Anda sukai dengan 

menuliskan kode yang diberikan : ................ 

Komentar/saran   : ...................................................................... 

......................................................................  
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Lampiran 3. Komposisi Bahan dalam Pembuatan Es Krim  

 

Bahan (g) F1W1 F1W2 F1W3 F2W1 F2W2 F2W3 

Wheaping Cream 50  50  50  50  50  50  

Susu Skim 50  50  50  50  50  50  

Gula 65  65  65  65  65  65  

Kareganan 2.5  2.5  2.5  5  5  5  

Tepung Tempe 25  37.5 50  25  37.5  50  

Kuning Telur 5  5  5  5  5  5  

Susu 302.5  290  277.5  300  287.5  275  

Total 500  500  500  500  500  500  
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Lampiran 4. Hasil Analisa Sifat Fisik dan Kimia 

 

4.1 Data Hasil Analisa Kadar Air  

Komposisi 
Kadar Air (%) 

Rata-rata 
I II III 

F1W1 79.61 77.18 78.88 78.56 

F1W2 75.52 73.67 74.58 74.59 

F1W3 71.11 70.32 70.39 70.61 

F2W1 80.36 81.25 80.89 80.83 

F2W2 74.66 76.06 75.68 75.46 

F2W3 68.36 67.36 67.62 67.78 

 

4.2 Data Hasil Analisa Total Padatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Data Hasil Analisa Viskositas 

Komposisi 
Viskositas (Pa.s) 

Rata-rata 
I II III 

F1W1 2.2 2.3 2.3 2.267 

F1W2 3.8 3.95 4.0 3.916 

F1W3 5.1 5.2 5.4 5.233 

F2W1 2.3 2.3 2.4 2.333 

F2W2 4.0 4.05 4.1 4.05 

F2W3 5.2 5.4 5.5 5.367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komposisi Total Padatan (%)  Rata-rata 

I II III 

F1W1 21.39 23.82 21.12 22.11 

F1W2 25.48 27.33 25.42 26.07 

F1W3 29.89 30.32 29.61 29.94 

F2W1 19.64 18.75 19.11 19.167 

F2W2 25.34 23.94 24.32 24.53 

F2W3 31.64 32.64 32.38 32.22 
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4.4 Data Hasil Analisa Kadar Protein 

Komposisi 
Protein (%) 

Rata-rata 
I II III 

F1W1 4.203 4.289 4.289 4.261 

F1W2 5.253 5.428 5.42 5.367 

F1W3 5.428 5.515 5.515 5.486 

F2W1 4.377 4.377 4.289 4.347 

F2W2 5.165 5.253 5.34 5.253 

F2W3 5.253 5.515 5.515 5.428 

 

4.5 Data Hasil Analisa Kadar Lemak 

Komposisi 
Lemak (%) 

Rata-rata 
I II III 

F1W1 5.085 4.958 5.05 5.031 

F1W2 6.325 6.367 6.235 6.309 

F1W3 7.28 7.4025 7.378 7.353 

F2W1 5.976 6.15 6.136 6.087 

F2W2 6.65 6.57 6.666 6.628 

F2W3 7.92 7.922 7.89 7.91 

 

4.6 Data Hasil Analisa Overrun 

Komposisi 
Overrun (%) 

Rata-rata 
I II III 

F1W1 19.027 19.206 20.025 19.419 

F1W2 16.902 16.091 17.256 16.745 

F1W3 13.423 14.056 14.564 14.014 

F2W1 22.056 21.856 22.486 22.132 

F2W2 18.145 17.458 18.925 18.176 

F2W3 15.448 15.762 16.860 16.023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Lampiran 4. (Lanjutan) 

 

4.7 Data Hasil Waktu Meleleh 

 

Komposisi 

 
Berat Es Krim (g) Waktu (menit) 

I II III I II III 

F1W1 66.6 70.5 67 19.3 22.22 20.2 

F1W2 67.5 75 68 22.05 25 23.1 

F1W3 66.0 71 67.5 24.5 28 25.1 

F2W1 67 72 68 18.3 23 21 

F2W2 65 70 67 20.55 25 23 

F2W3 64 23.23 68 27 65 26 

 

 

Data waktu ini selanjutnya dikonversikan dalam satuan per menit per 100 gram 

dengan perhitungan sebagai berikut.  

Sebagai teladan untuk perlakuan F1W1 pada ulangan 1 

Berat es krim = 66.6 g, waktu pelelehan = 19.30 menit 

Maka untuk 100 gram sampel dapat dicari waktu melelehnya sebagai berikut : 

Waktu meleleh  (X) =  

x =
100

66.6
x 19.30 = 28.978 menit 

Tabel Waktu meleleh setelah dikonversikan dalam 100 gram 

Komposisi Ulangan Rata-

Rata I II III 

F1W1 28.978 31.517 30.149 30.201 

F1W2 32.667 33.333 33.971 33.323 

F1W3 37.121 39.436 37.185 37.914 

F2W1 27.313 31.945 30.882 30.046 

F2W2 31.615 35.714 34.328 33.885 

F2W3 36.296 39.705 39.999 38.667 
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Lampiran 5. Hasil Analisa Uji Organoleptik  

 

5.1 Data Analisa Uji Organoleptik Rasa Es Krim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelis F1W1 F1W2 F1W3` F2W1 F2W2 F2W3 Rata-rata 

1 5 2 3 6 3 2 3.5 

2 6 5 5 5 5 4 5.5 

3 6 5 4 6 5 4 5.167 

4 6 5 4 6 5 5 5.167 

5 5 3 4 6 4 3 4.167 

6 5 4 4 5 4 3 4.167 

7 6 5 4 7 5 5 5.337 

8 6 4 4 5 4 5 4.667 

9 5 3 3 3 2 5 3.5 

10 5 3 3 6 3 5 4.167 

11 5 5 4 4 4 5 4.5 

12 5 4 4 5 4 5 4.5 

13 3 5 5 6 5 5 5 

14 5 5 5 4 6 3 4.667 

15 6 5 5 5 5 5 5.33 

16 5 3 2 5 3 2 3.33 

17 3 6 3 6 5 4 4.5 

18 4 4 3 5 5 3 4 

19 4 5 5 6 4 4 4.667 

20 5 3 4 4 4 3 4.167 

Rata-rata 5 4.2 3.9 5.25 4.25 4  
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 5.2 Data Analisa Uji Organoleptik Warna Es Krim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelis F1W1 F1W2 F1W3 F2W1 F2W2 F2W3 Rata-rata 

1 5 4 4 5 4 4 4.33 

2 6 5 5 5 5 6 5.33 

3 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 4 4.83 

6 6 4 4 5 4 4 4.5 

7 5 3 5 5 3 5 4.33 

8 4 4 4 4 4 4 4 

9 5 5 5 4 4 5 4.67 

10 5 5 5 5 3 5 4.67 

11 4 4 4 4 4 4 4 

12 5 5 5 5 5 5 5 

13 6 5 6 6 5 6 5.67 

14 5 5 6 5 5 5 5.167 

15 7 6 3 7 5 5 5.5 

16 5 3 2 5 3 2 3.33 

17 7 5 4 7 5 4 5.33 

18 4 4 4 4 5 4 4.167 

19 6 4 4 6 4 4 4.67 

20 5 5 5 5 5 5 5 

Rata-rata 5.25 4.55 4.5 5.1 4.4 4.55  
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5.3 Data Analisa Uji Organoleptik Aroma Es Krim 

 

Panelis F1W1 F1W2 F1W3 F2W1 F2W2 F2W3 Rata-rata 

1 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 5 4 4 4.4 

6 5 4 4 5 4 4 4.2 

7 6 5 5 6 5 6 5.4 

8 6 5 4 4 4 4 4.2 

9 5 5 5 4 4 5 4.6 

10 6 5 4 5 5 5 4.8 

11 5 5 5 4 5 5 4.8 

12 4 5 5 5 5 5 5 

13 5 5 4 5 6 6 5.2 

14 4 4 4 5 5 3 4.2 

15 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 4 4 4 

17 5 6 4 5 6 4 5 

18 4 5 4 5 4 4 4.4 

19 5 6 7 5 6 7 6.2 

20 5 4 4 4 4 5 4.2 

Rata-rata 4.85 4.8 4.6 4.75 4.75 4.75  
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Lampiran 5. (Lanjutan) 

 

5.4 Data Analisa Uji Organoleptik Tekstur Es Krim 

 

Panelis F1W1 F1W2 F1W3 F2W1 F2W2 F2W3 Rata-rata 

1 4 4 4 4 4 4 4 

2 5 5 5 4 5 5 4.83 

3 6 5 5 5 5 6 5.33 

4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 5 4 3 4.167 

6 5 6 5 4 5 5 4.83 

7 4 4 4 6 3 5 4.33 

8 4 4 4 4 4 4 4 

9 6 6 6 6 4 4 5.33 

10 4 4 5 5 5 5 4.67 

11 5 5 5 5 5 5 5 

12 5 5 5 5 5 5 5 

13 5 5 3 6 5 6 5 

14 5 4 3 4 5 2 3.67 

15 5 5 6 5 5 5 5.167 

16 5 4 3 5 3 3 3.83 

17 5 5 4 5 5 4 4.67 

18 6 5 5 5 6 5 5.33 

19 7 7 7 4 7 5 6.167 

20 6 5 5 5 5 5 5 

Rata-rata 5.1 4.85 4.65 4.85 4.75 4.55  
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Lampiran 6. Diagram Keseimbangan Massa Es Krim 

 

a. Mass Balance Pembuatan Es Krim Formula F1W2 

 

 

Pencampuran dan 

Pemanasan

Tepung Tempe Kedelai

 37.5 g (TK)

KA = 4.3 % 

Gula 60 g (G)

Whipping 50 g (W)

Kuning Telur 5 g (KT) 

Susu 302.5 g (S)

Skim

 50 g

(SK)

Karagenan  2.5 g (K)

Adonan 1

459.8 g

KA = 52.2 %

Massa yang hilang 

(H) 40.2 g

Homogenisasi

Adonan 1 

459.8 g

KA = 52.2 %

Adonan 2

452,3  g

KA=51.1 %

Massa yang Hilang 

7.5  g (H)

Di Buihkan 

(ICM)

Adonan 2

452,3  g

KA= 51.1 %

ICM

341.9 g 

KA=65.04 % 

Massa yang Hilang 

110.4 g (H)

DiBekukan

ICM

341.9 g 

KA=65.04 % 

Es Krim

353.7

KA=74.59 %

Uap air

 11.8 g (U)

 
 

 

ICE CREAM PROCESS

G=Gula 60 g

W=Whipping 50 g

KT=Kuning Telur 5 g 

TK=Tepung Tempe 

Kedelai 37.5 g

S=Susu 302.5 g

SK=Skim 50 g

K=Karagenan  2.5 g

Massa hilang =158.1 g

Uap Air=11.8 g

Es Krim

Rendemen = (353.7 : 500) x 100 % 

                   = 70.74 % 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 

 

b. Mass Balance Pembuatan Es Krim Formula F1W3 

 

 

Pencampuran dan 

Pemanasan

Tepung Tempe Kedelai

50 g  (TK)

KA = 4.3 % 

Gula 60 g (G)

Whipping 50 g (W)

Kuning Telur 5 g (KT) 

Susu 302.5 g (S)

Skim

 50 g

(SK)

Karagenan  2.5 g (K)

Adonan 1

436.6 g

KA = 50.3 %

Massa yang hilang 

(H) 63.4 g

Homogenisasi

Adonan 1

436.6 g

KA = 50.3 %

Adonan 2

429.9 g

KA= 49.46 %

Massa yang Hilang 

6.7 g (H)

Di Buihkan 

(ICM)

Adonan 2

429.9 g

KA= 49.46 %

ICM

363.2 g 

KA= 62.8 % 

Massa yang Hilang 

66.7 g (H)

DiBekukan

ICM

363.2 g 

KA= 62.8 %  

Es Krim

370.9 g

KA=70.61 %

Uap Air 7.7 g (H)

 
 

 

ICE CREAM PROCESS

G=Gula 60 g

W=Whipping 50 g

KT=Kuning Telur 5 g 

TK=Tepung Tempe 

Kedelai 50 g

S=Susu 277.5 g

SK=Skim 50 g

K=Karagenan  2.5 g

Massa hilang =136.8 g

Uap Air=7.7 g

Es Krim

Rendemen = 370.9  : 500) x 100 % 

                   = 74.18% 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 

 

  c . Mass Balance Pembuatan Es Krim Formula F2W1 

 

 

  

Pencampuran dan 

Pemanasan

Tepung Tempe Kedelai

25 g (TK)

KA = 4.3 % 

Gula 60 g (G)

Whipping 50 g (W)

Kuning Telur 5 g (KT) 

Susu 302.5 g (S)

Skim

 50 g

(SK)

Karagenan  5 g (K)

Adonan 1

470.1 g

KA = 60.96 %

Massa yang hilang 

(H) 29.9 g

Homogenisasi

Adonan 1

470.1 g

KA = 60.96 %

Adonan 2

444.7 g

KA= 59.22 %

Massa yang Hilang 

25.4 g (H)

Di Buihkan 

(ICM)

Adonan 2

444.7 g

KA= 59.22 %

ICM

408.9 g 

KA= 71.7 % 

Massa yang Hilang 

35.8 g (H)

DiBekukan

ICM

408.9 g 

KA= 71.7 %

Es Krim

416.63 g

KA=80.83 %

Uap air 7.73g (H)

 
 

ICE CREAM PROCESS

G=Gula 60 g

W=Whipping 50 g

KT=Kuning Telur 5 g 

TK=Tepung Tempe 

Kedelai 25 g

S=Susu 300 g

SK=Skim 50 g

K=Karagenan  5 g

Massa hilang =136.8 g

Uap Air=7.7 g

Es Krim

Rendemen =416.63  : 500) x 100 % 

                   = 83.32% 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 

 

d.  Mass Balance Pembuatan Es Krim Formula F2W2 

 

Pencampuran dan 

Pemanasan

Tepung Tempe Kedelai

37.5 g (TK)

KA = 4.3 % 

Gula 60 g (G)

Whipping 50 g (W)

Kuning Telur 5 g (KT) 

Susu 287.5 g (S)

Skim

 50 g

(SK)

Karagenan 5 g (K)

Adonan 1

463.7 g

KA = 57.12 %

Massa yang hilang 

(H) 36.3 g

Homogenisasi

Adonan 1

463.7 g

KA = 57.12 %

Adonan 2

439.9 g

KA= 53.66 %

Massa yang Hilang 

23.8 g (H)

Di Buihkan 

(ICM)

Adonan 2

439.9 g

KA= 53.66 %

ICM

418 g 

KA= 68.6 % 

Massa yang Hilang 

21.9 g (H)

DiBekukan

ICM

418 g 

KA= 68.6 %

Es Krim

423.73 g

KA=75.46 %

Uap air 5.73 g (H)

 
 

 

ICE CREAM PROCESS

G=Gula 60 g

W=Whipping 50 g

KT=Kuning Telur 5 g 

TK=Tepung Tempe 

Kedelai 37.5 g

S=Susu 287.5  g

SK=Skim 50 g

K=Karagenan  5 g

Massa hilang =82 g

Uap Air=7.7 g

Es Krim

Rendemen = 423.73 : 500) x 100 % 

                   = 84.75 % 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 

 

e. Mass Balance Pembuatan Es Krim Formula F2W3 

 

 

 

Pencampuran dan 

Pemanasan

Tepung Tempe Kedelai

 50 g(TK)

KA = 4.3 % 

Gula 60 g (G)

Whipping 50 g (W)

Kuning Telur 5 g (KT) 

Susu 275 g (S)

Skim

 50 g

(SK)

Karagenan  5 g (K)

Adonan 1

449.6 g

KA = 49.22 %

Massa yang hilang 

(H) 50.4 g

Homogenisasi

Adonan 1

449.6 g

KA = 49.22 %

Adonan 2

436.7 g

KA= 51.56 %

Massa yang Hilang 

12.9 g (H)

Di Buihkan 

(ICM)

Adonan 2

436.7 g

KA= 51.56 %

ICM

416 g 

KA= 64 % 

Massa yang Hilang 

20.7 g (H)

DiBekukan

ICM

416 g 

KA= 64 % 

Es Krim

420.5 g

KA=67.78 %

Uap air 4.5g (H)

 
 

ICE CREAM PROCESS

G=Gula 60 g

W=Whipping 50 g

KT=Kuning Telur 5 g 

TK=Tepung Tempe 

Kedelai 50 g

S=Susu 275 g

SK=Skim 50 g

K=Karagenan  2.5 g

Massa hilang =84 g

Uap Air=4.5 g

Es Krim

Rendemen = 420.5 : 500) x 100 % 

                   = 84.1 % 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 . Pengolahan Tepung Tempe Kedelai 
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Lampiran 7. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Ice Cream Maker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Pengukuran waktu meleleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Pengukuran Overrun 
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Lampiran 7. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 . Proses Analisa Protein 
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Lampiran 8. Hasil Es krim Setiap Perlakuan 

 

 

 

 

 

 

F1W1 F1W2 

F1W3 F2W1 

F2W2 
F2W3 
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