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EFFECT OFDIFFERENT CONCENTRATION OF VX STABILIZER ON VISCOSITY, OVERRUN AND MELTING 

POINT 

INSTANT ICE CREAM 

 

Natalia Savitri Kuntari Dewi. Purwadi and Djalal Rosyidi 

ABSTRACT 

 

Data of this research was collected from January until February at the house of yoghurt Batu 

Town for production instant ice cream and testing of overrun and melting point, while to testing of 

viscosity conducted at Physico-chemical of Animal Products Laboratory, Animal Products Technology 

Study Program, Animal Husbandry Faculty, BrawijayaUniversity. 

The purpose of this research was to find out the best concentration of stabilizer using Vx 

stabilizer based on physical quality of instant ice cream. The method of this research was experiment 

and designed by completely randomized design (CRD) using four treatments and four times replications. 

The treatment was adding Vx stabilizer as stabilizer with concentration 0.6 %. 1.0 %. 1.4 % and 1.8 % 

fromice cream weight. The variable measured was viscosity, overrun and melting point. The data was 

analyzed by using analysis of variance continued byleast significant difference (LSD). 

The result showed that the different concention of Vx stabilizer did not give a significantly 

difference effect (P>0.05) on the viscosity and melting point of instant ice cream and  gave a significantly 

difference effect (P<0.05) on the overrun. The suggestion was to use 1.8 % of Vx stabilizer to produce 

instant ice cream. 

 

 

 



PENGARUH TINGKAT PENAMBAHAN BAHAN PENSTABIL VX 

PADA ES KRIM INSTAN TERHADAP VISKOSITAS, OVERRUN 

DAN KECEPATAN MELELEH 

 

Natalia Savitri Kuntari Dewi. Purwadi dan Djalal Rosyidi 

RINGKASAN 

Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Januari sampai Februari 2012. Pengambilan data 

penelitian ini dilaksanakan di Rumah Yoghurt Kota Batu sebagai tempat produksi es krim instan, 

pengujian overrun dan kecepatan meleleh, sedangkan untuk pengujian viskositas dilaksanakan di 

Laboratorium Fisiko Kimia Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi bahan penstabil Vx yang tepat sebagai 

bahan penstabil terhadap viskositas, overrun dan kecepatan meleleh es krim instan. Materi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah es krim instant yang terbuat dari susu bubuk skim, susu bubuk full 

krim, gula, air, garam, danbahan penstabil Vx. Metode yang digunakanadalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan pada pembuatan es 

krim instan adalah dengan penambahan bahan penstabil Vx sebagai bahan penstabil  dengan 

konsentrasi 0,6 %, 1,0 %, 1,4 % dan 1,8 % dari bobot es krim. Variabel yang diuji adalah viskositas, 

overrun dan kecepatan meleleh. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan 

dilanjutkan dengan Uji Beda NyataTerkecil (BNT). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi bahan penstabil Vxtidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap viskositas dan kecepatan meleleh es 

krim instan tetapi memberikan perbedaan pengaruh yang  nyata (P<0,05) terhadap overrun.  

  Penggunaan bahan penstabil Vx pada es krim instan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata terhadap overrun dan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

viskositas dan kecepatan meleleh. Penggunaan bahan penstabil Vx pada es krim instan 

konsentrasi terbaik pada penambahan 1,8 % bobot es krim instan. Saran yang dapat diberikan 

adalah untuk pembuatan es krim instan dapat ditambahkan bahan penstabil Vx 1,8% bobot es 

krim. 
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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 bahan campuran 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).  

Inovasi pengolahan es krim yang mulai berkembang adalah es krim instan. Es krim instan 

dalam pengemasannya berupa bubuk instan yang dapat disimpan dalam waktu lebih lama serta 

mudah didistribusikan.Produk ini dibuat dengan tujuan agar kualitas produk terjamin dan aman 

untuk dikonsumsi masyarakat. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan es krim instan, yaitu: susu bubuk full 

cream, skim, bahan pemanis, bahan penstabil (stabilizer) dan bahan pengemulsi (emulsifier) 

serta dapat pula ditambahkan bahan flavour. Kombinasi dan komposisi bahan-bahan tersebut 

harus tepat, karena keberhasilan dalam pengolahan es krim instan terletak dari bahan-bahan yang 

digunakan dan pengolahan yang tepat. 

Bahan penstabil penting dalam pengolahan es krim instan. Penggunaan bahan penstabil 

tersebut berfungi untuk mempertahankan stabilitas emulsi, mencegah pembentukan kristal es 

yang besar, memberikan keseragaman produk, menurunkan kecepatan meleleh, memperbaiki 

sifat dari produk dan memperbaiki tekstur. Tekstur es krim, juga dapat diperoleh dari proses 

pembekuan cepat yang akan menghasilkan tekstur es berukuran kecil dan halus, serta lembut 

(Susrini, 2003). 



Pengolahan es krim dapat menggunakan bahan penstabil Vx sebagai bahan 

penstabilnya.Bahan penstabil Vx seringkali digunakan dalam pembuatan makanan terutama 

cake.Kandungan kimia bahan penstabil Vx adalah sodium bikarbonat (NaHCO3), sodium acid 

picorofosfat, dan bahan pengisi seperti pati jagung (Sutomo, 2011).Bahan penstabil Vx 

dipergunakan didalam adonan dengan sistem kerja menyatukan cairan dengan lemak sehingga 

dapat membantu aerasi (pengisian udara ke dalam adonan cake) dan meningkatkan stabilitas 

adonan. Selain itu fungsinya dapat meningkatkan tekstur lebih halus, meningkatkan keempukan, 

memperbaiki atau menambah volume dan memperpanjang umur simpan. Penggunaan bahan 

penstabil Vx dalam pengolahan es krim instan akan mempengaruhi viskositas, overrun dan 

waktu meleleh es krim, pada viskositas tertentu es krim akan memiliki waktu meleleh yang 

relative lama. Overrun yang diharapkan dalam skala industri mencapai 70-80 %, sedangkan pada 

skala rumah tangga sekitar 35-50 % (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Bahan-bahan penyusun dalam es krim sangat mempengaruhi perbedaan kualitas es krim 

instan yang meliputi: viskositas, overrun dan kecepatan meleleh. Penggunaan bahan penstabil 

Vx dalam tingkat yang tepat akan menghasilkan  kualitas es krim instan yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian, maka perlu diadakan penelitan tentang tingkat penggunaan bahan penstabil 

Vx yang tepat pada pengolahan es krim instan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapa tingkat penggunaan bahan penstabil Vx yang tepat dalam pengolahan es krim 

instan ditinjau dari viskositas, overrun dan kecepatan meleleh? 



1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan bahan penstabil Vx 

yang tepat dalam pengolahan es krim instan ditinjau dari viskositas, overrun dan kecepatan 

meleleh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bahan informasi, masukan dan pertimbangan lebih lanjut dalam penggunaan bahan 

penstabil Vx pada pengolahan es krim instan. 

2. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan penelitian 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 dan menjadikan es krim lebih ringan serta memiliki tekstur 

lembut. Es krim instan merupakan suatu inovasi produk yang mulai berkembang di 

masyarakat.Es krim instan dalam penyajiannya berupa bubuk instan, sehingga memiliki daya 

simpan yang lebih lama dibandingkan dengan es krim biasa.Keunggulan produk ini terletak pada 

pengemasannya yang berupa bubuk instan agar kualitas produk terjamin dan aman untuk 

dikonsumsi masyarakat.  Proses dasar dalam pengolahan es krim meliputi beberapa tahapan yaitu 

standarisasi bahan baku, pencampuran bahan baku (garam,  full cream, susu skim, bahan 

penstabil Vx, gum arab dan gula), mixing bahan dengan mixer, kemudian dilakukan hardening 

atau penyimpanan pada suhu rendah untuk menghindari melelehnya es krim. 



Bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim instan yaitu skim, krim, bahan penstabil 

danpengemulsi, 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. Pemanis digunakan untuk memberikan cita rasa dan mempertahankan titik 

beku produk.Penambahan bahan pemanis ini tidak lebih dari 16 %, selain itu dalam pengolahan 

es krim juga harus memperhatikan kandungan air. Kadar air dalam es krim sekitar 67 %, apabila 

terlalu banyak maka tekstur es krim menjadi kasar, jika terlalu sedikit maka es krim menjadi 

terlalu padat, jadi untuk mendapatkan tekstur yang creamy, dibutuhkan kadar bahan kering 33 %.  

Kombinasi bahan dalam pengolahan es krim instan harus diperhatikan, kombinasi antara 

bahan baku utama yaitu krim dan skim bubuk dengan bahan tambahan harus tepat, sebab mutu es 

krim sangat dipengaruhi oleh cara pengolahan dan bahan termasuk bahan penstabildan bahan 

pengemulsiyang digunakan. 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 penstabil yang digunakan dalam pengolahan es krim instan 

adalah bahan penstabil Vx. 

Bahan penstabil Vx seringkali digunakan dalam pembuatan makanan terutama 

cake.Tujuan penggunaannya adalah agar produk yang dibuat lebih mengembang.Kandungan 

kimia bahan penstabil Vx adalah sodium bicarbonat (NaHCO3), sodium acid picorofosfat, dan 

bahan pengisi seperti pati jagung.Bentuk bahan penstabil Vx adalah serbuk putih. Bahan ini 

memiliki kategori aman dan halal jika digunakan dalam pengolahan makanan (Sutomo, 



2011).Bahan penstabil Vx dipergunakan sebagai stabilisator adonan dengan menyatukan cairan 

dengan lemak sehingga dapat membantu aerasi (pengisian udara ke dalam adonan cake) dan 

meningkatkan stabilitas adonan. Selain itu fungsinya dapat meningkatkan tekstur lebih halus, 

meningkatkan keempukan, memperbaiki/menambah volume dan memperpanjang umur simpan. 

Viskositas es krim yang meningkat, akan memiliki waktu meleleh yang lebih lama. 

Seiring dengan peningkatan viskositas es krim akan berpengaruh pada overrun yang dihasilkan. 

Overrun tersebut 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 70-80 %, sedangkan pada skala rumah tangga sekitar 35-50 % (Padaga 

dan Sawitri, 2005). 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Penggunaan bahan penstabil Vx pada pengolahan es krim instan memberikan perbedaan  

pengaruh terhadap kualitas es krim instan ditinjau dari viskositas, overrun dan kecepatan 

meleleh. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Es Krim 

Menurut Standart Nasional Indonesia es krim adalah sejenis makanan semi padat yang 

dibuat dengan cara pembekuan es krim atau campuran susu, lemak hewani atau lemak nabati, 

gula dan dengan atau tanpa bahan makanan lain yang diijinkan (Astawan, 2005). Es krim juga 

dapat didefinisikan sebagai bagian buih yang membeku dengan kandungan udara 40-50 % dari 

volume ( Frieberg and Larsson, 1997). 

Komposisi es krim sangat beragam tergantung pada beberapa faktor, tetapi angka rata-

rata untuk semua jenis kondisi dan jenis bahan yang digunakan adalah susu, telur, penambah 

rasa, penambah aroma, gelatin. Es krim mengandung stabilizer tidak lebih dari 0,5 %, lemak 

susu tidak kurang dari 12 %, bahan kering susu total tidak kurang dari 20 %, kecuali bila 

ditambah buah-buahan, kacang-kacangan, coklat, cake atau bahan lain sebagai penambah aroma, 

maka es krim boleh mengandung lemak susu minimal 10 % dan bahan kering susu total minimal 

16 % (Susrini, 2003). 

Es krim dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu standar, premium dan super 

premium. Perbedaan ketiga jenis tersebut berdasarkan kandungan lemak dan komponen solid 

non lemak atau susu skim. Es krim yang termasuk kategori superpremium memiliki kadar lemak 

paling tinggi yaitu sekitar 17 %, premium 15 % dan standar 10 % (Anonim, 2002). Es krim juga 

bisa dibedakan berdasarkan komposisinya yaitu milk ice, sherbet dan water ice. Milk ice atau es 

susu adalah produk yang memiliki lemak dalam jumlah rendah atau sekitar 4 %. Sherbet  

memiliki kandungan lemak sekitar 2 %, es krim jenis water ice tidak menggunakan lemak susu 

dan susu skrim melainkan hanya menggunakan jus buah dan gula serta ditambahkan penstabil. 



2.2 Es Krim Instan 

Es krim harus terbuat dari bahan baku berkualitas baik yang dicampur dengan 

perbandingan sesuai. Es krim 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 dalam pengolahan es krim instan salah 

satunya adalah untuk mempermudah pendistribusian produk. Pengemasannya yang berupa bubuk 

tersebut, dapat menjadikan kualitases krim tetap baik, memiliki daya simpan lebih lama dan 

aman untuk dikonsumsi masyarakat (Anonim, 2005). 

 

2.3 Bahan Baku Pengolahan Es Krim Instan 

2.3.1 Full Cream  

Menurut Susilorini dan Sawitri (2006) 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. Keuntungan penggunaan 

krim dengan kadar lemak tinggi (40 %) adalah daya simpan yang baik daripada yang berkadar 

lemak rendah, serta memiliki ruang simpan yang lebih sedikit (Susrini, 2005). 

Full cream merupakan susu yang paling mudah dalam penyimpanan. Kandungan susu 

bubuk full cream merupakan  sumber lemak yang baik untuk tubuh. Lemak susu dapat 

digunakan sebagai bahan utama dalam  pembuatan es krim, karena lemak susu dapat 

melembutkan tekstur, dimana lemak yang ada tersebar merata dengan ukuran yang homogen dan 

relatif kecil (Marshall, Goff and Hartell, 2003). 

http://tokocsc.com/dairyproducts.htm
http://susububuk.com/tag/full-cream/


 

2.3.2 Skim bubuk 

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). 

Susu skim merupakan susu yang tertinggal setelah diambil bagian krimnya. Susu skim 

sering disebut susu tanpa lemak, sebab kandungan lemaknya sangat rendah maksimum 1 %. 

Kandungan laktosa dan proteinnya sekitar 49,2 % dan 37,4 %. Komposisi susu skim adalah 

kadar air 3 %, protein 37,4 %, kadar laktosa 52,3 %, kadar lemak 0,8 % dan abu 6,5 %.  Es krim 

instan dalam proses pengolahannya semua bahan yang digunakan berbahan dasar bubuk, 

termasuk skim dan krimnya. Skim bubuk adalah susu bubuk tanpa lemak yang dibuat dengan 

cara pengeringan atau spray dryer untuk menghilangkan sebagian air dan lemak tetapi masih 

mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang larut lemak, dan vitamin B12 yang larut air  

(Susilorini dan Sawitri, 2006). Skim memiliki kandungan lemak yaitu ±1 %. Skim digunakan 

untuk mencapai kandungan solid non fat pada produk dan sebagai sumber protein serta 

memperbaiki tekstur pada produk akhir (Anonim, 2011
b
). 

 

2.3.3 Bahan Pemanis 

Menurut Susilorini dan Sawitri (2007) 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 

http://tokocsc.com/
http://susububuk.com/susu/
http://tokocsc.com/dairyproducts.htm
http://susububuk.com/tag/skim/


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. 

 

2.3.4 Bahan Penstabil  

Bahan penstabil pada pembuatan es krim berfungsi untuk meningkatkan viskositas pada 

tahap selanjutnya sehingga dapat menambah karakteristik es krim saat dimakan. Penggunaan 

bahan penstabil juga dapat mencegah terjadinya kristal es yang besar (Friberg and Larsson, 

1997). 

Bahan penstabil Vx dipergunakan sebagai stabilisator adonan dengan menyatukan cairan 

dengan lemak sehingga dapat membantu aerasi (pengisian udara ke dalam adonan cake) dan 

meningkatkan stabilitas adonan. Selain itu fungsinya dapat meningkatkan tekstur lebih halus, 

meningkatkan keempukan, memperbaiki atau menambah volume dan memperpanjang umur 

simpan. 

Bahan penstabil Vx seringkali digunakan dalam pembuatan makanan terutama cake. 

Tujuan penggunaannya adalah agar produk yang dibuat lebih mengembang. Kandungan kimia 

bahan penstabil Vx adalah sodium bikarbonat (NaHCO3), sodium acid picorofosfat dan bahan 

pengisi seperti pati jagung. Bentuk bahan penstabil Vx adalah serbuk putih. Penggunaannya 

sekitar setengah sendok teh untuk 500 g adonan. Bahan ini memiliki kategori aman dan halal jika 

digunakan dalam pengolahan makanan (Sutomo, 2011). 

 

2.3.5 Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi merupakan komponen penyusun es krim yang berfungsi untuk 

membentuk struktur lemak yang baik dan membentuk distribusi udara dalam es krim, 



memperhalus tekstur dan memperpanjang waktu pelelehan. Bahan pengemulsi yang biasa 

digunakan dalam pembuatan es krim adalah kuning telur (Goff, 2002), karena mengandung 

lesitin yang merupakan bahan pengemulsi alami. Bahan pengemulsi juga berfungsi untuk 

memperbaiki kualitas pengadukan pada adonan, menghasilkan es krim yang lebih kering untuk 

tujuan pengemasan, menghasilkan tekstur yang lembut pada produk akhir, memberikan 

ketahanan terhadap pelelehan dan memberikan kontrol yang sebenarnya pada produk pada saat 

proses pembekuan dan pengemasan (Jeremiah, 1996). 

Bahan pengemulsi adalah bahan tambahan, bisa diakali dengan membagi adonan dalam 

porsi kecil sehingga mudah menyatu. Emulsifier alami adalah kuning telur. Persenyawaan dalam 

kuning telur yang bertindak sebagai emulsifier adalah hospholipid lecithin. Bahan ini 

memungkinkan cairan minyak tersebar  menjadi larutan cair yang asam (Anonim, 2011
a
). 

 

2.3.6 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). 

 

2.3.7 Garam 

Marshall (2003) garam merupakan salah satu bahan yang terkadang ditambahkan dalam 

pengolahan es krim. Penggunaan garam sangat rendah yaitu sekitar 0,1 %. Konsentrasi garam 

yang rendah tersebut sudah dapat berpengaruh terutama pada rasa. Selain menambah rasa garam 

juga berfungsi menurunkan titik beku es krim karena temperatur normal campuran es dan air 

adalah 0
0
C. Akan tetapi itu tidak cukup dingin untuk membekukan es krim. Temperatur yang 

diperlukan untuk membekukan es krim adalah -3 
o
C atau lebih rendah. Untuk mencapai suhu 



tersebut perlu ditambahkan garam dalam proses pembuatan es krim. Sebenarnya banyak bahan 

kimia lain yang dapat digunakan tetapi garam relatif murah. Ketika es dicampur dengan garam, 

es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya (Anonim, 2011). 

 

 

2.4 Proses Pengolahan Es Krim Instan 

2.4.1 Perhitungan Komposisi Es Krim  

Perhitungan tentang jumlah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan es krim 

didasarkan setidak-tidaknya atas dua macam 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 lemak dan kadar bahan kering 

tanpa lemak total. Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan perhitungan mengenai jumlah 

masing-masing bahan yang diperlukan dalam ICM untuk mengasilkan es krim dalam jumlah 

tertentu dengan kadar lemak dan kadar bahan kering total yang dikehendaki (Susrini, 2003). 

 

2.4.2 Mixing 

Mixing merupakan proses mencampurkan semua bahan pembuatan es krim, baik bahan 

cair maupun bahan padat, yang disertai dengan pengadukan dan pengocokkan terhadap adonan 

agar merata ke seluruh bagian. Pengocokkan terhadap adonan tersebut dapat meningkatkan 

overrun es krim karena banyak udara yang terperangkap dalam adonan es krim. Setelah susu cair 

dan bahan pengemulsi dipasteurisasi hingga hampir mengental, selanjutnya ditambahkan dengan 



susu bubuk full krim dan susu bubuk skim sambil terus diaduk hingga kental untuk selanjutnya 

ditambahkan gula sedikit demi sedikit dan kembali diaduk hingga merata (Muse and Kartel, 

2004). 

2.4.3 Pendinginan 

Laju pembekuan sangat menentukan sifat dan mutu produk beku yang dihasilkan.Sifat 

produk yang diakibatkan oleh pembekuan yang cepat berbeda dari produk yang dihasilkan dari 

pembekuan lambat. Pembekuan yang cepat menghasilkan kristal es kecil yang tersusun secara 

merata pada jaringan, sedangkan pembekuan lambat menyebabkan terbentuknya kristal es besar 

yang tersusun pada ruang antar sel dengan ukuran pori yang besar (Rohana, 2002).  

2.4.4  Hardening 

Proses pengerasan dilakukan di dalam freezer (hardening) pada suhu -30 
o
C sampai -40 

o
C, karena pada suhu tersebut air yang tersisa kebanyakan dapat membeku. Suhu di bawah -25 

o
C, es krim menjadi lebih stabil dan tidak memungkinkan terjadinya rekristalisasi sehingga 

membentuk kristal es yang besar (Pearson, 2005). Marshal et al., (2003) 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. 

 

2.5 Kualitas Es Krim Instan 

2.5.1 Viskositas 

. Viskositas (kekentalan) adalah hambatan yang menahan aliran zat cair, secara molekuler 

disebabkan oleh gerakan acak dari molekul yang berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain 

dalam satu zat cair dan resultan dari gerakan molekul tersebut menghasilkan hambatan. 

Viskositas dapat diukur baik secara absolut maupun secara relatif. Unit pengukuran absolut ialah 



poise, sedangkan yang relatif didasarkan atas besarnya volume yang mengalir pada waktu 

tertentu dan dalam waktu yang ditentukan (Kusumah, Hermanianto dan Andarwulan, 1989). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas adalah suhu, konsentrasi larutan, berat 

molekul larutan, tekanan dan bahan terlarut. Viskositas produk fermentasi susu disebutkan 

bahwa semakin tinggi keasaman, nilai viskositas produk akan semakin besar (Bourne, 1982). 

Adnan (1984) menambahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas susu antara lain 

konsentrasi dan keadaan protein, konsentrasi dan keadaan lemak, suhu dan lamanya susu dalam 

penyimpanan, juga terdapat zat-zat yang dapat menyebabkan koagulasi protein susu misalnya : 

asam, basa, alkohol, panas,  radiasi dan garam. 

Viskositas susu 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 susu.  Viskositas dapat diukur melalui absolut 

maupun relative. Alat untuk mengukur viskositas adalah viskometer. Sedangkan unit pengukuran 

absolut adalah poise. Susu segar memiliki viskositas 1,5-2,0 centipoise pada suhu 20 
o
C (Sawitri 

dan Susilorini, 2006). 

 

 

 

2.5.2 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 %. Overrunakan mempengaruhi tekstur dan kepadatan yang 



menentukan kualitas es krim.Overrun juga dipengaruhi oleh viskositas, semakin tinggi 

viskositasnya, maka overrunakan semakin turun (Padaga dan Sawitri, 2005). 

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

berikut : 

  (volume es krim – volume ICM)  

    Volume ICM 

 

2.5.3 Kecepatan Meleleh 

Es krim yang berkualitas menunjukkan cukup resisten terhadap pelelehan. Pelelehan 

yang lambat tidak dikehendaki karena mencerminkan adanya stabilizer yang berlebihan atau 

pengolahan adonan yang tidak memadai. Es krim yang baik mempunyai kecepatan meleleh 

antara 10-15 menit pada suhu kamar. Es krim dengan overrun kecil akan memiliki kecepatan 

meleleh yang cepat, sedangkan es krim dengan overrun yang besar akan meleleh dengan lambat. 

Laju leleh yang lambat ini dikarenakan kurangnya laju perambatan panas akibat besarnya 

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

X 100 % % overrun =    



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian telah dilaksanakan bulan Januari 2012 sampai dengan 

Februari 2012 di Rumah Yoghurt Kota Batu untuk produksi es krim instan dan pengujian 

overrun serta kecepatan meleleh, sedangkan untuk pengujian viskositas dilaksanakan di 

Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah es krim instan yang dibuat dari bahan susu bubuk skim, susu 

bubuk full cream, gula, air, garam, gum arab dan bahan penstabil Vx bubuk. Peralatan yang 

digunakan untuk penelitian antara lain:  

1. Peralatan yang digunakan untuk pengolahan es krim instan: timbangan digital, 

tupperware, kertas label, plastik, sendok. 

2. Peralatan yang digunakan untuk pengolahan es krim instan siap saji: tupperware, es krim 

maker, solet dan freezer. 

3. Peralatan yang digunakan untuk pengujian overrun,  yaitu: timbangan digital dan gelas 

ukur. 

4. Peralatan yang digunakan untuk pengujian kecepatan meleleh, yaitu: cawan petri dan 

stopwatch. 

5. Peralatan yang digunakan untuk pengujian viskositas, yaitu: pot film dan viscometer. 

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: 

X1= penggunaan bahan penstabil Vx 0,6 % bobot ICM 

X2= penggunaan bahan penstabil Vx 1,0 % bobot ICM 

X3= penggunaan bahan penstabil Vx 1,4 % bobot ICM 

X4= penggunaan bahan penstabil Vx 1,8 %  bobot ICM. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah bahan penstabil Vx sebagai variabel 

bebas dan variabel tidak bebas,meliputi: 

1. Pengujian viskositas, prosedur pengujian menurut (Moeerfard and Teharani, 2008) 

tertera pada Lampiran 1 

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

Lampiran 2 

3. Pengujian kecepatan meleleh, prosedur pengujian menurut (Marshall et al., 2003) 

tertera pada Lampiran 3. 

 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian viskositas, overrun dan kecepatan meleleh dianalisis 

menggunakan analisis ragamdan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

 Pembuatan formula es krim instan dapat dilihat pada Gambar 1 dan pembuatan es krim 

instan siap saji dapat dilihat pada Gambar 2. 

   

Garam 0,1 % + gum arab0,6 

% + full cream 8,1 % + skim 

8,1 % + gula 15 % x bobot 

ICM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Pembuatan Formula Es Krim Instan (Anonim, 2009
b
) 

 

Keterangan: Perhitungan komposisi ICM selengkapnya tertera pada Lampiran 4.  
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Gambar 2. Pembuatan Es Krim Instan Siap Saji 

  

Penambahan air 67 % 

Pembekuan ICM (freezing) menggunakan 

ice cream maker 

Es krim instan 

siap saji 

 

Analisis: 

Viskositas 

Kecepatan meleleh 

Formula Es krim 

instan 

Penimbangan dengan timbangan digital untuk 

mengetahui bobot awal (x) 

 

ice cream mix 

Penimbangan dengan timbangan digital untuk 

mengetahui bobot akhir (y) 

 
Analisis overrun 

Pengerasan dalam 

freezer(hardening) 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pengaruh Tingkat Penggunaan Bahan Penstabil Vx yang Berbeda terhadap 

Viskositas Es Krim Instan. 

 

Hasil analisis ragam viskositas es krim instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 5. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan Vx stabilizer tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap viskositas es krim instan. Rata-rata 

viskositas es krim instan pada berbagai perlakuan tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata viskositas es krim instan  

 

Perlakuan Viskositas (Cp) 

X1 172,50 ±72,30
 

X2 164,00 ±45,37
 

X3 199,50 ±76,81
 

X4 185,00 ±43,00
 

 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan bahan penstabil Vx 

pengaruhnya tidak berbeda. Hasil tersebut disebabkan penambahan bahan penstabil Vx pada 

pembuatan es krim instan konsentrasinyahampir sama, sehingga pengaruhnya terhadap viskositas 

tidak berbeda. Hasil seperti ini juga dapat disebabkan dari kandungan kimia yang terdapat dalam 

bahan penstabil Vx  sendiri. Kandungan kimia bahan penstabil Vx adalah  sodium bicarbonat 

(NaHCO3), sodium acid picorofosfat, dan bahan pengisi seperti pati jagung (Sutomo, 2011). 

Natrium bikarbonat atau hidrogen karbonat atau asam karbonat dengan rumus kimia NaHCO3, 

adalah bahan kimia berbentuk kristal putih yang larut dalam air, yang banyak dipergunakan di 

dalam industri makanan atau biskuit (sebagai baking powder), dikarenakan bahan dasar 

pembuatan bahan penstabil Vx berupa pati jagung yang mudah larut dalam air dan berfungsi 

http://anekailmu.blogspot.com/2008/09/kenali-sifat-bahan-kimia-lewat-msds.html


sebagai pengembang, maka pengaruhnya terhadap viskositas dengan konsentrasi penambahan 

yang kecil tidak berbeda. 

Pati jagung (Zea mays L.) merupakan bahan dasar pembuatanbahan penstabil Vx 

berpotensi sebagai pengental maupun penstabil. Kendala pada pati jagung adalah panjangnya 

rantai amilosa dan amilopektin sehingga memungkinkan terjadinya retrogradasi dan sineresis 

yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan emulsi karena penurunan viskositas, menurunkan 

kekerasan dan menurunkan kelengketan. Pati yang mempunyai stabilitas pemanasan dan 

pengadukan yang tinggi dikategorikan pati dengan karakteristik gelatinisasi tipe C, yaitu pati 

yang mempunyai profil gelatinisasi dengan puncak viskositas yang terbatas dan tidak mengalami 

penurunan viskositas selama pemanasan (Sutomo, 2011). Ketidakstabilan emulsi menyebabkan 

penurunan viskositas, sehingga penambahan bahan penstabil Vx pengaruhnya tidak berbeda pada 

viskositas es krim instan. 

Ditinjau dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa penggunaan bahan penstabil Vx dalam 

es krim instan dengan konsentrasi 0,6 %, 1,0 %, 1,4 % dan 1,8 % pengaruhnya tidak berbeda 

pada viskositas sehingga setiap perlakuan yang dicobakan menghasilkan viskositas yang sama 

baiknya. 

 

4.2  Pengaruh Tingkat Penggunaan Bahan Penstabil Vx yang Berbeda terhadap 

Overrun Es Krim Instan. 

 

 Hasil analisis ragam overrun es krim instan selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan bahan penstabil Vx 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap overrun es krim instan. 

Rata-rata overrun es krim instan pada berbagai perlakuan dan hasil Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) 1 % tertera pada Tabel 3. 



Tabel 3. Rata-rata overrun es krim instan dan hasil uji BNT 

 

Perlakuan Overrun(%) 

X1 49,83
 a  

± 4,63 

X2 61,96
 b 

± 9,19 

X3 62,50
 b 

± 4,18 

X4 74,29 
c 
± 6,27 

Ket: Notasi a,b dan c yang berbeda menyebabkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap overrun 

es krim instan. 

 

Hasil tersebut terjadi dikarenakan berdasarkan data yang diperolehdari viskositas, 

peningkatan konsentrasi bahan penstabil Vx pengaruhnya tidak berbeda  terhadap viskositas es 

krim instan, sehingga tidak membatasi mobilitas molekul air karena ruang antar partikel di dalam 

ICM menjadi  semakin luas. Semakin luasnya ruang antar partikel menyebabkan udara yang 

masuk ke dalam ICM selama agitasi semakin banyak, sehingga nilai overrun yang dihasilkan 

semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan overrun pada Tabel 3,dengan semakin 

banyaknya penggunaan bahan penstabil Vx, nilai overrun cenderung semakin tinggi. Overrun 

yang terlalu rendah dapat menyebabkan es krim beku menjadi produk yang terlalu keras dan 

lembek seperti puding; sementara overrun yang terlalu tinggi menyebabkan es krim terlalu 

lunak, cepat  meleleh, dan  memiliki  rasa yang hambar (Suprayitno, Kartikaningsih dan Rahayu, 

2001).  

Prinsip pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada campuran bahan es 

krim atau ICM, sehingga diperoleh pengembangan volume yang membuat es krim menjadi lebih 

ringan, tidak terlalu padat dan mempunyai tekstur yang lembut (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Perbedaan overrun pada perlakuan tersebut menunjukkan bahwa penambahan bahan penstabil 

Vx pngaruhnya berbeda nyata terhadap peningkatan overrun es krim instan dan menunjukkan 

bahwa kualitas ovverun es krim instan pada penelitian ini berkualitas baik. 

Bahan penstabil juga berperan pada saat sebelum dibekukan dan memperpanjang masa 

simpan es krim karena dapat mencegah kristalisasi es selama penyimpanan. Overrun 



menunjukkan banyak sedikitnya udara yang terperangkap di dalam campuran es krim atau ICM 

karena proses pengadukan dan bahan penstabil yang digunakan. Overrun mempengaruhi tekstur 

dan kepadatan yang sangat menentukan kualitas es krim. Adanya udara dalam ICM akan 

membentuk rongga-rongga udara yang akan segera terlepas bersamaan dengan melelehnya es 

krim. Semakin banyak rongga udara akan menyebabkan es krim cepat menyusut dan meleleh 

pada suhu ruang. Es krim yang berkualitas memiliki overrun 70-80%; sedangkan untuk industri 

rumah tangga 35-50 % (Padaga dan sawitri, 2005). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan penggunaan bahan penstabil Vx memberikan pengaruh yang nyata. Berdasarkan pada 

perlakuan setiap konsentrasi, dapat dijelaskan bahwa penggunaan bahan penstabil Vx 1,8 % 

berat es krim memberikan rata-rata overrun yang paling tinggi, yakni sebesar 74,29%. 

Sedangkan penggunaan bahan penstabil Vx 0,6 % berat es krim memberikan rata-rata overrun 

yang paling rendah, yakni sebesar 49,83%. Sementara itu, penggunaan bahan penstabil Vx 1% 

dan 1,4 %  berat es krim perbedaannya tidak signifikan.Es krim instan dengan bahan penstabil 

Vx memiliki overrun kisaran antara 49,83-74,29% yang menunjukkan bahwa overrun es krim 

instan dengan bahan penstabil Vx berkualitas baik. 

4.3  Pengaruh Tingkat Penggunaan Bahan Penstabil Vx yang Berbeda terhadap 

Kecepatan meleleh Es Krim Instan 

 

Hasil analisis ragam kecepatan meleleh es krim instan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran  7. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan bahan penstabil 

Vx tidak memberikan perbedaanyang nyata (P>0,05) terhadap kecepatan meleleh es krim instan. 

Rata-rata kecepatan meleleh es krim instan pada berbagai perlakuan tertera pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata viskositas es krim instan  

 

 

Perlakuan 
Kecepatan Meleleh 

(menit/50 g) 



X1 26,00 ± 5,23 

X2 27,50 ± 5,45 

X3 28,50 ± 5,69 

X4 28,75± 6,13 

 

 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan bahan penstabil Vx 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap kecepatan meleleh. Hasil analisis ragam 

tersebut terjadi karenakan konsentrasi penambahan bahan penstabil Vx pada pembuatan es krim 

instan dengan konsentrasi yang terlalu sempit tidak memberikan pengaruh yang nyata. 

 Bahan penstabil bertujuan untuk memperbaiki struktur lemak dan distribusi udara dalam 

ICM, meningkatkan kekompakan bahan-bahan dalam ICM sehingga diperoleh es krim instan 

yang lembut, dan meningkatkan ketahanan es krim terhadap pelelehan bahan. Campuran bahan 

pengemulsi dan penstabil akan menghasilkan es krim dengan tekstur yang lembut (Padaga dan 

Sawitri 2005). 

Kenaikan nilai overrun disertai dengan semakin tidak tahannya es krim terhadap proses 

pelelehan dari suhu beku ke suhu ruang sehingga diperlukan waktu yang lebih cepat untuk 

melelehkan es krim. Dari hasil pengamatan terhadap kecepatan meleleh es krim instan dengan 

bahan penstabil Vx, tampak bahwa es krim dengan penambahan bahan penstabil Vx rendah 

memiliki kecepatan meleleh yang cenderung lebih cepat dan penambahan bahan penstabil Vx 

tinggi kecepatan meleleh es krim yang semakin lambat, namun tingkat penambahan bahan 

penstabil Vx es krim instan pengaruhnya tidak berbeda nyata terhadap kecepatan meleleh. 

Kecepatan meleleh es krim instan sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan ICM. Es krim instan yang berkualitas baik adalah es krim instan yang tahan 

terhadap pelelehan pada saat dihidangkan pada suhu ruang. Es krim yang cepat meleleh kurang 

disukai karena es krim akan segera mencair pada suhu ruang, namun juga perlu diperhatikan 



bahwa es krim yang lambat meleleh atau kecepatan melelehnya terlalu rendah juga tidak disukai 

oleh konsumen karena bentuk es krim yang tetap (tidak berubah) pada suhu ruang sehingga 

memberikan kesan terlalu banyak padatan yang digunakan. 

Penambahan konsentrasi bahan penstabil Vx yang tinggi maka akan menambah waktu 

pelelehan pada es krim.Penambahan konsentrasi stabilizer yang tinggi akan menyebabkan 

pelelehan yang lambat (Anonim, 2009
a
). Selain konsentrasi bahan penstabil,bahan pengemulsi, 

bahan-bahan serta kondisi pemrosesan dan kondisi penyimpanan juga mempengaruhi waktu 

leleh. Ditinjau dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa penggunaan bahan penstabil Vx dalam 

es krim instan dengan konsentrasi 0,6 %, 1,0 %, 1,4 % dan 1,8 % pengaruhnya tidak berbeda 

pada kecepatan  meleleh tetapi setiap konsentrasi waktu yang diperlukan untuk meleleh semakin 

baik, sehingga setiap perlakuan yang dicobakan menghasilkan kecepatan meleleh yang sama 

baiknya. 

 

 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil pengujian terhadap viskositas, overrun dan kecepatan meleleh es krim instan 

menunjukkan bahwa bahan penstabil Vx merupakan bahan penstabil yang dapat 

menghasilkan kualitas es krim instan yang cukup baik. 

2. Penggunaan bahan penstabil Vx pada es krim instan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap overrun dan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

terhadap viskositas dan kecepatan meleleh.  

3. Konsentrasi terbaik penggunaan bahan penstabil Vx pada es krim instan adalah penambahan 

1,8 % volume es krim instan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk pembuatan es krim instan dengan 

penambahan bahan penstabil Vx 1,8 % bobot es krim. 
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Lampiran 1.Prosedur uji viskositas dengan viskometer (Moeerfard and 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2.Prosedur uji Overrun es krim Instan (Susrini, 2003). 

1. Wadah es krim yang akan digunakan ditimbang. 

2. ICM yang dimasukkan dalam wadah sampai penuh dan rata, kemudian ditimbang (x) 

3. ICM yang telah ditimbang dibekukan,  

4. Ratakan permukaan es krim, kemudian ditimbang (y) 

5. Dihitung overrun es krim instan dengan rumus 

6. Dihitung overrun es krim instan dengan rumus 

volume es krim (y) – volume ICM  (x)  

Volume ICM (x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3.Prosedur uji Kecepatan leleh es krim instan (Marshal et al., 2003). 

 

x 100% % overrun=    



1. Mengukur suhu dan kelembaban ruangan. 

2. Mengambil sejumlah es krim dengan menggunakan sendok sehingga diperoleh sampel 

dengan berat seragam (± 50 gr) 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 dan selanjutnya dianalisis 

secara statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4. Data Perhitungan Komposisi Bahan Campuran Es Krim Instan 

Es krim instan: 

Perbandingan bahan kering dan air = 33 % : 67 % 



 

Bahan kering: 

1. Susu skim bubuk  = 8,10% (62,50 g) 

2. Susu full cream bubuk = 8,10 % (62,50 g) 

3. Garam    = 0,10 % (0,77 g) 

4. Gum arab   = 0,60 % (4,63 g) 

Total    = 18% (138,89 g) 

 

Perhitungan: 

1. 138,89 

= 7,72 

   18 

2. Gula (15 %)   = 7,72 x 15 = 115,74 g 

3. Air (67 %)   = 7,72 x 67 = 516,97 g 

4. Bahan kering (powder) = 7,72 x 18 = 138,89 g 

 

Komposisi ICM es krim instan 

 

Bahan Persentase 

(%) 

Jumlah (g) 

Susu full cream bubuk 8,10 62,50 

Susu skim bubuk 8,10 62,50 

Garam 0,10 0,77 

Gum Arab 0,60 4,63 

Gula 15 115,80 

Air 67 517,24 

Total 100     772 

 

Persentase bahan penstabil Vx: 

1. X1 = 0,6 % x 772  

      = 4,63 g 

2. X2 = 0,10 % x 772 

      = 7,72 g 

3. X3 =1,40 % x 772 

      = 10,80 g 

4. X4 = 1,80 % x 772 

      = 13,89 g 

 

 

 

Komposisi ICM berdasarkan persentase bahan penstabil Vx untuk setiap perlakuan. 

 

Bahan Komposisi 

X1 X2 X3 X4 

Susu 

fullcreambubuk (g) 

62,50 62,50 62,50 62,50 



Susu skim bubuk 

(g) 

62,50 62,50 62,50 62,50 

Garam (g) 0,77  0,77  0,77  0,77  

Gula (g) 115,80 115,8  115,80 115,80 

Air (g) 517,24  517,24  517,24  517,24  

Bahan penstabil Vx 

(g) 

4,63 7,72 10,80 13,89 

 

 

Keterangan : 

 

X1= penggunaan bahan penstabilVx 0,6%bobot ICM 

X2= penggunaan bahan penstabil Vx 1,0% bobotICM 

X3= penggunaan bahan penstabil Vx 1,4%bobot ICM 

X4= penggunaan bahan penstabil Vx 1,8 % bobot ICM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  5. Penghitungan Viskositas 

Data Hasil Perhitungan Viskositas 

Perlakuan 

Ulangan 

Total 
Rata-
Rata U1 U2 U3 U4 

X1 72 168 220 230 690 172,5 

X2 112 204 140 200 656 164 



X3 132 176 180 310 798 199,5 

X4 152 140 220 220 732 183 

Total 468 688 760 960 2876   

 

           
         

 

  
 

                
     

   
             

 

             
 

   

    

                                           

                         

 

          
       

 

 
    

                
                

 
           

                        

 

                        

                                 

                         

 

  



        
      

   
 

               
       

   
 

                   

 

        
       

      
 

                
        

      
 

                            

 

        
      

       
 

                
   

           
 

                             

 

 

Tabel ANOVA 

      

SK JK Db KT F-hit 

F-tabel 

Keterangan 5% 1% 

Perlakuan 2805,00 3 935 0,249 3,490 5,953 Tidak 

Berbeda 

Nyata 
Galat 45106,00 12 3758,833 

Total 47911,00 15   

 

 



Lampiran  6. Penghitungan Overrun 

Data Hasil Perhitungan Overrun 

Perlakuan 

Ulangan 

Total 
Rata-
Rata U1 U2 U3 U4 

X1 52,08 54,17 49,59 43,47 199,31 49,8275 

X2 51,25 63,27 59,84 73,47 247,83 61,9575 

X3 62,86 62,65 57,14 67,35 250 62,5 

X4 71,43 70,61 83,67 71,43 297,14 74,285 

Total 237,62 250,7 250,24 255,72 994,28   

 

           
         

 

  
 

                
       

   
            

 

             
 

   

    

                                                

                        

 

          
       

 

 
    

                
                         

 
          

                        

 

                        

                                

                       

 

  



        
      

   
 

               
       

   
 

                           

 

        
       

      
 

                
      

      
 

                            

 

        
      

       
 

                
           

           
 

                      

 

Tabel ANOVA 

      

SK JK db KT F-hit 

F-tabel 

Keterangan 5% 1% 

Perlakuan 1197,05 3 399,0154 9,810** 3,490 5,953 Berbeda 

Sangat 

Nyata 
Galat 488,09 12 40,67417    

Total 1685,14 15         

 

Keterangan: * terdapat perbedaan yang nyata(P<0,05) 

    ** terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 



Uji BNT 5% Overrun 
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Notasi Hasil Uji BNT 5% 

Perlakuan Rata-Rata Notasi 

X1 49,83 a 

X2 61,96   b 

X3 62,50   b 

X4 74,29     c 

 

 



Lampiran  7. Penghitungan  Kecepatan Meleleh 

Data Hasil Perhitungan Kecepatan Meleleh 

Perlakuan 

Ulangan 

Total 
Rata-
Rata U1 U2 U3 U4 

X1 25 30 30 19 104 26 

X2 27 31 32 20 110 27,5 

X3 26 35 31 22 114 28,5 

X4 27 32 35 21 115 28,75 

Total 105 128 128 82 443   

 

           
         

 

  
 

                
    

   
            

 

             
 

   

    

                                       

                       

 

          
       

 

 
    

                
                

 
          

                      

 

                        

                             

                       



        
      

   
 

                     

                     

                           

 

        
       

      
 

                
      

      
 

                            

 

        
      

       
 

                
           

           
 

                     

 

Tabel ANOVA 

      

SK JK Db KT F-hit 

F-tabel 

Keterangan 5% 1% 

Perlakuan 18,69 3 6,229167 0,196 3,490 5,953 Tidak 

Berbeda 

Nyata 
Galat 380,75 12 31,72917    

Total 399,44 15         

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik (Susrini, 2005)    

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat kepentingan variabel yang diuji pada es 

krim instan dengan perlakuan penggunaan gum arab, menggunakan lembar penilaian seperti 

berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap hasil. 

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

4. Ditentukan bobot normal dari variabel, yaitu bobot variabel yang dibagi bobot total.  

5. Ditentukan nilai efektifitas dengan rumus : 

Nilai Efektifitas = Nilai Perlakuan − Nilai Terjelek 

   Nilai Terbaik − Nilai Terjelek 

Untuk variabel dengan nilai rata-rata semakin besar semakin baik maka rata-rata tertinggi 

sebagai nilai terbaik dan rata-rata semakin kecil semakin baik maka rata-rata terendah 

sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi sebagai nilai terjelek. 

 

Produk   : Es krim instan 

Nama Responden : ………………… 

Tanggal  : ………………… 

Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing variabel di 

bawah ini berdasarkan tingkat kepentingan variable tersebut, mulai dari yang 

kurang penting sampai yang terpenting dengan nilai 1-3.Atas partisipasinya 

terima kasih. 

Variabel Nilai 

Viskositas  

Overrun  

Kecepatan meleleh  

 



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. 

 



Lampiran 9. Perhitungan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Viskositas 

(Cp) 

Overrun 

(%) 

Kecepatan 

meleleh (menit/50 

gr) 

X1 172,50 49,83 26,00 

X2 164,00 61,96 27,50 

X3 199,50 62,50 28,50 

X4 183,00 74,29 28,75 

 

 

Responden Viskositas Overrun Kecepatan 

meleleh 

1 1 2 3 

2 2 3 1 

3 1 3 2 

4 3 2 1 

5 2 3 1 

Jumlah 9 13 8 

Rata-rata 3,60 5,20 3,20 

Rangking II I III 

 

 

 Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan dari perbedaan perlakuan yang diberikan dengan variabel yang digunakan.Nilai hasil 

perlakuan terbaiktertera pada Tabel. 

Perlakuan Nhl 

X1 0,07 

X2 0,36 

X3 0,77 

X4 0,86 

 

  

  



 Melalui hasil perhitungan didapatkan bahwa X4 merupakan perlakuan terbaik. Perlakuan 

X4 dalam penelitian mampu menghasilkan viskositas sebesar 183,00 cP, overrun 74,29  % dan 

kecepatan meleleh 28,75  menit/50 g. Hal ini berarti bahwa dengan penggunaan bahan penstabil 

Vx 1,8 % akan didapatkan kualias es krim instan yang baik. 

 

 

                 
 


