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THE EFFECT OF ADDING  CARRAGEENAN IN  
INSTANT ICE CREAM FORMULA VIEWED FROM 

 VISCOCITY, OVERRUN AND MELTING POINT 
 

ABSTRACT 
Bharbara Lucky A.K., Purwadi and Djalal Rosyidi 

 
Data collection of this research was conducted from 

January until February 2012 at House of Yoghurt Batu Town 
for production instant ice cream and testing of overrun and 
melting point, while to testing of viscosity conducted at 
physicochemical laboratory of Animal Husbandry Faculty of 
Brawijaya University. Purpose of research was to know best 
concentration of using carrageenan on physical quality instant 
ice cream. The method of this research was experiment with 
Completely Randomized Design by using 4 treatments and 4 
replications. The treatment was by adding carrageenan were 
0.4 % (K1); 0.6 % (K2); 0.8 % (K3) and 1 % (K4). The 
variables measured were viscocity, overrun and melting point. 
The data was analyzed by using variance analysis continued 
by Least Significant Difference. Result showed that different 
concentration of carrageenan did not give a significantly 
different effect on the viscocity, overrun and melting point of 
instan ice cream. The best treatment from this research was by 
adding 1 % concentration of carrageenan. The suggestion was 
to use 1 % carrageenan to produce a good quality of ice cream. 

Key word: ice cream instant, carrageenan, viscosity, 
overrun, and melting point 
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PENGARUH PENAMBAHAN KARAGENAN DALAM 
FORMULA ES KRIM INSTAN DITINJAU DARI   

VISKOSITAS, OVERRUN DAN KECEPATAN LELEH 
 

RINGKASAN 
Bharbara Lucky A. K., Purwadi dan Djalal Rosyidi 

 
Tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi es 

krim menuntut adanya kepraktisan dalam pengolahan dan 
penyajian es krim, maka dalam perkembangannya dibuat es 
krim instan yang merupakan  Ice Cream Mix (ICM) dalam 
bentuk bubuk untuk mempermudah proses pengolahan dan 
penyajian es krim, sekaligus memudahkan pendistribusiannya. 
Keberhasilan dari pembuatan es krim dapat ditinjau dari 
kualitas fisik berupa viskositas, overrun, dan kecepatan 
lelehnya, sehingga perlu dibuat formulasi terbaik untuk 
menghasilkan es krim instan berkualitas.  

Penggunaan karagenan sebagai salah satu jenis bahan 
penstabil dalam pengolahan es krim sudah sering digunakan 
dalam industri pengolahan pangan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui penambahan karagenan dengan konsentrasis 
yang tepat agar menghasilkan es krim instan berkualitas baik 
ditinjau dari sifat fisiknya. 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan bulan 
Januari 2012 sampai dengan Februari 2012. Produksi es krim, 
serta pengujian overrun dan kecepatan leleh dilakukan di 
Rumah Yoghurt, Junrejo, Batu, sedangkan pengujian 
viskositas dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia Bagian 
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Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diujikan adalah 
penggunaan karagenan dengan konsentrasi yang berbeda 
dalam formulasi es krim instan. Perlakuan tersebut masing-
masing adalah 0,4 % (K1); 0,6 % (K2); 0,8 % (K3); dan 1 % 
(K4). Data yang diperoleh dari pengujian viskositas, overrun 
dan kecepatan leleh dianalisis menggunakan analisis ragam, 
dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada 
hasil analisis yang menunjukkan perbedaan pengaruh yang 
nyata. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
karagenan dengan level yang berbeda dalam pembuatan es 
krim instan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 
(P >0,05). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsentrasi 
yang berbeda, karagenan memiliki efektivitas yang sama besar 
dalam pembentukan kualitas fisik es krim yang baik, namun 
terdapat kecenderungan peningkatan nilai viskositas, overrun, 
dan kecepatan lelehnya akibat penambahan konsentrasi 
karagenan pada setiap perlakuan. Pada pengujian overrun, 
hasil tersebut terjadi karena bahan penstabil hanya berperan 
untuk mempertahankan overrun, bukan untuk meningkatkan 
daya kembangnya, sehingga pemberian karagenan dengan 
konsentrasi yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang nyata pada pengembangan es krim yang 
dihasilkan. 
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Rata-rata overrun yang dihasilkan dari penambahan 
karagenan dalam pembuatan es krim sangat baik, yaitu sebesar 
96,01 – 110,19 %. Hal ini menunjukkan bahwa viskositas 
yang tinggi oleh karagenan terbukti tidak menghambat 
pemerangkapan udara dalam ICM, sehingga nilai overrun 
yang terbentuk dapat dipertahankan dengan baik. Rata-rata 
daya leleh yang dihasilkan menunjukkan waktu yang sangat 
resisten terhadap pelelehan, yaitu 29,21 – 30,28 menit.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Es krim merupakan salah satu produk olahan susu 

yang dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi dengan 
prinsip pembentukan rongga udara pada campuran bahan 
es krim yang disebut Ice Cream Mix (ICM), sehingga 
dihasilkan pengembangan volume es krim dan menjadikan 
es krim lebih ringan, serta memiliki tekstur yang lembut 
(Anonim, 2005). Es krim mengandung segala kebaikan 
susu yang merupakan sumber energi yang cukup tinggi. 
Menurut Padaga dan Sawitri (2005), es krim biasa 
dikonsumsi sebagai makanan selingan (desert) dan 
dikelompokkan dalam makanan camilan (snack).  

Variasi jenis es krim yang ada saat ini tidak terlepas 
dari proses penentuan komposisi bahan dan pengolahan 
yang tepat, sehingga dapat menghasilkan makanan lezat 
bertekstur lembut dengan sensasi dingin, maka tak heran, 
jika es krim diminati semua kalangan masyarakat karena 
kelezatan rasanya menyimpan kandungan gizi yang 
melimpah dari manfaat susu. Tingginya minat masyarakat 
untuk mengonsumsi es krim menuntut adanya kepraktisan 
dalam  pengolahan maupun penyajian es krim. Oleh 
karena itu, dalam perkembangannya dibuat es krim instan 
yang merupakan  Ice Cream Mix (ICM) dalam bentuk 
bubuk untuk mempermudah proses pengolahan dan 
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penyajian es krim, sekaligus memudahkan 
pendistribusiannya. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan es 
krim instan, yaitu: susu bubuk full cream, skim bubuk, 
bahan pemanis, bahan penstabil (stabilizer) dan bahan 
pengemulsi (emulsifier), serta dapat pula ditambahkan 
bahan flavour. Komposisi bahan-bahan tersebut harus 
tepat karena keberhasilan dalam pengolahan es krim instan 
terletak dari bahan-bahan yang digunakan dan pengolahan 
yang tepat. Proses dasar dalam pengolahan es krim, yaitu  
perhitungan komposisi, mixing, homogenisasi, 
pembekuan, pengemasan dan penyimpanan (Padaga dan 
Sawitri, 2005).  

Permasalahan yang sering timbul pada proses 
pembuatan es krim adalah kecepatan melelehnya yang 
relatif cepat. Menurut Niswandini (2004), perlu adanya 
upaya untuk mencapai kondisi kecepatan leleh yang sesuai 
dengan standar kualitas es krim yang baik, yaitu 15 - 20 
menit pada suhu ruang.  

Bahan penstabil, pembentuk gel (gelling agents) atau 
bahan pengental banyak dimanfaatkan dalam industri 
makanan untuk meningkatkan kualitas es krim tersebut. 
Menurut Fardiaz, seorang anggota  Indonesian Food 
Technologist Association, pembentukan gel adalah suatu 
fenomena penggabungan atau pengikatan silang rantai-
rantai polimer, sehingga terbentuk suatu jala tiga dimensi 
bersambungan. Selanjutnya, jala ini menangkap air di 
dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. 
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Pembentukan gel diharapkan dapat memperlambat 
melelehnya es krim.  

Bahan yang dapat dijadikan sebagai penstabil dalam 
pembuatan es krim instan adalah karagenan. Menurut 
Winarno (1997), karagenan dalam bentuk pangan dapat 
berfungsi sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan), 
thickener (bahan pengental), pembentuk gel, pengemulsi, 
dan lain-lain. Karagenan berinteraksi dengan fraksi 
molekul protein susu, yaitu kappa kasein, sehingga 
molekul yang ada membentuk double helix yang mengikat 
molekul menjadi tiga jaringan gel tiga dimensi dengan air 
dan garam. 

Karagenan telah didaftar oleh U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) sebagai tambahan bahan makanan 
yang secara umum aman bagi kesehatan. Konsentrasi 
karagenan yang diperbolehkan penggunaannya dalam 
bahan pangan maksimal 1,5 % dan pada pemanasan 75 ̊ C 
akan memberikan viskositas terhadap bahan makanan 
yang aman bagi kesehatan. Namun demikian, viskositas 
yang tinggi pada ICM akan berpengaruh terhadap 
rendahnya overrun es krim yang membuat es krim 
kesulitan untuk mengembang. Berdasarkan hal tersebut, 
perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui penambahan 
karagenan dengan konsentrasi yang tepat agar dapat 
menghasilkan es krim instan berkualitas baik, ditinjau dari 
aspek viskositas, overrun, dan kecepatan leleh es krim. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berapakah konsentrasi penambahan karagenan yang 

tepat dalam formula es krim instan untuk menghasilkan es 
krim berkualitas baik, ditinjau dari aspek viskositas, 
overrun, dan kecepatan leleh es krim? 

1.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penambahan karagenan dengan konsentrasi yang tepat 
dalam ICM agar menghasilkan es krim instan berkualitas 
baik, ditinjau dari aspek viskositas, overrun, dan 
kecepatan leleh. 

1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah:  

a. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan lebih 
lanjut terhadap penggunaan karagenan pada 
pengolahan es krim instan, 

b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 
penelitian bagi semua pihak yang terkait dalam 
penelitian ini. 

1.5 Kerangka Pikir 
Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat 

dengan prinsip pembentukan rongga udara pada campuran 
bahan es krim yang disebut Ice Cream Mix (ICM), 
sehingga dihasilkan pengembangan volume es krim yang 
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menjadikan es krim lebih ringan, serta memiliki tekstur 
lembut. Es krim instan merupakan suatu inovasi produk 
yang mulai berkembang di masyarakat. Keunggulan 
produk ini terletak pada pengemasan dalam bentuk serbuk 
yang lebih praktis untuk diolah menjadi es krim instan 
siap saji dan lebih tahan lama masa simpannya sebelum 
pengolahan. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim 
instan yaitu skim, krim, bahan penstabil dan pengemulsi, 
bahan pemanis dan garam. Penggunaan pemanis dalam es 
krim instan tersebut berupa gula. Menurut Susilorini dan 
Sawitri (2006), komposisi es krim terdiri dari 10 - 16 % 
lemak susu, 9 - 12 % bahan kering tanpa lemak, 12 - 16 % 
pemanis, 0,2 - 0,5 % bahan penstabil dan bahan 
pengemulsi. 

Emulsi merupakan sistem yang tidak stabil terdiri 
atas dua fase cairan yang tidak tercampur tetapi cairan 
yang satu terdispersi dengan baik dalam cairan yang lain 
dalam bentuk butiran, sistem ini dibuat stabil dengan 
adanya suatu zat pengemulsi (Pakki et al. 2008). Pada 
suatu emulsi terdapat tiga bagian utama, yaitu bagian yang 
terdispersi yang terdiri dari butir-butir yang biasanya 
terdiri dari lemak, bagian kedua disebut media pendispersi 
yang juga dikenal sebagai continuous phase, yang 
biasanya terdiri dari air, dan bagian ketiga adalah 
emulsifier yang berfungsi menjaga agar butir minyak tetap 
tersuspensi di dalam air.  



 

6 

 

Emulsifier merupakan bahan pembentuk pasta kental 
yang dibuat dari bahan alami (Chan 2010). Penambahan 
bahan pengemulsi bertujuan menurunkan tegangan 
permukaan antara kedua fase sehingga mempermudah 
terbentuknya emulsi, sedangkan penambahan bahan 
penstabil bertujuan meningkatkan viskositas fase kontinu 
agar emulsi yang terbentuk menjadi stabil (Muctadi 1990).  

Pengemulsi yang sering digunakan diantaranya 
adalah turunan trigliserida, asam lemak dan gliserol, baik 
dalam bentuk monogliserida, digliserida dan garam asam 
lemak. Bahan pengemulsi ini dapat dijumpai pada produk-
produk pangan yang mengandung campuran minyak atau 
lemak dengan air. Contoh produk emulsi yaitu margarin, 
spread, es krim, desserts beku, cake, pudding dan lainnya.   

Kombinasi bahan dalam pengolahan es krim instan 
harus diperhatikan. Bahan baku utama, yaitu krim dan 
skim bubuk dan bahan tambahan lainnya harus tepat 
karena mutu es krim sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan 
yang digunakan dan cara pengolahannya. Bahan penstabil 
yang ditambahkan dalam es krim berguna untuk 
meningkatkan penggabungan udara, distribusi udara, 
bentuk dan tekstur, stabilitas selama penyimpanan dan 
sifat mencairnya. Bahan penstabil juga memiliki daya ikat 
air yang tinggi dan dapat meminimalkan pengembangan 
kristal es yang besar pada struktur akhir es krim Susilorini 
dan Sawitri (2006). 

Salah satu bahan alternatif yang dapat dijadikan 
sebagai bahan penstabil dalam pembuatan es krim instan 
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adalah karagenan. Menurut Winarno (1997), karagenan 
dalam bentuk pangan dapat berfungsi sebagai stabilisator 
(pengatur keseimbangan), thickener (bahan pengental), 
pembentuk gel, pengemulsi, dan lain-lain. Karagenan 
berinteraksi dengan fraksi molekul protein susu, yaitu 
kappa kasein, sehingga molekul yang ada membentuk 
double helix yang mengikat molekul menjadi tiga jaringan 
gel tiga dimensi dengan air dan garam. Stabilitas emulsi 
yang terjadi tersebut juga akan berpengaruh pada waktu 
meleleh es krim yang menjadi lambat (Sundari dan Saati, 
2007). 

Karagenan berperan sangat penting sebagai 
stabilisator (pengatur keseimbangan), thickener (bahan 
pengentalan), pembentuk gel, pengemulsi dan lain-lain 
(Imeson 2010). Penambahan karagenan (0,01-0,05%) pada 
es krim berfungsi sebagai stabilisator yang sangat baik. 
Penambahan karagenan dapat mencegah pengendapan 
coklat pada susu coklat dan pemisahan es krim serta 
meningkatkan kekentalan kekentalan lemak dan 
pengendapan kalsium (Winarno 1996). Karagenan dapat 
berfungsi sebagai pengikat, melindungi koloid, 
penghambat sineresis dan flocculating agent. Karagenan 
termasuk senyawa hidrokoloid yang banyak digunakan 
untuk meningkatkan sifat-sifat tektur dan kestabilan suatu 
cairan produk pangan (Distantina, et al., 2009).   

Viskositas es krim yang meningkat akan memiliki 
waktu meleleh yang lebih lama. Peningkatan viskositas es 
krim akan berpengaruh pada overrun yang dihasilkan. 
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Overrun terbentuk dari agitasi (pengadukan) saat proses 
pembekuan. Tanpa adanya overrun, es krim akan 
berbentuk gumpalan massa yang keras. Overrun yang 
diharapkan dalam skala industri mencapai 100 %, 
sedangkan pada skala rumah tangga sekitar 35 - 50 %. 
Namun demikian, viskositas yang tinggi pada ICM akan 
berpengaruh terhadap rendahnya overrun es krim yang 
membuat es krim kesulitan untuk mengembang. 

Viskositas larutan karagenan terutama disebabkan 
oleh sifat karagenan sebagai polielektrolit. Gaya tolakan 
(repulsion) antar muatan-muatan negatif sepanjang rantai 
polimer yaitu gugus sulfat, mengakibatkan rantai molekul 
menegang. Karena sifat hidrofiliknya, polimer tersebut 
dikelilingi oleh molekul-molekul air yang termobilisasi, 
sehingga menyebabkan larutan karagenan bersifat kental.  

Adanya garam-garam yang terlarut dalam karagenan 
akan menurunkan muatan bersih sepanjang rantai polimer. 
Penurunan muatan ini menyebabkan penurunan gaya 
tolakan (repulsion) antar gugus-gugus sulfat, sehingga 
sifat hidrofilik polimer semakin lemah dan menyebabkan 
viskositas larutan menurun. Viskositas larutan karagenan 
akan menurun seiring dengan peningkatan suhu, sehingga 
terjadi depolimerisasi yang kemudian dilanjutkan dengan 
degradasi karagenan. 

Proses dasar dalam pengolahan es krim meliputi 
beberapa tahapan, yaitu standarisasi bahan baku, 
pencampuran bahan baku (garam, susu skim, full krim, 
Vx, karagenan dan gula), mixing bahan dengan mixer, 
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kemudian dilakukan hardening atau penyimpanan pada 
suhu rendah untuk menghindari melelehnya es krim. 
Proses pembekuan ini harus dilakukan dengan cepat untuk 
mencegah pembentukan kristal es yang kasar. Pengerasan 
es krim umumnya dilakukan pada suhu -45 sampai -23 ˚C 
selama 24 jam (Marshall et al., 2003).  

1.6 Hipotesis 
Penambahan karagenan pada pengolahan es krim 

instan memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 
terhadap kualitas es krim ditinjau dari viskositas, overrun 
dan kecepatan meleleh. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Es Krim 
Pengertian es krim menurut Standar Nasional 

Indonesia adalah makanan semi padat yang dibuat melalui 
proses pembekuan campuran susu, lemak hewani atau 
nabati, gula dan dengan atau tanpa bahan makanan yang 
diijinkan (Astawan, 2005). Es krim juga didefinisikan 
produk olahan susu yang dibuat melalui proses 
pembekuan dan agitasi dengan prinsip pembentukan 
rongga udara pada bahan campuran es krim (Susilorini dan 
Sawitri, 2006). 

Es krim harus diolah dari bahan baku berkualitas 
yang dicampur dalam perbandingan yang sesuai. Proses 
dasar dalam pengolahan es krim meliputi beberapa tahap, 
yaitu: pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, 
pematangan (aging), pembekuan, pengemasan dan 
penyimpanan (Padaga dan Sawitri, 2005). Kunci dari 
kualitas es krim adalah prosentase lemaknya. Berdasarkan 
kadar lemaknya, es krim dapat diklasifikasikan menjadi 3, 
yaitu: reguler es krim (kadar lemak 8 - 10 %), premium 
(kadar lemak 12 - 14 %) dan super premium (kadar lemak 
14 - 18 %) (Anonim, 2005). 

Bahan-bahan penyusun es krim terdiri dari: lemak 
susu, bahan kering tanpa lemak, bahan pemanis, bahan 
penstabil dan bahan pengemulsi. Kandungan bahan 
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campuran dalam es krim dapat dilihat pada Tabel 1. Es 
krim juga memiliki standar mutu industri. Syarat mutu es 
krim menurut standar industri Indonesia dapat dilihat 
dalam Tabel 2. 

 Tabel 1. Kandungan Bahan Campuran Es Krim 
Kandungan Komposisi 

Lemak susu 10 - 16  % 
Bahan kering tanpa lemak 9 - 12  % 
Bahan pemanis gula 12 - 16  % 
Bahan penstabil 0 - 0,4  % 
Bahan pengemulsi 0 - 0,25 % 

                        Sumber: Padaga dan Sawitri, 2005 
 

Tabel 2. Syarat Mutu Es Krim Menurut Standar Industri di 
Indonesia 

Kandungan Komposisi 

Lemak Minimal 8 % 
Padatan bukan lemak Minimal 6 - 15 % 
Gula 12 % 
Overrun Untuk skala industri 70 – 

100 %,  
sedangkan rumah tangga 35 
– 50 % 

                  Sumber : Susilorini dan Sawitri, 2006 

2.2  Es Krim Instan 
Es krim harus terbuat dari bahan baku berkualitas 

yang dicampur dengan perbandingan sesuai. Es krim 
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instan terbuat dari campuran bahan lemak susu 10 – 16 %, 
bahan kering tanpa lemak 9 – 12 %, pemanis 12 – 16 %, 
0,2 - 0,5 % penstabil dan pengemulsi, 55 - 64 % air yang 
berasal dari susu atau bahan tambahan lain. Tujuan dari 
pengolahan es krim instan salah satunya adalah untuk 
mempermudah pendistribusian produk. Pengemasan yang 
berupa bubuk tersebut dapat menjadikan kualitas es krim 
tetap baik, memiliki daya simpan lebih lama dan aman 
untuk dikonsumsi masyarakat (Anonim, 2005). 

2.3  Bahan Baku Pembuatan Es Krim Instan 
2.3.1 Full Cream Bubuk 

Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa 
krim susu merupakan bagian susu yang diperoleh dengan 
cara mendiamkan susu pada suhu dingin sampai terlihat 
bagian permukaan menjadi kekuningan untuk selanjutnya 
diambil atau dipisahkan. Krim susu dalam jumlah besar 
(skala industri) dapat dipisahkan dengan menggunakan 
alat pemisah sentrifugal yang disebut separator susu. Krim 
yang dipisahkan dengan separator susu biasanya 
mengandung lemak antara 40 – 55 % dan hanya 
meninggalkan 1 - 1,5 % lemak pada bagian susu skimnya 
(Susrini, 2003). Cream (krim) mempunyai berat jenis yang 
rendah karena banyak mengandung lemak (Saleh, 2004).   

Susu bubuk full cream merupakan  sumber lemak 
yang baik untuk tubuh. Lemak susu dapat digunakan 
sebagai bahan utama dalam pembuatan es krim karena 
lemak susu dapat melembutkan tekstur, dimana lemak 
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yang ada tersebar merata dengan ukuran yang homogen 
dan relatif kecil (Marshall et al., 2003). Lemak susu juga 
memberikan rasa kaya akan lemak atau rich dan 
menjadikan es krim lembut (Strange, 2001). Lemak susu 
memiliki kisaran titik cair antara 40 ˚C sampai -40 ˚C, 
sehingga selalu diperoleh kombinasi lemak cair dan lemak 
padat yang dibutuhkan untuk menghasilkan tekstur es 
krim yang lembut. Lemak susu memberikan sifat lunak 
karena menghambat terbentuknya kristal-kristal es yang 
besar pada saat terjadinya proses pembekuan (Padaga dan 
Sawitri, 2005). 

2.3.2 Skim Bubuk 
Susu skim merupakan susu yang tertinggal setelah 

diambil bagian krimnya. Susu skim sering disebut susu 
tanpa lemak karena kandungan lemaknya sangat rendah 
maksimal 1 %. Kandungan laktosa dan proteinnya sekitar 
49,2 % dan 37,4 %. Susu skim mengandung 3 % kadar air, 
protein 37,4 %, kadar laktosa 52,3 %, kadar lemak 0,8 % 
dan abu 6,5 %. Skim bubuk adalah susu bubuk tanpa 
lemak yang dibuat dengan cara pengeringan atau spray 
dryer untuk menghilangkan sebagian air dan lemak, tetapi 
masih mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang 
larut lemak, dan vitamin B12 yang larut air  (Susilorini 
dan Sawitri, 2006). Skim memiliki kandungan lemak, 
yaitu ±1 %. Skim digunakan untuk mencapai kandungan 
solid non fat pada produk dan sebagai sumber protein, 

http://tokocsc.com/�
http://susububuk.com/susu/�
http://tokocsc.com/dairyproducts.htm�
http://susububuk.com/tag/skim/�
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serta memperbaiki tekstur pada produk akhir (Anonim, 
2009). 

Susu skim bubuk merupakan produk olahan susu 
yang mengalami granulasi, dimana terjadi proses 
transformasi materi dari keadaan bubuk ke keadaan 
butiran dengan pori grained struktur. Tujuan pembuatan 
susu bubuk adalah untuk meningkatkan kelarutan. Prinsip 
pembuatan susu bubuk  adalah menguapkan  sebanyak 
mungkin kandungan air susu dengan  cara pemanasan 
(pengeringan). Tahap-tahap pembuatan susu bubuk adalah 
perlakuan pendahuluan, pemanasan pendahuluan, 
pengeringan dan pengepakan (Saleh, 2007). 

 2.3.3 Bahan Pemanis 
Menurut Susilorini dan Sawitri (2006), bahan 

pemanis merupakan bahan yang digunakan untuk 
menambah cita rasa dan mempertahankan titik beku 
produk es krim. Penambahan bahan pemanis tidak boleh 
lebih dari 16 %. Penggunaan gula sebanyak 14 - 16 % 
akan menghasilkan es krim yang sangat baik. Bahan 
pemanis yang ditambahkan dalam es krim adalah gula 
pasir. Penambahan gula dengan konsentrasi yang terlalu 
tinggi akan menurunkan kemampuan pengembangan. 
Penambahan bahan pemanis sekitar 12 - 16 gram per 100 
gram campuran es krim akan menghasilkan es krim 
dengan tekstur yang halus. 

Laktosa (gula dari susu) juga merupakan sumber 
pemanis selain gula yang ditambahkan dari luar. Laktosa 
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berfungsi untuk menahan titik beku, sehingga es krim 
masih mengandung air yang tidak membeku jika disimpan 
pada temperatur yang sangat rendah (-15 sampai -18 °C), 
jika seluruh air di dalam es krim membeku selama 
penyimpanan, tekstur es krim akan menjadi keras dan sulit 
disendok (Padaga, M dan Sawitri, 2005). 

2.3.4 Bahan Penstabil 
Bahan penstabil pada pengolahan es krim berfungsi 

untuk meningkatkan viskositas pada tahap selanjutnya, 
sehingga dapat menambah karakteristik es krim saat 
dimakan. Penggunaan bahan penstabil juga bermanfaat 
untuk menahan kristal es yang besar karena membentuk 
sistem dispersi koloid yang mampu mengikat air dan 
meningkatkan viskositas. Partikel yang tersuspensi akan 
tertangkap dalam sistem tersebut dan tidak mengendap  
(Syahrul, 2005). 

Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran 
yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. 
Koloid merupakan sistem heterogen, suatu larutan 
didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. 
Ukuran zat yang didispersikan berkisar dari satu 
nanometer (nm) hingga satu micrometer (μm). Zat yang 
didispersikan disebut fase terdispersi sedangkan medium 
yang digunakan untuk mendispersikan zat disebut medium 
dispersi. Fase terdispersi bersifat diskontinu (terputus-
putus) sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. 
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Bahan penstabil yang umum digunakan dalam 
pembuatan es krim adalah CMC (carboxy methyl 
celulose), gum arab, sodium alginat, karagenan, dan agar. 
Bahan penstabil berperan untuk meningkatkan kekentalan 
ICM terutama pada saat sebelum dibekukan dan 
memperpanjang masa simpan es krim karena dapat 
mencegah kristalisasi es selama penyimpanan. Bahan 
penstabil  merupakan bahan aditif yang ditambahkan 
dalam jumlah kecil untuk mempertahankan stabilitas 
emulsi, sekaligus memperbaiki kelembutan produk, 
mencegah pembentukan kristal es yang besar, memberikan 
keseragaman produk, memberikan ketahanan agar tidak 
meleleh atau mencair, dan memperbaiki sifat produk 
menjadi bertekstur lebih lembut. Bahan penstabil 
mempunyai daya ikat air yang tinggi, sehingga efektif 
dalam pembentukan tekstur halus yang memperbaiki 
struktur es krim (Marshall et al., 2003). 

Fungsi utama penstabil adalah mengikat air dan 
menghasilkan kekentalan yang tepat untuk mengatasi 
pembentukan kristal es dan kristal laktosa. Penstabil 
berperan dalam meningkatkan kekuatan bentuk es krim, 
tekstur dan berpengaruh terhadap suhu leleh produk 
(Marshall et al., 2003). Bahan penstabil bekerja dengan 
cara menurunkan tegangan permukaan melalui 
pembentukan lapisan pelindung yang menyelimuti globula 
fase terdispersi, sehingga senyawa yang tidak larut akan 
lebih terdispersi dan lebih stabil dalam emulsi (Sinurat, 
Rosmawat dan Singgih, 2007). 
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2.3.5 Bahan Pengemulsi 
Proses pengadukan dalam pengolahan es krim akan 

merusak membran protein yang membuat globula lemak 
saling mendekat, akibatnya krim akan naik ke permukaan. 
Hal tersebut tidak diinginkan dalam pembuatan es krim, 
maka disinilah pengemulsi berperan. Peran pengemulsi 
sangat penting, yaitu berguna untuk membangun distribusi 
struktur lemak dan udara yang menentukan dalam 
membentuk sifat, rasa, tekstur halus dan pelelehan yang 
baik (Widodo, 2003). 

Bahan pengemulsi adalah komponen penyusun yang 
berfungsi untuk memperbaiki kualitas pengadukan pada 
adonan, menghasilkan es krim yang lebih kering untuk 
tujuan pengemasan, menghasilkan tekstur yang lebih 
lembut, memberikan ketahanan terhadap pelelehan dan 
memberikan kontrol yang sebenarnya dari produk pada 
saat proses pembekuan dan pengemasan. Bahan 
pengemulsi juga dapat mengurangi kecepatan tegangan 
permukaan antara dua fase yang dalam keadaan normal 
tidak saling melarutkan, sehingga dapat bergabung 
membentuk pengemulsi. Konsentrasi pengemulsi yang 
biasa digunakan dalam es krim adalah 0,1 % - 0,2 % 
(Syahrul, 2005). 

Marshall et al. (2003) menyatakan bahwa 
pengemulsi merupakan substansi yang menciptakan 
bentuk dalam emulsi untuk menurunkan tegangan 
permukaan. Keuntungan penggunaan pengemulsi dalam 
pengolahan es krim, diantaranya adalah meningkatkan 
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bentuk dan tekstur, kaya akan rasa dalam mulut dan 
sensasi creamy, meningkatkan distribusi rongga udara, dan 
meningkatkan resistensi terhadap pengaruh panas. 
Molekulnya akan menggantikan membran protein. Satu 
ujung molekulnya akan melarut di air, sedangkan ujung 
satunya akan melarut di lemak (Widodo, 2003). 

 2.3.6 Garam  
Marshall et al. (2003) menyatakan, garam 

merupakan salah satu bahan yang terkadang ditambahkan 
dalam pengolahan es krim. Penggunaan garam sangat 
rendah yaitu sekitar 0,1 % - 0,2 %. Konsentrasi garam 
yang rendah tersebut sudah dapat berpengaruh terutama 
pada rasa es krim. Fungsi utama garam dalam pengolahan 
es krim adalah untuk memperbaiki tekstur es krim. Garam 
dapat mempengaruhi kemantapan emulsi melalui beberapa 
mekanisme yang bereaksi dengan protein susu. 

Fungsi utama garam adalah untuk mengatur rasa. 
Garam akan memberikan rasa pada bahan-bahan lainnya 
dan membantu untuk meningkatkan sifat-sifat adonan. 
Selain itu, garam berfungsi untuk menguatkan flavour dan  
memperkuat struktur (Winarno, 1997). Garam biasanya 
diperlukan dalam jumlah sedikit. Jumlah garam yang 
digunakan tergantung pada beberapa faktor, salah satunya 
pada jenis tepung yang dipakai. Tepung yang berkadar 
protein rendah biasanya banyak membutuhkan garam, 
sebab garam berpengaruh untuk memperkuat protein. 



 

19 

 

Faktor lain yang menentukan jumlah garam adalah resep 
atau formula yang dipakai (Marshall et al., 1996). 

2.3.7 VX 
VX seringkali digunakan dalam pembuatan makanan 

terutama cake. Tujuan penggunaannya adalah agar produk 
yang dibuat lebih mengembang. Kandungan kimia VX 
adalah Sodium bicarbonat (NaHCO3), sodium acid 
picorofosfat dan bahan pengisi, seperti pati jagung. Bentuk 
VX adalah serbuk putih. Bahan ini memiliki kategori 
aman dan halal jika digunakan dalam pengolahan makanan 
(Sutomo, 2001). 

2.4  Karagenan 
 Karagenan merupakan polisakarida yang diekstraksi 

dari rumput laut merah dari jenis Chondrus, Euchema, 
Gigartina, Hypnea, Iradea dan Phyllophora. Karagenan 
dibedakan dengan agar berdasarkan kandungan sulfatnya 
(Hall 2009). Jumlah dan posisi sulfat membedakan 
macam-macam polisakarida Rhodophyceae, polisakarida 
tersebut harus mengandung 20% sulfat berdasarkan berat 
kering untuk diklasifikasikan sebagai karagenan (FAO 
2007).  

Karagenan bukan biopolimer tunggal, tetapi 
campuran dari galaktan-galaktan linear yang mengandung 
sulfat dan larut dalam air. Galaktan-galaktan tersebut 
terhubung oleh 3-β-D-galaktopiranosa (G-units) dan 4-α-
D-galktopiranosa (D-units) atau 4-3,6-anhidrogalaktosa 
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(DA-units), membentuk unit pengulangan disakarida dari 
karagenan. Galaktan yang mengandung sulfat 
diklasifikasikan berdasarkan adanya 3,6-anhidrogalaktosa 
serta posisi dan jumlah golongan sulfat pada strukturnya 
(Imeson 2010). Kappa karagenan tersusun dari α(1,3)-D-
galaktosa-4-sulfat dan β(1,4)-3,6-anhidro-D-galaktosa. 
Karagenan juga mengandung D-galaktosa-2-sulfat ester 
(Hall 2009).  

Karagenan komersil memiliki kandungan sulfat 22-
38% (w/w). Karagenan dijual dalam bentuk bubuk, 
warnanya bervariasi dari putih sampai kecoklatan 
bergantung dari bahan mentah dan proses yang digunakan. 
Karagenan yang umumnya ada di pasaran terdiri atas 2 
tipe, yaitu refined karagenan dan semirefined karagenan. 
Semirefined karagenan dibuat dari spesies rumput laut 
Euchema yang banyak terdapat di Indonesia dan Filipina. 
Semirefined karagenan mengandung lebih banyak bahan 
yang tidak larut asam (8-15%) dibandingkan refined 
karagenan (2%) (Fahmitasari 2004). Struktur molekul 
karagenan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur molekul karagenan (a) kappa 
karagenan, (b) iota karagenan dan (c) lambda karagenan 

(Hall 2009)  
 

Karagenan merupakan suatu senyawa sangat reaktif. 
Sifat-sifat yang dimiliki karagenan antara lain: kelarutan, 
viskositas, pH, dan pembentukan gel. Sifat-sifat tersebut 
dipengaruhi oleh adanya ikatan bermuatan dan penyusun 
dalam polimer karagenan (Glicksman, 1993). Karagenan 
banyak digunakan untuk bahan makanan, untuk 
membentuk gel dalam selai, sirup, saus, makanan bayi, 
produk susu, dan sebagainya (Anggadiredja et al., 1993). 

Sifat dasar karagenan terdiri dari tiga tipe karagenan 
yaitu kappa, iota dan lambda karagenan. Tipe karagenan 
yang paling banyak dalam aplikasi pangan adalah kappa 
karagenan. Sifat-sifat karagenan meliputi kelarutan, 
viskositas, pembentukan gel dan stabilitas pH. 

Karagenan yang larut bersifat kental, viskositasnya 
bergantung pada konsentrasi, suhu, dan jenis karagenan. 
Viskositas ini akan menurun dengan naiknya suhu. Dalam 
pendinginan, semua larutan karagenan cenderung menjadi 
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gel yang kekuatannya tergantung pada konsentrasi bahan. 
Menurut Winarno (1997), karagenan dalam bentuk pangan 
dapat berfungsi sebagai stabilisator (pengatur 
keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentuk 
gel, pengemulsi, dan lain-lain. Penambahan karaginan 
berfungsi sebagai bahan pengemulsi dan bahan penstabil 
yang baik dalam pembuatan es krim. 

Karagenan telah didaftar oleh U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) sebagai tambahan bahan makanan 
yang secara umum aman bagi kesehatan. Konsentrasi 
karagenan yang diperbolehkan penggunaannya dalam 
bahan pangan maksimal 1,5 % dan pada pemanasan 75 oC 
akan memberikan viskositas terhadap bahan makanan 
yang aman bagi kesehatan. 

2.5 Proses Pengolahan Es Krim Instan Siap Saji 
2.5.1 Perhitungan Komposisi Es Krim 

Perhitungan jumlah bahan-bahan yang dibutuhkan 
dalam pembuatan es krim didasarkan setidaknya atas dua 
pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah bahwa mutu 
produk akhir sangat ditentukan oleh proporsi yang tepat 
dari bahan yang digunakan dalam ICM dan untuk 
memenuhi selera konsumen. Es krim dari suatu pabrik 
harus mempunyai rasa maupun sifat fisis yang sama, jadi 
produk harus mempunyai mutu yang seragam. 
Pertimbangan kedua mengenai pentingnya perhitungan 
proporsi bahan dalam es krim, sebelumnya perlu adanya 
analisis komposisi masing-masing bahan, terutama kadar 
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lemak. Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan 
perhitungan mengenai jumlah masing-masing bahan yang 
diperlukan dalam ICM untuk mengasilkan es krim dalam 
jumlah tertentu dengan kadar lemak yang dikehendaki 
(Susrini, 2003).  

2.5.2 Penambahan Air 
Air merupakan komponen yang dapat 

mendispersikan berbagai senyawa dalam bahan makanan. 
Air juga berfungsi sebagai pelarut. Air yang berhubungan 
dengan hasil-hasil industri pengolahan pangan harus 
memenuhi standar mutu yang ditetapkan (Widodo, 2003). 

Air merupakan komponen yang tidak kalah penting 
dalam pembuatan adonan karena fungsinya sebagai pelarut 
bahan-bahan dan pembentuk tekstur produk (Winarno, 
1997). Air juga berperan mengontrol kepadatan adonan. 
Air dalam adonan melarutkan garam, menahan dan 
menyebarkan bahan-bahan secara seragam. Air 
membasahi, serta mengembangkan pati, sehingga dapat 
dicerna dan memungkinkan terjadinya kegiatan enzim 
(Almond, 1999).  

2.5.3 Mixing 
Mixing merupakan proses mencampurkan semua 

bahan pembuatan es krim, baik bahan cair maupun bahan 
padat, yang disertai dengan pengadukan dan pengocokan 
terhadap adonan agar merata ke seluruh bagian. 
Pengocokan terhadap adonan tersebut dapat meningkatkan 
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overrun es krim karena banyak udara yang terperangkap 
dalam adonan es krim (Muse dan Kartel, 2004). 

2.5.4 Pembekuan  
Laju pembekuan sangat menentukan sifat dan mutu 

produk beku yang dihasilkan. Sifat produk yang 
diakibatkan oleh pembekuan yang cepat berbeda dari 
produk yang dihasilkan dari pembekuan lambat. 
Pembekuan yang cepat menghasilkan kristal es kecil yang 
tersusun secara merata pada jaringan, sedangkan 
pembekuan lambat menyebabkan terbentuknya kristal es 
besar yang tersusun pada ruang antar sel dengan ukuran 
pori yang besar (Rohana, 2002). 

 Pembekuan merubah kemampuan pengocokan 
adonan menjadi sebaik tekstur es krim akhir. Pembekuan 
membuat lemak dan protein susu menjadi kristal dan 
bahan penstabil menyerap air yang tersedia dalam adonan 
sebagai air hidrasi (Saleh, 2004). Proses pembekuan ini 
dilakukan selama ICM mengalami pengadukan dalam ice 
cream maker. 

2.5.5 Hardening 
Proses pengerasan dilakukan di dalam freezer pada 

suhu -30 oC sampai -40 oC, karena pada suhu tersebut air 
yang tersisa kebanyakan dapat membeku. Pada suhu di 
bawah -25 oC, es krim menjadi lebih stabil dan tidak 
memungkinkan terjadinya rekristalisasi, sehingga tidak 
membentuk kristal es yang besar (Pearson, 2005). 
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Marshall et al.  (2003) menyatakan, proses pembekuan es 
krim dalam freezer berlangsung selama 30 detik atau 
sekitar 10 - 15 menit. Dalam pembekuan ini perubahan 
penting yang terjadi, yaitu terbentuknya kristal es, 
masuknya udara (overrun), dan stabilisasi emulsi lemak. 

2.6  Kualitas Es Krim Instan 
2.6.1 Viskositas 

Viskositas adalah daya aliran molekul dalam sistem 
larutan. Suspensi koloid dalam larutan dapat meningkat 
dengan cara mengentalkan cairan, sehingga terjadi 
absorbsi dan pengembangan koloid. Viskositas karagenan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi, 
temperatur, tingkat dispersi, kandungan sulfat, inti 
elektrik, keberadaan elektrolit dan nonelektrolit, teknik 
perlakuan, serta tipe dan berat molekul karagenan. 
Viskositas larutan karagenan akan menurun dengan 
adanya peningkatan suhu, sehingga terjadi depolimerisasi, 
yang kemudian dilanjutkan dengan degradasi karagenan 
(Glicksman, 1993). 

Viskositas merupakan salah satu parameter yang 
menentukan mutu susu. Partikel kasein berada pada titik 
isoelektris (pH 4,6), dimana afinitas partikel terhadap air 
menurun hingga terjadi presipitasi yang mengakibatkan 
viskositas pada susu. Alat untuk mengukur viskositas 
adalah viskometer, sedangkan unit pengukuran absolut 
adalah poise. Susu segar memiliki viskositas 1,5 - 2,0 
centipoise pada suhu 20 oC (Susilorini dan Sawitri, 2006).  
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2.6.2 Overrun 
Overrun merupakan peningkatan jumlah volume 

yang disebabkan oleh masuknya gelembung-gelembung 
udara dalam pembuihan. Gelembung udara pada es krim 
keberadaannya dapat dipertahankan karena diselubungi 
oleh lapisan globula-globula lemak dalam sistem emulsi. 
Es krim yang baik memiliki overrun berkisar antara 70 – 
80 %,  sedangkan untuk industri rumah tangga berkisar 
antara 35 – 50 %. Overrun akan mempengaruhi tekstur 
dan kepadatan yang menentukan kualitas es krim. Overrun 
juga dipengaruhi oleh viskositas, semakin tinggi 
viskositasnya, maka overrun akan semakin turun (Padaga 
dan Sawitri, 2005). 

 Rumus untuk menghitung overrun es krim menurut 
Susilorini dan Sawitri (2006) sebagai berikut : 

 

% 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
(volume es krim –  volume ICM) 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑂𝑂 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
 𝑥𝑥 100 %  

2.6.3 Kecepatan Leleh 
Waktu leleh adalah waktu yang diperlukan es krim 

untuk meleleh sempurna pada suhu ruang. Waktu leleh es 
krim akan semakin cepat pada es krim dengan kadar lemak 
rendah. Kualitas meleleh yang baik pada es krim adalah 15 
- 20 menit pada suhu 25 ˚C. Es krim dengan overrun kecil 
akan memiliki kecepatan meleleh yang cepat, sedangkan 
es krim dengan overrun yang besar akan meleleh dengan 
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lambat. Laju leleh yang lambat ini dikarenakan kurangnya 
laju perambatan panas akibat besarnya volume udara 
dalam es krim (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Penambahan konsentrasi gelling agents yang tinggi 
akan memperlambat pelelehan pada es krim. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Marshall et al. (2003), penambahan 
konsentrasi bahan penstabil yang tinggi akan 
menyebabkan pelelehan yang lambat. Selain konsentrasi 
bahan penstabil, bahan pengemulsi, komposisi bahan, 
serta kondisi pemrosesan, kondisi penyimpanan juga 
mempengaruhi waktu leleh. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 
Pengambilan data penelitian dilaksanakan bulan 

Januari 2012 hingga Februari 2012. Produksi es krim 
instan dan pengolahannya, serta pengujian overrun dan 
kecepatan leleh dilakukan di Rumah Yoghurt, Junrejo, 
Batu, sedangkan pengujian viskositas dilaksanakan di 
Laboratorium Fisiko Kimia Bagian Teknologi Hasil 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang. 

3.2  Materi Penelitian 
Materi penelitian ini adalah es krim instan siap saji 

yang dibuat dari bahan susu bubuk skim, susu bubuk full 
krim, gula, garam, Vx dan karagenan, serta air sebagai 
pelarut dalam pengolahan es krim.  

Peralatan yang digunakan untuk penelitian antara 
lain: timbangan digital, baskom, mixer,ice cream maker 
sederhana dari 2 buah panci termos dan bongkahan es batu 
becampur garam, cup es krim, freezer, gelas ukur, 
stopwatch, kertas label, cawan petri, viskometer. 
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3.3  Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

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

K1= penggunaan karagenan 0,4 % berat ICM 
K2= penggunaan karagenan 0,6 % berat ICM 
K3= penggunaan karagenan 0,8 % berat ICM 
K4= penggunaan karagenan 1 %  berat ICM 

3.4  Variabel Pengamatan 
Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

karagenan sebagai variabel bebas, serta variabel tidak 
bebas, meliputi: 

1. Pengujian viskositas, prosedur pengujian 
menurut Moeerfard dan Teharani (2008) tertera 
pada Lampiran 1, 

2. Pengukuran overrun, prosedur pengujian 
menurut Susrini (2003) seperti tertera pada 
Lampiran 2, 

3. Pengujian kecepatan leleh prosedur pengujian 
menurut Marhall, et al. (2003) tertera pada 
Lampiran 3. 

3.5  Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari pengujian viskositas, 

overrun dan kecepatan leleh dianalisis menggunakan 
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analisis ragam, dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 
Terkecil (BNT). 

3.6 Batasan Istilah 
1. Es krim instan  : Produk olahan susu yang mudah 

diolah, berbentuk bubuk merupakan campuran skim 
8,1 %, full krim 8,1 %, bahan pemanis 15 %, Vx 1,6 
% dan garam 0,2 %, dan karagenan sebagai penstabil. 

2. Es krim instan siap saji : Produk es krim instan yang 
sudah diolah menjadi es krim siap konsumsi. 

3. Viskositas : parameter yang menentukan kekentalan 
susu atau produk      olahannya, dengan unit 
pengukuran absolute adalah poise. 

4. Overrun : peningkatan volume es krim antara sebelum 
dan sesudah pembekuan dalam bobot yang sama. 

5. Kecepatan meleleh : waktu yang dibutuhkan es krim 
untuk meleleh pada suhu ruang dengan satuan 
menit/50 gr. 
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3.7  Prosedur Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan 

pendahuluan hingga memperoleh formula terbaik yang 
ditunjukkan pada skema berikut ini. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Skema penelitian formula es krim instan 
 

 
 
 

 

 

 

Pencampuran hingga merata 

Es krim 
instan  

Karagenan 
0,4 %; 0,6 
%; 0,8 %, 1 
% x ICM 

Garam 0,2 % + Vx 1,6 % + 
full cream 8,1 % + skim 8,1 
% + gula 15 % x bobot ICM 
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Gambar 3. Pembuatan es krim instan siap saji 

Penambahan air 67% 

Pembekuan ICM (freezing) 
menggunakan Ice Cream Maker  

Es krim 
 

Penimbangan bobot ICM dan 
Pengukuran volume awal (x) 

ICM 

Penimbangan bobot es krim dan 
pengukuran volume akhir (y) 

 Pengujian overrun 

Pengerasan dalam freezer 
(hardening) 

Es krim instan 
siap saji 

Analisis: 
Viskositas 
Kecepatan leleh 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1   Pengaruh Penambahan Karagenan terhadap 
Viskositas Es Krim Instan Siap Saji 
Hasil analisis ragam viskositas es krim instan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa penggunaan karagenan dengan 
konsentrasi yang berbeda dalam pembuatan es krim instan 
tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P 
>0,05) terhadap viskositas es krim. Rata-rata viskositas es 
krim instan pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

 Tabel 3. Rata-rata Viskositas Es Krim Instan 
Perlakuan Viskositas (cPs) 

K1 301,0 ± 40,18 
K2 329,5 ± 38,82 
K3 343,0 ± 42,89 
K4 370,0 ± 45,08 

 
Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa 

karagenan dalam tingkat konsentrasi berbeda memiliki 
efektivitas yang sama baiknya dalam pembentukan 
viskositas es krim. Viskositas adalah daya aliran molekul 
dalam sistem larutan. Kekentalan karagenan disebabkan 
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adanya daya tolak-menolak antar grup sulfat yang 
bermuatan negatif, yang terdapat di sepanjang rantai 
polimernya, sehingga menyebabkan rantai polimer 
tersebut kaku dan tertarik kencang. Hal tersebut akan 
menentukan kekentalan karagenan dalam bahan makanan.   

 Nilai yang ditampilkan pada Tabel 3. menunjukkan 
bahwa kekentalan yang dihasilkan dari penambahan 
karagenan dalam pembuatan es krim instan tergolong 
dalam tingkat kekentalan tinggi. Menurut King (1993), 
kekentalan bahan penstabil dalam bahan pangan dibagi 
menjadi tiga tingkatan, yaitu kekentalan rendah (< 60 cPs), 
kekentalan sedang (60 – 110 cPs) dan kekentalan tinggi 
(110 – 800 cPs). Karakteristik karagenan komersial 
menurut Sinurat, dkk. (2007) memiliki viskositas 310 cPs. 
Viskositas yang tinggi dari suatu materi disebabkan karena 
gesekan internal yang besar, sehingga cairannya sulit 
mengalir (Marlinah 1992).  

Penelitian oleh Istini dan Zatnika (2007) yang 
menggunakan semi-refined carrageenan (SRC) sebagai 
bahan penstabil dalam es krim, menguji beberapa level 
karagenan untuk diamati pengaruhnya terhadap kualitas 
produk es krim. Variasi karagenan yang digunakan, yaitu 
3 %, 4 %, 5 %, 6 % dan 7 % dari total penstabil yang 
digunakan sebesar 0,3 %, dengan konsentrasi 5 % sebagai 
standar dalam penelitian tersebut. Data penelitian oleh 
Istini dan Zatnika (2007) menunjukkan bahwa laju 
pengendapan berkurang dengan meningkatnya jumlah 
karagenan sampai pada konsentrasi 5 % dari total 
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penstabil. Meskipun tidak dilakukan uji viskositas, namun 
laju pengendapan dapat dijadikan sebagai indikasi 
kekentalan dalam larutan karena semakin tinggi nilai 
viskositas, semakin mampu menahan laju pengendapan 
(Istini dan Zatnika, 2007).  

Viskositas yang terlalu rendah dikhawatirkan akan 
mempercepat laju pengendapan yang mampu membentuk 
dua fase berupa fase cair dan padatan. Hal  tersebut 
menunjukkan ketidakstabilan sistem dispersi karena 
jumlah karagenan yang tersedia dalam sistem kurang 
mampu menyerap air yang ada, sehingga terjadi 
pemisahan fase. Adanya pemisahan fase air yang terlalu 
banyak dalam campuran es krim menyebabkan 
terbentuknya kristal es yang lebih besar, sehingga tekstur 
produk lebih kasar.  

Sementara, lebih lanjut dijelaskan dalam penelitian 
tersebut bahwa penggunaan karagenan dengan konsentrasi 
di atas 5 % dari bahan penstabil yang digunakan, justru 
mengakibatkan kenaikan laju pengendapan yang 
disebabkan kappa karagenan sebagai hidrokoloid yang 
bermuatan negatif akan menetralkan muatan sistem 
(potensial zeta). Kelebihan muatan negatif dari kappa 
karagenan akan menurunkan potensial zeta, sehingga gaya 
tarik menarik lebih besar dari gaya tolak menolak antar 
molekul sistem, akibatnya laju pengendapan semakin 
cepat (Istini dan Zatnika, 2007). Padahal, gaya tolak 
menolak inilah yang akan mempengaruhi nilai viskositas.  
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Dibandingkan dengan penelitian oleh Istini dan 
Zatnika (2007), penambahan karagenan dengan variasi 
konsentrasi pada penelitian ini hingga mencapai 1 % lebih 
mampu mempertahankan kestabilan sistem dispersi, hal 
tersebut ditunjukkan dengan nilai viskositas yang tinggi 
dari es krim yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa level 
karagenan yang semakin tinggi dalam penelitian ini 
diduga tidak menurunkan potensial zeta yang dapat 
berdampak pada pembentukan kristal es yang lebih besar 
akibat kelebihan muatan negatif. Variasi karagenan yang 
tersedia dalam penelitian ini memiliki efektivitas yang 
sama baiknya untuk menyerap air yang digunakan dalam 
pembuatan es krim, sehingga air yang terserap tidak 
mudah lepas dan sistem menjadi lebih stabil (Masykuri, 
dkk., 2009). Kekentalan yang terbentuk dari level 
karagenan yang berbeda sama-sama memiliki daya tolak-
menolak yang besar antar grup sulfat yang bermuatan 
negatif, sehingga rantai polimernya menjadi kaku dan 
tertarik kencang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 
karagenan dalam es krim instan dengan konsentrasi 0,4 %, 
0,6 %, 0,8 % dan 1 % tidak memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata terhadap viskositas es krim karena 
masing-masing perlakuan memiliki efektivitas yang sama 
baiknya dalam pembentukan viskositas es krim yang 
dihasilkan. 
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4.2   Pengaruh Penambahan Karagenan terhadap 
Overrun Es Krim Instan Siap Saji 
Hasil analisis ragam overrun es krim instan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa penggunaan karagenan dengan 
konsentrasi yang berbeda dalam pembuatan es krim instan, 
tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P 
>0,05) terhadap overrun es krim. Rata-rata overrun es 
krim pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 
Tabel 4. 

 Tabel 4. Rata-rata Overrun Es Krim Instan 
Perlakuan Overrun (%) 

K1 96,01 ± 14,91 
K2 100,45 ± 8,61 
K3 105,25 ± 17,46 
K4 110,19 ± 23,73 

 
Hasil tersebut terjadi karena karagenan sebagai 

bahan penstabil hanya berperan mempertahankan overrun 
yang terbentuk, bukan untuk meningkatkan overrun es 
krim. Overrun mencerminkan kemampuan pembuihan dan 
kemantapan buih yang berkaitan dengan penurunan 
tegangan permukaan pada sistem yang terdiri atas udara 
dan air, yang disebabkan absorbsi oleh molekul protein. 
Hasil penelitian Syahputra (2008) menunjukkan bahwa 
penggunaan jenis penstabil dan konsentrasinya tidak 
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memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 
overrun es krim jagung. 

Marshall et al. (2003) berpendapat bahwa 
meningkatnya viskositas akan mengurangi udara yang 
masuk pada waktu aerasi selama proses pembekuan, 
sehingga overrun  yang dihasilkan rendah. Pendapat Haris 
(2011) yang dapat mendukung pernyataan tersebut adalah 
bahwa viskositas yang terlalu tinggi kurang baik karena 
akan membutuhkan energi yang besar selama proses 
pengadukan, sehingga berpengaruh terhadap proses 
pemerangkapan udara, yang selanjutnya akan 
mempengaruhi overrun es krim. Namun, hasil penelitian 
pada Tabel 4. menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi 
karagenan yang digunakan dalam setiap perlakuan 
memiliki kemampuan yang sama besar dalam 
mempertahankan peningkatan overrun es krim. Nilai 
viskositas yang tinggi pada penelitian ini terbukti tidak 
menghambat kemantapan pembuihan ICM, yang berkaitan 
dengan penurunan tegangan permukaan pada sistem 
dispersi yang terdiri atas udara dan air, yang disebabkan 
absorbsi oleh molekul protein, sehingga proses 
pemerangkapan udara dapat tetap berlangsung dengan 
baik dan diperoleh produk es krim dengan overrun yang 
tinggi.  

Nilai overrun yang dihasilkan dari penelitian ini 
sudah sesuai dengan standar kualitas es krim yang baik 
karena mampu mencapai rata-rata pengembangan sebesar 
96,01 – 110,19 %. Es krim yang baik memiliki overrun 
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berkisar antara 70 – 100 % (Padaga dan Sawitri, 2005). 
Istini dan Zatnika (2007) menyatakan,  overrun yang 
terlalu rendah akan membuat es krim menjadi beku dan 
terlalu keras. Penelitian oleh Isnaini (2009) menunjukkan 
bahwa  penambahan karagenan dengan konsentrasi 0,5 % 
dalam adonan es krim, mampu menghasilkan overrun 
sebesar 111,91 %. Hasil tersebut tidak berbeda jauh 
dengan overrun yang dihasilkan dari penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 
karagenan dalam es krim instan dengan konsentrasi, 0,4 
%, 0,6 %, 0,8 %, dan 1 % tidak memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata pada overrun es krim, setiap 
perlakuan yang dicobakan menghasilkan overrun yang 
baik. 

4.3   Pengaruh Penambahan Karagenan terhadap 
Kecepatan Leleh Es Krim Instan 
Hasil analisis ragam overrun es krim instan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa konsentrasi penggunaan 
karagenan yang berbeda pada pengolahan es krim instan 
tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P 
>0,05) terhadap kecepatan leleh es krim. Rata-rata 
kecepatan leleh es krim pada masing-masing perlakuan 
dapat dilihat pada Tabel 5. 
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 Tabel 5. Rata-rata Kecepatan Leleh Es Krim Instan 
Perlakuan Kec. leleh (menit) 

K1 29,21 ± 6,75 
K2 29,71 ± 5,98 
K3 29,29 ± 9,88 
K4 30,28 ± 5,32 

 
Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena 

karagenan memiliki kemampuan untuk mempertahankan 
stabilitas emulsi yang menyebabkan setiap perlakuan 
memiliki resistensi pelelehan yang sama baiknya dalam 
menjaga kekuatan pengembangan es krim, meskipun 
konsentrasi yang diberikan bervariasi. Bahan penstabil 
yang digunakan dalam es krim berfungsi untuk 
memperbaiki stabilitas emulsi, meningkatkan kehalusan 
tekstur, dan memperlambat melelehnya es krim saat 
disajikan. Penggunaan konsentrasi penstabil yang tinggi 
akan menyebabkan pelelehan yang lambat (Sundari dan 
Saati, 2007). Muse dan Hartel (2004) berpendapat bahwa 
kecepatan meleleh es krim dipengaruhi oleh jumlah udara 
yang terperangkap dalam es, kristal es yang dimiliki, serta 
kandungan lemak di dalamnya. Marshall et al. (2003) 
menyatakan bahwa kecepatan meleleh secara umum 
dipengaruhi oleh bahan-bahan, serta proses pengolahan 
dan penyimpanan.  

Rata-rata yang ditampilkan pada Tabel 6. 
menunjukkan bahwa penambahan karagenan mampu 
menghasilkan es krim yang resisten terhadap pelelahan. 
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Hal tersebut sesuai dengan pendapat Marshall dan 
Arbuckle (1996) bahwa es krim yang berkualitas baik 
adalah es krim yang resisten terhadap pelelehan. 
Sementara, menurut Padaga dan Sawitri (2005), es krim 
yang baik memiliki kecepatan leleh 15 – 20 menit pada 
suhu ruang. 

Kecepatan leleh dari penelitian ini lebih lama 
dibandingkan dengan pendapat Padaga dan Sawitri (2005) 
karena penambahan karagenan mampu mengikat partikel 
es dalam adonan es krim yang membuat adonan menjadi 
semakin kental dan menyebabkan daya ikat air semakin 
kuat dalam produk, sehingga tidak cepat meleleh. 
Peningkatan konsentrasi karagenan di dalam adonan es 
krim menyebabkan partikel-partikel es yang terikat 
semakin banyak, sehingga waktu leleh es krim menjadi 
lebih lama. 

Penelitian serupa oleh Masykuri, dkk. (2009) 
menunjukkan bahwa perlakuan penambahan karagenan 
dengan variasi konsentrasi 0,10 % (T1), 0,30 % (T2), 0,50 
% (T3), dan 0,70 % (T4) pada pembuatan es krim, masing-
masing menghasilkan rata-rata resistensi pelelehan sebesar 
9,44 menit, 14,23 menit, 52,24 menit, sedangkan pada 
konsentrasi tertinggi (T4) tidak terjadi pelelehan hingga 3 
jam. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perlakuan 
T3 dianggap terlalu banyak dalam penggunaan karagenan 
karena memiliki waktu pelelehan yang terlalu lama, yaitu 
52,24 menit. Bahkan, pada perlakuan T4 tidak terjadi 
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pelelehan selama 3 jam pada uji resistensi pelelehan es 
krim karena persentase karagenan terlalu banyak. 

Bahan penstabil merupakan senyawa-senyawa 
hidrokoloid yang berperan meningkatkan kekentalan dari 
adonan es krim, terutama pada keadaan sebelum 
pembekuan. Penambahan bahan penstabil dengan 
persentase yang banyak akan membuat adonan lebih 
kental, sehingga meningkatkan resistensi pelelehan 
(Winarno, 1997). Waktu pelelehan yang semakin lama 
memang diharapkan, namun dikhawatirkan hal tersebut 
terjadi bukan karena kekokohan pengembangan produk 
yang dihasilkan, melainkan karena adanya pembentukan 
kristal es yang lebih besar yang semakin memperlambat 
kecepatan leleh es krim akibat ketidakstabilan sistem 
dispersi. 

Perbandingan hasil penelitian oleh Masykuri, dkk. 
(2009), resistensi pelelehan dalam penelitian ini 
menunjukkan hasil yang lebih baik karena dengan 
penggunaan konsentrasi hingga 1 %, kecepatan leleh 
maksimum hanya terjadi selama 30,28 menit, sedangkan 
pada penelitian oleh Masykuri, dkk. (2009) konsentrasi 
karagenan sebesar 0,50 % menghasilkan produk es krim 
dengan kecepatan leleh selama 52,24 menit, bahkan pada 
penggunaan konsentrasi karagenan sebesar 0,70 % 
menghasilkan produk yang tidak bisa meleleh dalam 
waktu 3 jam. Perbandingan ini terjadi diduga karena 
perbedaan formula es krim yang dibuat dalam penelitian, 
serta cara pengolahan es krim yang berbeda.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 
karagenan dalam es krim instan dengan konsentrasi 0,4 %, 
0,6 %, 0,8 %, dan 1 % tidak memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata pada kecepatan leleh es krim, setiap 
perlakuan yang dicobakan menghasilkan kecepatan leleh 
yang sama baiknya. 

4.4   Perlakuan Terbaik  
Penentuan perlakuan terbaik dapat dilihat pada 

Lampiran 9. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
konsentrasi karagenan sebesar 1 % (K4) yang digunakan 
dalam penelitian ini memiliki efektivitas terbaik untuk 
menghasilkan kualitas fisik es krim yang diharapkan. Nilai 
viskositas yang dihasilkan dari perlakuan terbaik adalah 
sebesar 370 cPs. Menurut Marshall (2003), meningkatnya 
viskositas akan mengurangi udara yang masuk pada waktu 
aerasi selama proses pembekuan, sehingga overrun  yang 
dihasilkan rendah. Penambahan konsentrasi karagenan 
sebesar 1 % (K4) dalam penelitian ini, dengan nilai 
viskositas yang tergolong tinggi, ternyata mampu 
menghasilkan produk es krim dengan overrun tinggi, yaitu 
sebesar 110,19 %. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Padaga dan Sawitri (2005) bahwa es krim berkualitas baik 
memiliki overrun sebesar 80 – 100 %.  

Kecepatan leleh es krim instan siap saji pada 
perlakuan K4, yaitu sebesar 30,28 menit menunjukkan 
angka resistensi yang baik terhadap pelelehan. Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat Marshall dan Arbuckle 
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(2000) bahwa es krim yang berkualitas baik adalah es krim 
yang resisten terhadap pelelehan. Sementara, menurut 
Padaga dan Sawitri (2005), es krim yang baik memiliki 
kecepatan leleh 15 – 20 menit pada suhu ruang. Kecepatan 
leleh dari penelitian ini lebih lama dibandingkan dengan 
pendapat Padaga dan Sawitri (2005) karena penambahan 
karagenan mampu mengikat partikel es dalam adonan es 
krim yang membuat adonan menjadi semakin kental dan 
menyebabkan daya ikat air semakin kuat dalam produk, 
sehingga tidak cepat meleleh. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 
karagenan sebesar 1 % mampu bekerja secara efektif 
dalam pembentukkan kualitas fisik es krim yang baik, 
sehingga dinyatakan sebagai perlakuan terbaik dalam 
penelitian ini. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 
1. Penambahan karagenan dengan konsentrasi yang 

berbeda pada pembuatan es krim instan, tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 
terhadap viskositas, overrun dan kecepatan leleh es 
krim instan siap saji. 

2. Viskositas tinggi yang dihasilkan dari penambahan 
karagenan dengan konsentrasi 0,4 %, 0,6 %, 0,8 %, 
dan 1 % dalam es krim, tidak menghambat 
pemerangkapan udara dalam ICM. 

3. Penambahan karagenan dalam formula es krim 
instan mampu mempertahankan nilai overrun es 
krim instan siap saji yang tinggi, yaitu 96,01 - 
110,19 %.  

4. Penambahan karagenan mampu menghambat 
kecepatan leleh es krim mencapai 30,28 menit. 

5. Perlakuan terbaik dari penelitian ini ditunjukkan oleh 
konsentrasi penggunaan karagenan sebesar 1%. 
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5.2  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan 

menambahkan karagenan dengan konsentrasi 1 % agar 
memperoleh es krim instan berkualitas baik. Penggunaan 
karagenan yang melebihi konsentrasi tersebut 
dikhawatirkan akan menghambat pembentukkan overrun 
karena menghasilkan tekstur yang terlalu kental, yang 
tidak diharapkan dalam pembuatan es krim. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Uji viskositas dengan viskometer (Moeerfard 
dan Teharani, 2008) 

 
1. Spindel dipasang pada lengan spindle. 
2. Spindel dimasukkan ke dalam sampel yang diuji. 
3. Motor dihidupkan sehingga spindle berputar dan jika 

jarum dial menunjukkan angka stabil motor dimatikan. 
4. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, 

setiap sampel di ukur 5 kali kemudian diambil rata-
rata. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang 
sesuai dengan kecepatan dan nomor spindle yang 
dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Lampiran 2. Uji overrun es krim instan siap saji (Susrini, 
2003) 

 
1. Wadah es krim yang akan digunakan ditimbang. 
2. ICM yang dimasukkan dalam wadah sampai penuh 

dan rata, kemudian ditimbang dan diukur volumenya 
(x) 

3. ICM yang telah ditimbang dibekukan,  
4. ICM yang telah dibekukan, kemudian ditimbang 

kembali dengan berat yang sama dengan penimbangan 
awal, selanjutnya diukur volume akhirnya (y) 

5. Dihitung overrun es krim instan dengan rumus : 

%𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
(volume es krim –  volume ICM) 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑂𝑂 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼  𝑥𝑥 100 %  
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Lampiran 3. Prosedur uji kecepatan leleh es krim 
instan siap saji (Marshall et al., 2003) 

 
1. Mengukur suhu dan kelembaban ruangan. 
2. Mengambil sejumlah es krim dengan menggunakan 

sendok sehingga diperoleh sampel dengan berat 
seragam (± 50 g) dan dimasukkan ke dalam cup, 
kemudian dibekukan ke dalam freezer selama 24 jam. 

3. Mengambil sampel dari freezer untuk diletakkan pada 
suhu kamar dan dibiarkan sampai semua sampel 
meleleh. 

4. Waktu yang dibutuhkan sampai semua sampel 
meleleh dicatat. 
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Lampiran 4. Data Perhitungan Komposisi Bahan 
Campuran Es Krim Instan 

 
• Es krim instan 

Perbandingan powder es krim instan dan air dalam 
100 g adonan ICM= 1:2 

• Powder es krim + air = 1 + 2 = 3  
• Powder es krim: 

1
3

 𝑥𝑥 100 𝑔𝑔 = 33,3 ≈ 33 𝑔𝑔 

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

 Susu full krim bubuk = 8,1 % x 100 g 
= 8,1 g 

 Gula    = 15 % x 100 g 
= 15 g 

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

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

• Air:     
2
3

 𝑥𝑥 100 𝑔𝑔 = 67 𝑔𝑔 

•   Persentase Karagenan 
 K1  = 0,4 % x 100 g 
        = 0,4 g 

 K2  = 0,6 % x 100 g 
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        = 0,6 g 

 K3  = 0,8 % x 100 g 
        = 0,8 g 

 K4  = 1 % x 100 g 
        =  1 g 
 

• Komposisi ICM berdasarkan presentase karagenan untuk 
setiap perlakuan 

Bahan 
Komposisi 

K1 (g) K2 (g) K3 (g) K4 (g) 
Full cream bubuk 8,1 8,1 8,1 8,1 
Susu skim bubuk 8,1 8,1 8,1 8,1 
Garam 0,2 0,2 0,2 0,2 
Vx 1,6 1,6 1,6 1,6 
Gula 15 15 15 15 

Air 67 67 67 67 

Karagenan 0,4 0,6 0,8 1 
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Lampiran 5. Prosedur perhitungan penentuan terlakuan 
terbaik (Susrini, 2003)   

  
1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 

kepentingan variabel yang diuji pada es krim instan dengan 
perlakuan penambahan karagenan, menggunakan lembar 
penilaian seperti berikut ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap 
hasil. 

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan 
kontribusi antara 0 sampai 1. 

 

Produk   : Es krim instan siap saji 

Nama Responden : ………………… 

Tanggal  : ………………… 

Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-
masing variabel di bawah ini berdasarkan tingkat kepentingan 
variable tersebut, mulai dari yang kurang penting sampai yang 
terpenting dengan nilai 1-3.  Atas partisipasinya terima kasih. 

Variabel Nilai 
Viskositas  
Overrun  
Kecepatan meleleh  
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4. Ditentukan bobot normal dari variabel, yaitu bobot 
variabel yang dibagi bobot total.  

5. Ditentukan nilai efektifitas dengan rumus : 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑂𝑂𝑒𝑒𝑂𝑂𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁𝑂𝑂𝑁𝑁𝑒𝑒𝑁𝑁𝑒𝑒 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑟𝑟𝑉𝑉𝑁𝑁𝑒𝑒𝑟𝑟𝑁𝑁𝑟𝑟 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑟𝑟𝑇𝑇𝑂𝑂𝑉𝑉𝑂𝑂𝑒𝑒
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑟𝑟𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑒𝑒 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑟𝑟𝑇𝑇𝑂𝑂𝑉𝑉𝑂𝑂𝑒𝑒

 

       Untuk variabel dengan nilai rata-rata semakin 
besar semakin baik, maka rata-rata tertinggi sebagai nilai 
terbaik dan rata-rata semakin kecil semakin baik, maka 
rata-rata terendah sebagai nilai terbaik dan rata-rata 
tertinggi sebagai nilai terjelek. 

6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan 
nilai efektifitas. 

7. Nilai hasil dari semua variabel dijumlahkan. 
8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai hasil 

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

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata U1 U2 U3 U4 

K1 288 308 256 352 1204 301 
K2 278 365 353 322 1318 329,5 
K3 315 392 300 365 1372 343 
K4 324 432 360 364 1480 370 

Total 1205 1497 1269 1403 5374  
 

ANALISIS RAGAM 
 
Faktor Koreksi (FK) 

𝐹𝐹𝐹𝐹   =  
( ∑a ∑b ∑c ∑ def )²

P x u
 

          = 5374²/16 = 1804992 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (288² + 308² + … + 364²) – FK 

= 30867,75 

𝐽𝐽𝐹𝐹
𝑝𝑝    =   ∑Yi.j2

𝑟𝑟 −𝐹𝐹𝐹𝐹
 

            = 12042+ 13182+ 13722+ 14802

4
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          = 9888,75 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 30867,75 – 9888,75 

= 20979 

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

Perlakuan 3 9888,75 3296,25 1,885457 3,490295 5,952545 
Galat 12 20979 1748,25    
Total 15 30867,75 

    
 
Kesimpulan: F hitung < F table 5 %, maka perlakuan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata. 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Overrun Es Krim Instan 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-
rata U1 U2 U3 U4 

K1 104,17 93,88 76 110 384,05 96,01 
K2 93,75 102,04 94 112 401,79 100,45 
K3 125 100 112 84 421 105,25 
K4 93,75 88 139 120 440,75 110,19 

Total 416,67 383,92 421 426 1647,59 
 

 
ANALISIS RAGAM 
 
Faktor Koreksi (FK) 

𝐹𝐹𝐹𝐹   =  
( ∑a ∑b ∑c ∑ def )²

P x u
 

         = 1647,59²/16 = 169659,6 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (104,17² + 93,88² + … + 120²) − FK 

 = 3941,579 

𝐽𝐽𝐹𝐹
𝑝𝑝    =   ∑Yi.j2

𝑟𝑟 −𝐹𝐹𝐹𝐹
 

            = 384,052+401,792+4212+440,752

4
− 𝐹𝐹𝐹𝐹 
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          = 448,2418 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 3941,579 – 448,2418 

= 3493,338 

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

Perlakuan 3 448,2418 149,4139 0,513253 3,490295 5,952545 
Galat 12 3493,338 291,1115    
Total 15 3941,579 

    
 
Kesimpulan: F hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata. 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Kecepatan Leleh Es Krim 
Instan 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-
rata U1 U2 U3 U4 

K1 34,46 34,14 28,17 20,05 116,82 29,21 
K2 35,02 29,06 33,21 21,56 118,85 29,71 
K3 32,42 41,27 25,28 18,17 117,14 29,29 
K4 30,56 32,05 41,49 17,02 121,12 30,28 

Total 132,46 136,52 128,15 76,8 473,93 
 

 
ANALISIS RAGAM 
Faktor Koreksi (FK) 

𝐹𝐹𝐹𝐹   =  
( ∑a ∑b ∑c ∑ def )²

P x u
 

         = 473,93²/16 = 14038,1 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (34,46² + 34,14² + … + 17,02²) – FK 

 = 844,8147 

𝐽𝐽𝐹𝐹
𝑝𝑝    =   ∑Yi.j2

𝑟𝑟 −𝐹𝐹𝐹𝐹
 

            = 116,822+118,852+117,142+121,122

4
− 𝐹𝐹𝐹𝐹 
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          = 2,914419 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 844,8147– 2,914419  

= 841,9003 

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

Perlakuan 3 2,914419 0,971473 0,013847 3,490295 5,952545 
Galat 12 841,9003 70,15836    
Total 15 844,8147 

    
 
Kesimpulan: F hitung < F table 5 %, maka perlakuan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata. 
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Lampiran 9. Perhitungan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan 
Viskositas 

(Cp) 
Overrun 

(%) 
Kecepatan leleh 

(menit/50 g) 
K1 301 96,01 29,21 
K2 329,5 100,45 29,71 
K3 343 105,25 29,29 
K4 370 110,19 30,28 

 
Responden Viskositas Overrun Kecepatan leleh 

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

Jumlah 9 8 13 
Rata-rata 3,6 3,2 5,2 
Rangking II III I 
 



 

 

 

 

 K1 K2 K3        K4  
Variabel B.variabel B.normal Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 

Viskositas 1,13 0,3 0 0 0 0,1239 0,6 0,18 0 0,30 
Overrun 1 0,27 0 0 0,31 0,08 0,65 0,17 1,00 0,27 
Kecepatan 
leleh 

1,63 0,43 0 0 0,47 0,20 0,07 0,03 1,00 0,43 

BT 3,75 
  

0 
 

0,41 
 

0,39 
 

1* 
 *perlakuan terbaik 
 
  

 



 

 

 

Lampiran 10. Gambar pelaksanaan penelitian 

 
Bahan-bahan formula es krim 

instan 

 

 
ICM 

 
Proses pembekuan dan agitasi 

 
Uji kecepatan leleh es krim 

instan siap saji 
  



 

 

 

 
Viskometer untuk uji 

viskositas es krim 

 
Es krim instan siap saji 

dengan peningkatan overrun 
 
 
 


