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THE ADDITION OF BAKING POWDER TO MAKING 
INSTANT ICE CREAM   PROCESS ON THE 

OVERRUN, VISCOSITY AND MELTING POINT

Nela Fahmi, Purwadi dan Djalal Rosyidi

ABSTRACT

Data collection of this research was conducted from 
January until February 2012 at House of Yoghurt Batu Town 
for production of instant ice cream overrun testing and melting 
point, while testing of viscosity was conducted at Physico 
chemical Laboratory of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya 
University.

The purpose of this research was to find the best 
concentration of using baking powder based on physical 
quality of instant ice cream. The method of this research was 
experiment with Completely Randomized Design (CRD) by 
using four treatments and four replications. The treatment by 
adding baking powder is for leavening agent. It were 1.25 % 
(B1); 2.5 % (B2); 3.75 % (B3); 5 % (B4). The variables 
measured were overrun, viscosity and melting point. The data 
were analyzed by using analysis of variance continued by 
Honestly Significant Difference (HSD) test.

The results showed that the different concentration of 
baking powder did not give a significant different effect (P > 
0.05) on overrun, viscosity and melting point of instant ice 
cream. The best treatment from this research was adding 2.5 % 
concentration of baking powder in instant ice cream. The 
suggestion was to use 2.5 % baking powder to produce a good 
quality of instant ice cream.

Key words : Instant ice cream, baking powder
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PENAMBAHAN BAHAN PENGEMBANG PADA 
PEMBUATAN ES KRIM INSTAN DITINJAU DARI 

OVERRUN, VISKOSITAS DAN
KECEPATAN MELELEH

Nela Fahmi, Purwadi dan Djalal Rosyidi

RINGKASAN

Pengambilan data penelitian dilakukan bulan Januari 
2012 sampai dengan sampai dengan Februari 2012 yang 
dilaksanakan di Rumah Yogurt Kota Batu untuk 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 adalah untuk mengetahui kadar 
pemberian bahan pengembang yang tepat untuk es krim instan 
ditinjau dari overrun, viskositas dan kecepatan meleleh. Materi 
penelitian adalah es krim instan yang dibuat dari susu krim 
bubuk, susu skim bubuk, bahan penstabil, gula, garam dan 
bahan pengembang.  Metode penelitian yang digunakan adalah 
percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan dengan tingkat penggunaan 
bahan pengembang 1,25 % (B1), 2,5 % (B2), 3,75 (B3) dan 5 
% (B4). Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 
baking powder sebagai variabel bebas dan variabel tidak 
bebasnya meliputi: pengujian viskositas, pengukuran overrun
dan pengujian kecepatan meleleh. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan analisis ragam, dan dilanjutkan 
dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ).

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
penambahan bahan  pengembang pada pengolahan es krim 
instan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 
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(P>0,05) terhadap overrun, viskositas, dan kecepatan meleleh. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan overrun pada 
perlakuan B1, B2, B3, dan B4 masing-masing : 62,2; 93,5; 
59,8 dan 59,9 persen; viskositas : 29; 28,5; 16; dan 4 cp; 
kecepatan meleleh : 19,9; 20; 20,8; dan 22,7 menit/50 gram.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin 
besar konsentrasi penggunaan baking powder akan 
menghasilkan viskositas es krim instan yang rendah 
disebabkan kandungan CO2 dalam es krim semakin banyak. 
Pada pengujian kecepatan meleleh semakin besar penggunaan 
bahan pengembang pada es krim instan maka kecepatan 
melelehnya cenderung semakin lama, walaupun secara 
statistika tidak berbeda nyata. Penggunaan bahan pengembang 
yang terbaik dalam es krim instan terdapat pada B2. Saran 
yang dapat diberikan adalah sebaiknya menggunakan bahan 
pengembang pada konsentrasi 2,5 % untuk mendapatkan 
kualitas es krim yang baik.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Susu merupakan bahan pangan yang memiliki daya 

cerna tinggi, yaitu sebanyak 98 % protein susu dan lemak susu 
dapat diserap dan digunakan oleh tubuh manusia (Rahman
dkk., 1992). Pengolahan susu menjadi berbagai produk olahan 
diperlukan untuk meningkatkan daya terima konsumen 
sekaligus meningkatkan daya simpannya, karena susu 
termasuk bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan, 
terutama oleh mikroorganisme.

Es krim dapat didefinisikan sebagai busa beku dengan 
kandungan udara 40-50 % dari volumenya. Fase dari busa ini 
mengandung padatan solid, seperti gula, protein, bahan 

penstabil (stabilizer) dan fase lemak yang teremulsi (Friberg 
and Kane, 1997). Es krim merupakan pangan beku yang 
berasal dari susu yang dibekukan melalui agitasi adonan es 
krim yang telah dipasteurisasi. Proses pembuatan es krim 
meliputi persiapan bahan untuk mendapatkan formulasi yang 
diinginkan, dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu 
pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, penuaan, 
pembekuan dan pengerasan (Marshall dan Arbuckle, 2000). 

Bahan pemanis yang umum digunakan dalam 
pembuatan es krim adalah gula pasir (sukrosa) dan gula bit. 
Bahan pemanis selain berfungsi memberikan rasa manis, juga 
dapat meningkatkan citarasa, menurunkan titik beku yang 
dapat membentuk kristal-kristal es krim yang halus, sehingga 
meningkatkan penerimaan dan kesukaan konsumen. 
Penambahan bahan pemanis sekitar 12 sampai 16 gram per 
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100 gram campuran es krim akan menghasilkan es krim 
dengan tekstur yang halus. Prinsip pembuatan es krim adalah 
membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim atau 
ice cream mix (ICM) sehingga diperoleh pengembangan 
volume yang membuat es krim menjadi lebih ringan, tidak 
terlalu padat, dan mempunyai tekstur yang lembut (Padaga dan 
Sawitri, 2005). 

Pertambahan volume es krim atau overrun disebabkan 
karena adanya unsur protein yang mempunyai fungsi untuk 
menstabilkan emulsi lemak setelah proses homogenisasi, 
menambah citarasa, membantu pembuihan, meningkatkan dan 
menstabilkan daya ikat air yang berpengaruh pada kekentalan 
dan tekstur es krim yang lembut, juga dapat meningkatkan 
nilai overrun es krim. Pembuatan es krim instan dalam bentuk 
bubuk mempunyai tujuan yaitu, memudahkan dalam 
pendistribusian akan produk tersebut. Proses pembuatan es 
krim instan secara garis besar meliputi beberapa tahap yaitu: 
standarisasi bahan baku, penambahan bahan pengental dan 
penstabil, homogenisasi bahan-bahan dengan susu bubuk yang 
digunakan, pengemasan, injeksi dengan air dan pembekuan. 
Pembekuan atau penyimpanan pada suhu rendah harus 
dilakukan secara tepat untuk menghindari melelehnya es krim.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya 
penelitian untuk mengetahui penambahan penggunaan bahan 
pengembang yang sesuai dalam pembuatan es krim instan. 
Bahan pengembang (baking powder) tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan nilai ekonomis es krim instan tersebut
dengan segmen pasar mulai dari anak-anak sampai orang 
dewasa, sehingga dapat meningkatkan kualitas fisik es krim 
terhadap viskositas, overrun dan kecepatan meleleh.
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1.2 Rumusan Masalah
Berapa tingkat penambahan bahan pengembang yang 

tepat sebagai pengembang dalam pengolahan es krim instan 
ditinjau dari overrun, viskositas dan kecepatan meleleh.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah mengetahui tingkat 

penggunaan bahan pengembang yang tepat dalam pengolahan
es krim instan ditinjau dari overrun, viskositas dan kecepatan 
meleleh.

1.4 Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan :

1. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak dalam 
penggunaan bahan pengembang pada pembuatan es 
krim instan 

2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan 
penelitian semua pihak yang terkait dalam penelitian 
ini.

1.5 Kerangka Pikir
Es krim merupakan salah satu jenis makanan beku 

yang bertekstur tidak keras, lembut dan kompak dengan proses 
penyelesaian dibekukan. Bahan-bahan penyusun es krim 
terdiri dari lemak, bahan kering tanpa lemak (BKTL), bahan 
pemanis, bahan penstabil, dan bahan pengemulsi. Lemak susu 
(krim) merupakan sumber lemak yang paling baik untuk 
mendapatkan es krim berkualitas baik. Lemak susu berfungsi 
untuk meningkatkan nilai gizi es krim, menambah citarasa, 
menghasilkan karakteristik tekstur yang lembut, membantu 
memberikan bentuk dan kepadatan, serta memberikan sifat 
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meleleh yang baik. Bahan kering tanpa lemak (BKTL) 
berfungsi untuk meningkatkan kandungan padatan di dalam es 
krim, sehingga lebih kental. BKTL juga penting sebagai 
sumber protein dan dapat meningkatkan nilai nutrisi es krim
(Padaga dan Sawitri, 2005).

Es krim yang baik harus memenuhi persyaratan 
komposisi umum ICM (Ice Cream Mix) atau campuran es 
krim yaitu lemak susu 10-16 %, bahan kering tanpa lemak 9-
12 %, bahan pemanis gula 12-16 %, bahan penstabil 0-0,4 %, 
bahan pengelmusi 0-0,25 % dan air 55-64 % ( Padaga dan 
Sawitri, 2005). Syarat mutu es krim di Indonesia adalah 
kandungan lemak minimal 5%, gula dihitung sebagai sukrosa 
minimal 8%, protein minimal 2,7% dan padatan minimal 3,4% 
(Dewan Standarisasi Nasional, 1995).

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 
pengemulsi utama yang digunakan dalam pembuatan es krim 
adalah kuning telur, juga minyak hewani atau nabati. Bahan 
pengemulsi bertujuan untuk memperbaiki struktur lemak dan 
distribusi udara dalam ICM, meningkatkan kekompakan 
bahan-bahan dalam ICM, sehingga diperoleh es krim yang 
lembut, dan meningkatkan ketahanan es krim terhadap 
pelelehan bahan.

Modernisasi zaman menuntut manusia untuk 
memanfaatkan waktu yang ada dengan seefektif mungkin. 
Aktifitas yang semakin padat dengan berbagai kesibukan 
dibutuhkan apapun yang serba praktis. Manusia yang hidup 
pada zaman ini akan cenderung memilih produk yang praktis 
pula untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dalam produk 
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makanan mereka akan memililih makanan yang tidak 
membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya, 
tentunya produk yang dipilih praktis dalam penyajiannya, 
murah dan mempunyai gizi yang tinggi. Perubahan gaya hidup 
masyarakat tersebut, untuk memenuhi pola hidup masyarakat 
yang serba praktis es krim mengalami pengembangan yang 
pesat yaitu dalam bentuk bubuk yang disebut dengan es krim 
instan. Konsep es krim dalam bentuk bubuk instan menjadikan 
distribusi menjadi lebih mudah dan murah, sehingga 
terjangkau oleh semua kalangan di seluruh area. 

Es krim instan merupakan suatu produk dalam bentuk 
bubuk dari bahan baku susu bubuk dan bahan campuran es 
krim lain yang diinjeksi dengan air kemudian dibekukan. 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim instan yaitu 
susu bubuk krim, skim, bahan penstabil, bahan pengemulsi 
(emulsifier). Rasa manis pada es krim biasanya menggunakan
bahan pemanis, misalnya gula. Pemanis ini digunakan untuk 
memberikan cita rasa dan mempertahankan titik beku produk. 
Penambahan bahan pemanis ini tidak lebih dari 16 %.

Kualitas es krim dapat dilihat dari overrun, waktu 
pelelehan, viskositas, dan uji organoleptik yang ditentukan 
melalui uji hedonic meliputi cita rasa, aroma, tekstur dan 
warna. Penambahan bahan pengembang akan menjadikan 
overrun es krim menjadi tinggi, sehingga akan meningkatkan 
volume pada es krim tersebut. Penambahan volume ini terjadi 
akibat terdapatnya udara yang terperangkap dalam es krim 
tersebut.
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1.6 Hipotesis penelitian
Tingkat penambahan bahan pengembang pada es krim 

instan akan memberikan perbedaan pengaruh nyata terhadap 
viskositas, overrun dan kecepatan meleleh sehingga akan 
mempengaruhi volume es krim.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Es krim
Definisi es krim, menurut Dewan Standarisasi 

Nasional (1995) adalah makanan semi padat yang dibuat 
dengan cara proses pembekuan tepung es krim atau 
campuran dari susu, lemak hewani maupun nabati, gula 
dengan atau tanpa bahan makanan lain dan bahan makanan 
yang diizinkan. Es krim merupakan produk makanan beku 
yang dibuat dari kombinasi bahan-bahan es krim yaitu susu, 
pemanis, bahan penstabil, bahan pengemulsi dan perasa 
(Marshall, Goff dan Hartel, 2003).

Standar produk makanan membolehkan 
penggelembungan campuran es krim dengan udara sampai 
volumenya menjadi dua kalinya (disebut dengan maksimum 
100% overrun). Es krim dengan kandungan udara lebih 
banyak akan terasa lebih cair dan lebih hangat sehingga 
tidak enak dimakan (Ismunandar, 2004). Syarat mutu es 
krim di Indonesia adalah kandungan lemak minimal 5%, 
gula dihitung sebagai sukrosa minimal 8%, protein minimal 
2,7% dan padatan minimal 3,4% (Dewan Standarisasi 
Nasional, 1995). Standar es krim di Amerika Serikat harus 
mengandung tidak kurang dari 10% lemak susu, 20% total 
padatan susu dan penstabil tidak lebih dari 0,5% ( Marshall 
dan Abuckle, 2000). 

Mutu dan jumlah protein dalam es krim cukup tinggi. 
Protein tersebut sebagian besar berasal dari susu dan sisanya 
dari bahan penstabil. Komposisi umum es krim dapat dilihat 
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pada Tabel 1. Kandungan gizi pada es krim terdiri atas 
komponen penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti 
protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin A, vitamin B, 
vitamin C, air dan energi yang cukup tinggi (Hendriani, 
2005).

Tabel 1. Komposisi Umum Es Krim

Lemak susu 10-16 %
Bahan kering tanpa lemak 9-16 %

Bahan pemanis gula 12-16 %

Bahan Penstabil 0-0,4 %

Bahan pengemulsi 0-0,25

Air 55-64 %

Sumber : Padaga, dkk (2005).

2.2 Es Krim Instan
Produk es krim ini dibuat dalam bentuk bubuk instan 

supaya mudah dan murah dalam pendistribusiannya. Produk 
ini dibuat dengan standar dan cita rasa yang tinggi, sehingga 
kualitas produk dapat dijamin serta aman untuk dikonsumsi 
anak-anak, remaja dan dewasa (Anonim, 2011a).

Es krim instan berbentuk bubuk, sehingga dapat 
disimpan dalam waktu lebih lama serta mudah didistribusikan 
di lokasi yang jauh dan terpencil namun tetap mudah dalam 
penyajiannya, yaitu dengan cara menambahkan air dan 
dikocok dalam botol hingga mengembang, kemudian 
dipindahkan dalam gelas dan dibekukan di frezer selama ± 6 
jam (Entri, 2008).
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2.3 Bahan Baku Es Krim Instan
2.3.1  Susu Bubuk Krim

Menurut Susilorini dan Sawitri dan (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. 

Kandungan susu bubuk susu krim 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 dan Hartell, 2003). Lemak susu memiliki 
kisaran titik cair antara 40 0C sampai 40 0C, 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 Bahan Pemanis
Bahan pemanis yang biasa digunakan dalam 

pembuatan es krim adalah gula pasir dan gula bit. Penggunaan 
gula sebanyak 14 – 16 % akan menghasilkan es krim yang 
baik. Penggunaan bahan pemanis pada ICM berfungsi untuk 
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meningkatkan total padatan (Basyigit, Kuleasan dan Karahan, 
2006).

Bahan pemanis dalam pembuatan es krim dapat 
memperbaiki tekstur, meningkatkan kekentalan dan memberi 
rasa manis (Astawan, 2005). Gula dapat menurunkan titik 
beku sekitar 0,1 oC. Gula merupakan satu-satunya pemanis 
dalam es krim yang memberikan hasil akhir sangat bagus, 
tetapi pada konsentrasi tinggi akan menurunkan kemampuan 
mengembang pada es krim (Marshall et al., 2003). 
Penggunaan gula sebanyak 14-16 % akan menghasilkan es 
krim yang sangat baik. Gula yang digunakan minimal 12 %  
(Susrini, 2003).

2.3.3  Susu Bubuk Skim
Susu skim mengandung laktosa, kasein, protein dan 

mineral (Pearson, 2005). Karbohidrat utama dalam susu adalah 
laktosa. Laktosa akan menambah cita rasa dan 
mempertahankan palatabilitas (rasa enak) es krim. Protein 
dapat menjadikan es krim kompak dan halus serta 
meningkatkan resisten pelelehan (Irawan, 2002). Rahman dkk 
(1992) menyebutkan bahwa laktosa merupakan karbohidrat
utama dalam susu yang dapat digunakan oleh bakteri starter 
sebagai sumber energi.

Susu skim dapat diperoleh dalam berbagai bentuk, 
yaitu susu skim segar, susu skim terkonsentrasi dan susu skim 
bubuk. Susu skim digunakan sebagai bahan utama produk 
olahan susu, seperti yogurt, keju dan es krim, serta sebagai 
bahan tambahan pembuatan kue. Karagenan dan lesitin sering 
ditambahkan ke dalam susu skim bubuk untuk mencegah 
pemisahan lemak serta sebagai bahan pengemulsi (Early, 
1998).
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Susu skim mengandung laktosa, kasein, protein dan 
mineral (Pearson, 2005). Karbohidrat utama dalam susu adalah 
laktosa. Susu skim mengandung lebih dari 50 % laktosa 
(Winarno, 1993). Fungsi skim pada es krim adalah sebagai 
tubuh yang membentuk tekstur. Membuat es krim tanpa skim 
hasilnya seperti kocokan whipcream, memang lembut, tapi 
ringan. Skim adalah bahan padatan yang terdiri dari protein, 
karbohidrat dan mineral, jadi bisa diambilkan dari telur atau 
santan (Efendy, 2006).

2.3.4   Bahan Penstabil
Bahan penstabil adalah bahan yang jika didispersikan 

dalam fase cair mengikat molekul air dalam jumlah besar. 
Dalam hal ini disebut hidrasi dan berarti bahan penstabil
membentuk jaringan yang mencegah molekul air yang 
bergerak bebas. Ada dua tipe bahan penstabil, protein dan 
karbohidrat. Golongan protein termasuk gelatin, kasein, 
albumin, dan globulin. Golongan karbohidrat termasuk marine 
colloids, hemiselulosa, dan senyawa selulosa yang terdispersi 
(Bylunel,1995).

Menurut Syahputra (2008) bahan penstabil 
mempunyai fungsi untuk emulsi, yaitu membentuk selaput 
berukuran mikro untuk mengikat molekul lemak, air, dan 
udara. Air yang terdapat pada es krim tidak akan mengkristal, 
dan lemak tidak akan mengeras. Bahan penstabil juga bersifat 
mengentalkan adonan, sehingga selaput-selaput yang tadi 
menjadi stabil.

Menurut Marshall dan Arbuckle (2000) bahan 
penstabil yang sering digunakan dalam produk beku adalah 
gelatin, agar, alginat, karaginan, dan sodium carboxymethyl 
cellulose (CMC). CMC merupakan bahan penstabil yang 
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mudah menyebar, mempunyai daya ikat air yang tinggi dan 
dapat membentuk gel sendiri. Marshall et al. (2003) 
menambahkan CMC mudah larut dalam campuran dan 
mempunyai daya ikat air yang tinggi sehingga merupakan 
bahan penstabil es krim yang sangat bagus.

2.3.5. Bahan Pengemulsi
Pengemulsi penting dalam pencampuran udara 

kedalam adonan selama pembekuan dan menghasilkan tekstur 
yang lembut pada produk beku. Penggunaan bahan 
pengemulsi adalah sekitar 0,1% (Taqi dan Purnomo, 1999). 
Pengemulsi mempunyai gugus hidrofilik dan lipofilik yang 
dapat menurunkan tegangan permukaan dan menstabilkan 
emulsi (Winarno, 1995). 

Bahan pengemulsi adalah kelompok bahan-bahan 
yang ditambahkan pada proses pembuatan es krim bertujuan 
untuk memperbaiki struktur lemak dan distribusi udara dalam 
ICM, meningkatkan kekompakan bahan-bahan dalam ICM, 
sehingga diperoleh es krim yang lembut serta meningkatkan 
ketahanan es krim terhadap pelelehan (Padaga dan Sawitri, 
2005). Contoh bahan pengemulsi adalah monogliserida, 
digliserida, sorboton ester dan kuning telur.

Bahan pengemulsi merupakan komponen penyusun es 
krim yang berfungsi untuk membentuk struktur lemak yang 
baik dan membentuk distribusi udara dalam es krim, selain itu 
untuk memperluas tekstur dan memperpanjang waktu meleleh. 
Bahan pengemulsi yang biasa digunakan dalam pembuatan es 
krim adalah kuning telur, karena mengandung lechitin yang 
merupakan bahan pengemulsi (emulsifier) alami (Gaman dan
Sherrington, 1992).
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Kuning telur biasa digunakan sebagai pengemulsi 
dalam ice cream untuk memberikan karakteristik rasa yang 
lezat, memperbaiki tekstur dan pembentukan struktur lemak, 
serta meningkatkan viskositas campuran. Konsentrasi 
pengemulsi yang biasa digunakan dalam pembuatan ice cream 
adalah 0,1-0,2 %. Pemberian kuning telur dapat ditambah 
sampai 0,6-1,0 % untuk memberikan efek khusus (Marshall et 
al., 2003).

2.3.6. Bahan Pengembang
Bahan pengembang merupakan pengembang kue 

(leavening agent), yang terdiri dari campuran sodium 
bikarbonat, sodium aluminium fosfat, dan monokalsium fosfat. 
Sifat zat ini jika bertemu dengan cairan atau air dan panas 
akan membentuk karbondioksida. Karbondioksida ini yang 
membuat adonan jadi mengembang dan untuk efek maksimal, 
digunakan bahan pengembang double acting. Bahan
pengembang berfungsi untuk mengembangkan kue atau cake
(Anonim, 2010).

Asam pada bahan pengembang dapat berupa aksi-
cepat atau aksi-lambat (Linsay, 1996). Asam aksi-cepat 
beraksi dalam campuran basah dengan bahan pengembang
pada suhu ruang, sementara asam aksi-lambat tidak akan 
bereaksi hingga dipanaskan di dalam oven. Bahan 
pengembang yang terdiri dari asam-asam aksi-cepat dan aksi-
lambat disebut double acting (aksi ganda), bahan pengembang
yang hanya berisi satu asam disebut single acting (aksi 
tunggal). Bahan pengembang double-acting hanya melepaskan 
sebagian gas sewaktu adonan masih basah, dan adonan naik 
untuk kedua kalinya sewaktu dipanggang di dalam oven, 
bahan pengembang double-acting menjamin adonan kue 
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panggang menjadi naik, sehingga selisih waktu antara 
mengaduk adonan dan memanggang tidak begitu 
mempengaruhi hasil akhir kue. Bahan pengembang double-
acting inilah yang sekarang ini tersedia secara luas untuk 
konsumen, meskipun tidak ditulis pada label. Garam asam 
suhu rendah yang umum, di antaranya krim tartar dan 
monokalsium fosfat (juga disebut kalsium asam fosfat). Garam 
asam suhu tinggi di antaranya natrium aluminum sulfat, 
natrium aluminum fosfat, dan natrium asam pirofosfat (Matz, 
1992).

Sebagian besar bahan pengembang yang tersedia di 
pasaran dibuat dari unsur basa biasanya soda kue yang juga 
dikenal sebagai natrium bikarbonat ditambah satu atau lebih 
garam asam, dan pati lembam (umumnya pati jagung, 
meskipun pati kentang juga dapat digunakan). Bahan 
pengembang adalah sumber karbon dioksida dan reaksi asam-
basa diaktifkan oleh asam (Bent, 1997).

Tepung soda kue merupakan bahan pengembang 
adonan yang umum digunakan dalam pembuatan roti. Bahan 
ini terdiri dari NaHCO3 dan tepung. Ada dua macam soda kue, 
yaitu soda kue dengan aktivitas cepat yang disebut juga 
sebagai aktivitas tinggi dan soda kue dengan aktivitas lambat 
atau disebut juga sebagai aktivitas ganda. Perbedaan antara 
keduanya adalah pada mudah tidaknya komponen asam atau 
pembentuk asam larut dalam air dingin (Winarno, 2004).

2.3.7. Quick Stabilizer
Quick mempermudah dan mempercepat produksi kue 

dan memberikan volume yang tinggi pada kue, mengkilat dan 
tidak memberikan tekstur yang kering. Quick memberikan 
banyak keuntungan, keduanya dalam proses produksi dan 
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kualitas fisik pada akir produk. Quick terdiri dari 10 %
monopropylene glycol (Anonim, 2012).

Quick adalah sejenis bahan penstabil dan emulsifier. 
Pengemulsi yaitu suatu bahan yang membantu proses 
menyatukan lemak (minyak). Quick mempunyai bentuk pes 
atau pekatan berwarna kuning. Bahan-bahan penyusun quick
yaitu monoglyceride, polyglycerol, polysorbate, sorbitol, 
propylene glycol, tartrazine (pewarna) dan air (Anonim, 
2011b).

2.4. Proses Pembuatan Es Krim Instan
2.4.1 Perhitungan Komposisi Es Krim

Perhitungan komposisi es krim menurut Susrini 
(2003) dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu bahan-
bahan yang akan digunakan sebagai adonan es krim atau ice 
cream mix (ICM), kemudian dilakukan analisis komposisi 
masing-masing bahan, terutama kadar lemak dan kadar bahan 
kering total. Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan 
perhitungan mengenai jumlah masing-masing bahan yang 
diperlukan dalam menyusun ICM untuk menghasilkan es krim 
dalam jumlah tertentu dengan kadar lemak dan kadar bahan 
kering total yang dikehendaki.

2.4.2 Pencampuran Bahan
Pencampuran bahan dilakukan dengan cara 

melarutkan atau mencampurkan bahan-bahan kering kedalam 
bahan cair pada kondisi hangat (dibawah suhu pasteurisasi). 
Susu segar yang digunakan harus dipanaskan kemudian pada 
suhu ± 40o C (hangat) campuran gula dan susu skim 
dimasukkan sambil diaduk hingga tercampur rata. Kuning 
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telur yang telah dikocok dan bahan penstabil (gelatin atau 
CMC) dimasukkan, sambil terus dipanaskan dan diaduk rata 
sampai diperoleh campuran yang homogen yang disebut ICM 
(Padaga dan Sawitri, 2005). Campuran bahan yang akan 
dibekukan menjadi ice cream disebut Ice Cream Mix (ICM) 
(Susrini, 2003).

2.4.3  Homogenisasi
Tujuan dari homogenisasi adalah untuk mengurangi 

ukuran partikel globula lemak, memperluas area permukaan, 
dan membentuk membran serta secara tidak langsung akan 
membuat tekstur es krim lebih halus dan memungkinkan udara 
masuk (Pearson, 2005).

Suhu optimum untuk proses homogenisasi adalah 
82oC. Tujuan proses homogenisasi adalah untuk membentuk 
adonan yang seragam dan permanen dengan cara mereduksi 
ukuran butiran lemak hingga diameternya tidak lebih dari 2 
mikrometer, membantu pencampuran adonan, memperbaiki 
tekstur dan penerimaan es krim, mereduksi waktu penuaan 
(aging), meningkatkan pengembangan serta menghasilkan 
produk yang seragam (Dessrosier dan Tressler, 1997). 

2.4.4 Hardening
Lamanya proses pengerasan tergantung pada ukuran dan 

bentuk kemasan, luas permukaan kemasan, suhu medium 
pendingin, kecepatan pergerakan udara pendingin, dan suhu 
awal produk. Proses pengerasan es krim dapat dilakukan 
dengan menyimpan es krim di dalam ruangan bersuhu -20o C 
sampai -50o C selama minimum 4 jam (Herijanto, 1994).
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Kecepatan pembekuan akan mempengaruhi tekstur 
produk akhir, semakin cepat pembekuan semakin kecil kristal 
yang terbentuk, sehingga tekstur produk akhir lebih halus. 
Proses untuk mempercepat pembekuan biasanya dilakukan 
dalam ruangan pengeras, dengan cara mensirkulasi udara. Cara 
ini tidak hanya mempercepat pembekuan tetapi juga dilihat 
dari segi biaya lebih ekonomis (Susrini, 2003).

2.4.5. Pembekuan
Pembekuan ICM merupakan salah satu tahapan yang 

penting dalam pembuatan ice cream, hal ini tergantung dari 
kualitas, palatabilitas, dan hasil akhir produk. Pembekuan 
meliputi dua bagian yaitu: (1) pembekuan dengan cepat sambil 
diaduk agar udara masuk dan mengurangi pembentukan kristal 
es, dan (2) sebagian produk beku dikeraskan tanpa 
pengadukan pada suhu rendah untuk melepaskan panas dengan 
cepat (Marshall dan Arbukle, 2000).

Laju pembekuan dapat diatur dan sangat menentukan 
sifat dan mutu produk beku yang dihasilkan. Sifat produk yang 
diakibatkan oleh pembekuan yang cepat berbeda dari produk 
yang dihasilkan dari pembekuan lambat. Pembekuan yang 
cepat 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 adonan adalah untuk membekukan 
sebagian air dalam adonan. Tujuannya adalah memperbaiki 
palatabilitas dan untuk mendapatkan efek rasa dingin pada 
makanan tersebut. Produk makanan termasuk es krim dapat 
disimpan beberapa minggu tanpa mengalami penurunan mutu 
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sama sekali (Dessrosier dan Tressler, 1997). Proses 
pembekuan terdiri dari dua tipe, yaitu continuous freezen dan 
batch freezen. Pada continuous freezen, bahan-bahan 
dimasukkan dalam freezer sambil dilakukan pengadukan dan 
pembekuan. Produk hasil pembekuan langsung dikemas dan 
diletakkan untuk proses pengerasan. Pada proses batch 
freezen, pencampuran dan pembekuan dilakukan secara 
terpisah (Marshal et al., 2003).

2.5 Kualitas Es Krim

2.5.1 Viskositas
Viskositas adalah tahanan yang timbul oleh adanya 

gesekan antar molekul-molekul di dalam zat cair yang 
mengalir. Viskositas susu merupakan salah satu parameter 
yang menentukan mutu susu. Partikel kasein berada pada titik 
isoelektris (PH 4,6) dimana aktifitas partikel terhadap air 
menurun hingga terjadi presipitasi yang mengakibatkan 
viskositas susu. Viskositas dapat diukur melalui absolut 
maupun relative. Alat untuk mengukur viskositas adalah 
viscometer, sedangkan unit pengukuran absolut adalah poise. 
Susu segar memiliki viskositas 1,5-2,0 centipoise pada suhu 
20oC (Susilorini dan Sawitri, 2006).

Protein dapat memberikan kekompakan dan 
kehalusan, mencegah body yang lemah dan tekstur yang kasar, 
meningkatkan viskositas dan retensi pelelehan, menurunkan 
titik beku, menyerap sebagian air dalam adonan, sehingga 
diperoleh tekstur yang lembut (Marshall dan Arbuckle, 2000).
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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%. 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 Sawitri dan Susilorini (2006) sebagai 
berikut :
% overrun =   (volume es krim – volume ICM) x 100 % 

Volume ICM
Klasifikasi es krim berdasarkan overrun dapat dilihat 

pada  Tabel 2.
Tabel 2. Tipe Overrun pada Frozen Dessert

Produk Overrun (%)

Es krim superpremium 20-40

Es krim premium 60-75

Es krim, dalam kemasan 75-90

Es krim, dalam tangki
Sherbet 
Es susu
Es krim lembut
Milk Shake

90-100
30-40
25-30
30-50
10-15

Sumber : Marshall dan Arbuckle (2000)
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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. Kecepatan meleleh yang 
lambat ini dikarenakan kurangnya laju perambatan panas 
akibat besarnya volume udara dalam es krim (Padaga dan 
Sawitri, 2005).

Salah satu wujud yang penting dalam struktur es krim 
adalah melting point (kecepatan meleleh) (Pearson, 2005). 
Menurut Marshall and Arbuckle (2000), ice cream yang baik 
mempunyai kecepatan meleleh antara 10-15 menit pada suhu 
kamar. Kecepatan meleleh secara umum disebabkan oleh 
bahan penstabil, bahan pengemulsi, keseimbangan garam dan 
bahan serta kondisi pemrosesan dan penyimpanan. Bahan 
penstabil akan meningkatkan viskositas ICM sehingga es krim
yang dihasilkan memiliki overrun yang rendah dan tekstur 
yang lembut karena terbentuknya kristal es yang kecil dan 
memperlambat pelelehan (Marshall et al., 2003).
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Pengambilan data penelitian dilakukan bulan Januari 

2012 sampai dengan Februari 2012 yang dilaksanakan di 
rumah Yoghurt Kota Batu untuk produksi es krim instan, 
pengujian overrun dan kecepatan meleleh. Sedangkan untuk 
pengujian viskositas dilaksanakan di Laboratorium Fisiko 
Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas 
Peternakan, Universitas Brawijaya.

3.2 Materi Penelitian
Materi penelitian ini adalah es krim instan yang dibuat 

dari bahan susu bubuk skim, full cream, gula, air, garam, quick 
stabilizer dan baking powder, sedangkan peralatan yang 
digunakan untuk penelitian antara lain: 

1. Peralatan yang digunakan untuk pengolahan es krim 
instan: timbangan digital, tupperware, kertas label, 
plastik dan 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. 
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3.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakaan dalam penelitian ini adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan, perlakuan yang dicobakan 
adalah tingkat penggunaan bahan pengembang yaitu :
B1 = Penggunaan bahan pengembang 1,25 % bobot ICM
B2 = Penggunaan bahan pengembang 2,5 % bobot ICM
B3 = Penggunaan bahan pengembang 3,75 % bobot ICM
B4 = penggunaan bahan pengembang 5 % bobot ICM

3.4 Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

bahan pengembang sebagai variabel bebas dan variabel tidak 
bebas meliputi:

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

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

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

3.5 Analisis Data
Data yang diperoleh dari pengujian overrun, viskositas

dan kecepatan meleleh dianalisis menggunakan analisis ragam, 
dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ).
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3.6 Skema Pembuatan Es Krim Instan
3.6.1 Pengolahan es krim instan dengan tingkat penggunaan 

bahan pengembang yang berbeda tertulis pada 
Gambar 1.

Gambar 1. Skema Pembuatan Es Krim Instan
Keterangan: Perhitungan komposisi ICM 
selengkapnya tertulis pada Lampiran 4. 

Garam 0,2 %  Quick 
S. 0,76 % + full 
cream 8,52 % + skim 
8,52 % + gula 15  %  
dari bobot ICM

Pencampuran hingga merata

Perlakuan : 
bahan pengembang 
1,25 %; 2,5 %; 
3,75 %;  5 % dari 
bobot ICM

Formula Es krim 
instan 
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3.6.2     Pembuatan es krim instan siap saji
Tertulis pada Gambar 2.

Gambar 2. Pembuatan es krim instan
Keterangan: Perhitungan komposisi ICM selengkapnya tertulis

pada Lampiran 4.

Penambahan air 67 %

Pembekuan ICM (freezing) menggunakan Ice 
Cream Maker

Es krim instan 

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)
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Penambahan Bahan Pengembang terhadap 
Overrun Es Krim Instan

Hasil analisis ragam overrun es krim instan 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 5. Hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan penambahan bahan 
pengembang pada pengolahan es krim instan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap overrun es krim instan. Rata-rata overrun es krim 
instan pada berbagai perlakuan tertulis pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata overrun es krim instan (%)

Perlakuan Rata-rata ± SD

B1 62,20 ± 24,05

B2 93,46 ±15,45

B3 59,81 ±19,19

B4 59,90 ±19,19

Tidak adanya perbedaan yang nyata pada perlakuan 
tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh bahan pengembang 
dengan tingkat konsentrasi berbeda mempunyai efektivitas 
yang sama besar terhadap nilai overrun es krim instan. Bahan 
pengembang mempunyai fungsi untuk mengembangkan kue 
atau cake, sehingga overrun yang dihasilkan sama baiknya.
Bahan pengembang merupakan bahan pengembang kue 
(leavening agent), yang terdiri dari campuran sodium 
bikarbonat, sodium aluminium fosfat, dan monokalsium 
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karbondioksida (Anonim, 2010). Sifat dari ketiga bahan 
penyusun bahan pengembang tersebut, jika bercampur dengan 
cairan atau air akan menghasilkan karbondioksida. 
Karbondioksida inilah yang membuat es krim jadi 
mengembang. Tinggi atau rendahnya overrun dipengaruhi 
oleh banyak atau sedikit udara dalam adonan es krim, dan 
karbondioksida termasuk golongan udara, sehingga 
mempengaruhi overrun pada es krim. Menurut Bent (1997) 
bahan pengembang adalah sumber karbondioksida dan reaksi 
asam basa pada bahan pengembang akan terjadi setelah 
diaktifkan oleh asam antara natrium bikarbonat dengan 
hidrogen yang menghasilkan natrium, hidrogen dan air.

Bahan pengembang berfungsi sebagai pengembang 
karena menghasilkan gelembung gas karbondioksida saat 
campur dengan formula es krim instan ketika ditambah air 
dan dilakukan pengadukan. Marshall dan Arbuckle (2000) 
menyatakan overrun terjadi melalui proses terperangkapnya 
udara pada adonan es krim pada saat pemutaran adonan es 
krim dengan baling-baling menyebabkan udara dapat masuk 
pada adonan dan suhu yang rendah saat pengadukan
menyebabkan pembekuan adonan, sehingga udara yang 
terperangkap tersebut tidak dapat lepas. Jumlah padatan yang 
tinggi mengandung banyak rantai pendek protein sehingga 
udara yang terperangkap lebih banyak. Hal ini mungkin 
disebabkan karena kemampuan ICM untuk membentuk 
overrun baik dan bahan pengembang mempertahankan 
overrun tersebut sama baiknya antar perlakuan sehingga 
hasilnya tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata.

Padaga dan Sawitri (2005) menyatakan es krim yang 
berkualitas mempunyai overrun antara 70-80 % sedangkan 
untuk industry skala rumah tangga mempunyai overrun
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berkisar 35-50 %. Overrun juga dipengaruhi oleh viskositas, 
semakin tinggi viskositasnya, maka overrun akan semakin 
turun. Es krim yang semakin kental, dapat menyebabkan 
pengembangan volume es krim menjadi tidak terlalu tinggi. 
Overrun merupakan pengembangan volume es krim dan 
terbentuk karena adanya proses agitasi (pengadukan) saat 
pembekuan. Adanya overrun dalam es krim mampu 
mengurangi pembentukan kristal es yang besar. Es krim 
dengan overrun yang rendah akan lebih lambat untuk meleleh. 
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.

Pada Tabel. 4 menunjukkan penambahan bahan 
pengembang dalam es krim instan dengan konsentrasi 1,25 %, 
2,5 %, 3,75 % dan 5 % tidak memberikan perbedaan pengaruh 
yang nyata pada overrun sehingga setiap perlakuan yang 
dicobakan menghasilkan overrun yang sama baiknya.

4.2. Pengaruh Penambahan Bahan Pengembang terhadap 
Viskositas Es Krim Instan

Hasil analisis ragam viskositas es krim instan 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. Hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan penambahan bahan 
pengembang pada pengolahan es krim instan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap viskositas es krim instan. Rata-rata viskositas es krim 
instan pada berbagai perlakuan tertulis pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rata-rata viskositas es krim instan (CP)

Perlakuan Rata-rata ± SD

B1 29,00 ±13,61

B2 31,00  ± 16,53

B3 16,00 ± 8,64
B4 16,00 ± 8,00

Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa 
penggunaan bahan pengembang dengan konsentrasi yang 
berbeda dalam pembuatan es krim instan memberikan 
perbedaan pengaruh yang tidak nyata disebabkan bahan 
pengembang mempunyai kekuatan yang sama dalam 
pembentukan viskositas es krim. Bahan pengembang yang 
tersedia di pasaran dibuat dari unsur basa biasanya soda kue 
ditambah dengan satu atau lebih garam asam, dan pati lembam 
(umumnya pati jagung, meskipun pati kentang juga dapat 
digunakan) (Bent, 1997).

Kandungan pati yang sedikit dalam baking powder
tersebut diduga menyebabkan nilai viskositas rendah. Salah 
satu penyusun bahan pengembang, adalah pati. Pati 
merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α glikosidik. 
Jumlah pati pada bahan pengembang, yaitu 12 % yang 
mempunyai fungsi mengurangi kelembaban dengan menyerap 
air melalui granula-granula pati. Semakin sedikit jumlah pati,
maka semakin sedikit pula granula pada pati, sehingga kurang 
mampu menyerap jumlah air yang lebih banyak dalam adonan 
es krim. Menurut Winarno (2004) bila pati dimasukkan dalam 
air dingin granula pati akan menyerap air dan membengkak, 
sehingga jumlah air yang ada dalam adonan berkurang.
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Penyerapan dan pembengkaan ganula pati mempunyai ambang 
batas tertentu.

Faktor – faktor yang mempengaruhi viskositas, yaitu
kadar air bahan atau adonan, lemak dan amilosa. Reaksi bahan 
pengembang dengan formula es krim akan menghasilkan 
natrium, karbondioksida dan air. Hasil dari reaksi bahan 
pengembang tersebut diduga menyebabkan jumlah air dalam 
adonan meningkat, sehingga adonan menjadi encer. Semakin 
banyak air dalam adonan, menyebabkan granula–granula pati 
tidak mampu menahan penyerapan air. Hal ini menyebabkan 
granula-granula pada pati tersebut membengkak dan pecah. 
Viskositas ICM dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi bahan-
bahan, jenis dan tingkat hidrasi dari stabilizer, karbohidrat, 
garam-garam koloid, dan protein campuran, serta jenis 
pemanasan yang dilakukan (Marshall et al., 2003). 

Data pada Tabel 5. menunjukkan tingkat penambahan 
1,25 % bahan pengembang tiap perlakuan memberikan 
efektifitas yang sama. Hal ini diduga karena jumlah pati pada 
bahan pengembang sedikit dan jumlah air dalam adonan 
tinggi, sehingga granula pati tidak mampu menyerap jumlah 
air dalam adonan tersebut. Keadaan tersebut mengakibatkan 
nilai viskositas yang tidak tinggi. Marshall dan Arbukle (2000) 
menyatakan viskositas adonan yang terlalu tinggi kurang baik,
karena akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk 
pengadukan sehingga berpengaruh terhadap proses 
pemerangkapan udara.
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4.3. Pengaruh Penggunaan Bahan Pengembang 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 
pengembang pada pengolahan es krim instan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap kecepatan meleleh es krim instan. Rata-rata 
kecepatan meleleh es krim instan pada berbagai perlakuan 
tertulis pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata kecepatan meleleh es krim 
instan (menit/50 gram)

Perlakuan Rata-rata ± SD

B1 19,90 ± 2,65

B2 20,00 ± 3,33

B3 20,80 ± 3,30

B4 22,71 ± 3,24

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan konsentrasi bahan pengembang yang berbeda 
pada es krim instan memberikan perbedaan pengaruh yang 
tidak nyata disebabkan bahan pengembang mempunyai 
kekuatan yang sama besar dalam mempertahankan kecepatan 
meleleh es krim instan. Es krim diharapkan tidak cepat 
meleleh saat es krim dihidangkan pada suhu ruang. Padaga 
dan Sawitri (2005) menyatakan es krim yang cepat meleleh 
kurang disukai karena es krim akan segara mencair pada suhu 
ruang, tetapi es krim yang lambat meleleh atau kecepatan 
melelehnya terlalu rendah juga tidak disukai konsumen,
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karena bentuk es krim tidak berubah memberikan kesan 
terlalu banyak padatan yang digunakan.

Bahan pengembang terdiri dari campuran sodium 
bikarbonat, sodium aluminium fosfat dan monokalsium 
karbondioksida. Karbondioksida ini diduga berpengaruh pada 
jumlah udara es krim yang menyebabkan udara dalam es krim 
semakin banyak saat proses pengadukan, sehingga 
mempengaruhi kecepatan meleleh es krim.  Muse dan Hartel 
(2004) menyatakan daya leleh pada es krim dipengaruhi oleh 
jumlah udara yang terperangkap dalam es krim, kristal es 
yang dimiliki, serta kandungan lemak di dalamnya. Menurut 
Jeremiyah (1996) lemak menghasilkan tekstur yang lembut 
dimana lemak yang ada tersebar merata dengan ukuran yang 
homogen dan relatif kecil membantu memberikan “body” dan 
membantu menghasilkan titik leleh yang diinginkan. Produk 
dengan nilai overrun atau lemak yang tinggi cenderung 
kecepatan melelehnya tinggi karena lemak dapat 
menstabilkan struktur buih.

Pada Tabel. 6 semakin banyak bahan pengembang 
yang ditambahkan pada adonan maka kecepatan melelehnya 
cenderung semakin lama. Hal ini disebabkan penambahan 
bahan pengembang yang semakin banyak berpengaruh pada 
jumlah gas karbondioksida dalam adonan. Bahan 
pengembang menghasilkan gas CO2, gas ini diperoleh dari 
garam karbonat atau bikarbonat yang merupakan salah satu 
penyusun bahan pengembang, yaitu dengan menghasilkan ion 
H+ yang dapat melepaskan CO2. Es krim instan yang
dihasilkan mempunyai kecepatan meleleh yang cukup baik, 
yaitu antara 19-22 menit. Kualitas meleleh yang baik pada es 
krim adalah 15 – 20 menit pada suhu 20ºC (Marshall dan 
Arbuckle, 2000).
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4.4 Penentuan Perlakuan Terbaik
Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari pengaruh 
perlakuan yang diberikan dan sebagai variabel yang digunakan 
(Susrini, 2005). Penentuan perlakuan terbaik ditentukan rata-
rata nilai produk tertinggi berdasarkan parameter fisik yang 
didapat dari penilaian responden. Dilakukan dengan 
menghitung rata-tata data hasil uji overrun, viskositas dan 
kecepatan meleleh es krim instan. Hasil perhitungan nilai 
perlakuan terbaik tertulis pada Tabel 6.
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Perhitungan dan pemilihan alternatif terbaik tertera pada 
Lampiran 5. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rangking 
dalam menentukan perlakuan terbaik es krim instan responden 
lebih menyukai perlakuan penambahan bahan pengembang 2,5 
% (B2), yaitu sebesar 0,67. Es krim instan pada perlakuan B2 
mempunyai nilai overrun sebesar 93,50 %, viskositas 28,50 
centi poise dan kecepatan meleleh 20 menit/50 gram. Hal 
tersebut menunjukkan pada perlakuan ini, es krim instan yang 
dihasilkan mempunyai kualitas fisik yang baik.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa:
1. Tingkat penggunaan bahan pengembang pada 

penelitian es krim instan tidak memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata terhadap overrun, viskositas dan 
kecepatan meleleh.

2. Penambahan bahan pengembang pada es krim instan 
pada konsentrasi 2,5 % menghasilkan es krim instan 
yang berkualitas yaitu mempunyai overrun di atas 
80%.

5.2. Saran
Sebaiknya menggunakan bahan pengembang dengan 

konsentrasi 2,5 %  dalam pembuatan es krim instan untuk 
mendapatkan kualitas es krim yang baik.
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Data Perhitungan Komposisi Bahan 

Campuran Es Krim     Instan

Es krim instan:
 Perbandingan powder es krim instan dan air dalam 

100 g adonan ICM es krim instan siap saji 1 : 2
 Powder es krim instan : air = 1 : 2 = 3

   

 Powder es krim instan: = , =   

 Powder  es krim instan:

- Krim 8,52 % = 
,

100 g = 8, 52 g

- Skim  8,52 % = 
,

x 100 g = 8, 52 g

- Gula 15 % = 100 g = 15 g

- Garam 0,2 % =
,

x 100 g = 0,2 g

- Quick Stabilizer 0,76 % =  
, 100 g = 0,76 g

Air : x 100 g = 67 g

 Persentase penggunaan bahan pengembang sesuai 
perlakuan:

B1 = 1,25 % x 100 g  = 1,25 g
B2 = 2,5 % x 100 g   = 2,5 g
B3 = 3,75 % x 100 g = 3,75 g
B4 = 5 % x 100 g   = 5 g
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 Komposisi ICM es krim instan siap saji

Bahan Persentase (%)            Jumlah (g)
Susu krim 8, 52 8, 52
Susu skim 8, 52 8 , 52
Gula 15, 00 15, 00
Garam 0, 20 0, 20
Q.S. 0, 76 0,76
Air 67, 00 67, 00
Total 100 100
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Overrun Es Krim Instan 
(Susrini, 2003).

1. Menimbang  sampel dengan bobot 500 g
2. Sebelum dimasukkan ke dalam ice cream maker ICM 

diukur volumenya sehingga didapat volume ICM
3. Setelah keluar dari ice cream maker, diukur kembali 

volumenya sehingga didapat volume es krim dengan 
bobot yang sama

4. Overrun es krim instan dihitung dengan rumus

% overrun = x 100 %   
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Viskositas Es Krim 
Instan

Uji viskositas es krim instan Dengan viskometer menurut 
Moeerfard and Teharani (2008), adalah sebagai berikut :

1. Spindel dipasang pada lengan spindle (no.spesial3)
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 x 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 di 
uji.
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Lampiran 4. Prosedur Uji Kecepatan Meleleh Es Krim 
Instan (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 dan selanjutnya dianalisis secara 
statistik.
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Lampiran 5. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan 
Terbaik (Susrini, 2005) 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat 
kepentingan variabel yang diuji pada es krim instan dengan 
perlakuan penggunaan 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

Produk : Es krim instan

Nama Responden : …………………

Tanggal : …………………

Mohon Anda memberikan penilaian pada 

masing-masing variabel di bawah ini berdasarkan 

tingkat kepentingan variabel tersebut, mulai dari 

yang kurang penting sampai yang terpenting 
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       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 Overrun Es Krim Instan

Baking /ulangan U1 U2 U3 U4 Jumlah rata-rata

B1 58.33 61.22 35.41 93.87 248.83 62.20
B2 80.00 83.67 95.91 114.28 373.86 93.46
B3 58.33 51.02 97.91 32.00 239.26 59.81
B4 62.74 34.00 80.39 62.50 239.63 59.90

Total 259.40 229.91 309.62 302.65 1101.58

Analisis Ragam:

Faktor Koreksi (FK)

FK =
(∑ ∑ ∑ ∑ )

= 1101,582/16 = 75842.40

Jumlah Kuadrat (JK)

JKtotal = ∑ a ∑b ∑mnop  − FK

= (582+612+… + 3022) – FK

= 9109,53

JKp = ∑Yi.j
2 - FK

      u

= (248,832 +373,862 + 239,262 + 239,632) - FK

              4

= 3246,48
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JKgalat = JK total – JK p

= 9109,53 – 3246,48

= 5863,05

Sumber Keragaman

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1 %

Perlakuan 3 3188.68 1062.89 2.20 3.49 5.95
Galat 12 5772.75 481.06
Total 15 8961.43

Kesimpulan: F hitung < F table 5 %, maka perlakuan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata.

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%)

Sd = √ galat / n perlakuan
     = 10,97

F 5% = 3,77
F 1% = 5,04

BNJ 0,05 = Sd x F 5%
               = 10,97 x 3,77                 
                = 41,35

BNJ 0,01 = Sd x F 1%
               = 10,97 x 5,04
               = 55,28
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Perlakuan Rata-rata Notasi

B3 59,81 a
B4 59,90 a
B1 62,20 a
B2 93,46 a
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Lampiran 7. Data dan analisis viskositas es krim instan

Baking/Ulangan UI U2 U3 U4 Jumlah Rata-rata

B1 48 28 24 16 116 29
B2 50 38 12 24 124 31
B3 28 16 12 8 64 16
B4 28 12 12 12 64 16

Total 197 94 60 60 368

Analisis Ragam:
Faktor Koreksi (FK)

FK   =
(∑ ∑ ∑ ∑ )

= 3682/16 = 8464

Jumlah Kuadrat (JK)
JKtotal = ∑ a ∑b ∑mnop  − FK

= (482 + 282 + …+ 122) – FK

= 11048 – 8464

= 2584

     JKp = ∑Yi.j
2 – FK

          u

= (1162 + 1672 + 642 + 642) - FK

4
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= −        

= 792

JKgalat =  JK total – JKp

= 2584 – 792

= 1792

Sumber Keragaman

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1 %

Perlakuan 3 792 264 1, 76 3.49 5,95
Galat 12 1792 149, 33
Total 15 2584

Kesimpulan: F hitung < F table 5 %, maka perlakuan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata.

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%)

Sd =  √ galat / n perlakuan
     = 6, 10

F 5% = 3,77
F 1% = 5,04

BNJ 0,05 = Sd x F 5%
                 = 6, 10 x 3, 77
                 = 22, 99

BNJ 0,01 = Sd x F 1%
                 = 6, 10 x 5,04
                 = 30, 74
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Perlakuan Rata-rata Notasi

B4 16 a
B3 16 a
B1 29 a
B2 31 a
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Lampiran 8. Data dan analisis  Kecepatan Meleleh Es 
Krim Instan

Baking / Ulangan U1 U2 U3 U4 Jumlah Rata - rata

B1 23.41 18.43 17.37 20.47 79.68 19.92

B2 22.59 15.33 22.19 20.1 80.21 20.05

B3 20.23 16.51 24.21 22.35 83.3 20.82

B4 26.47 24.14 21.08 19.15 90.84 22.71

Total 92.7 74.41 84.85 82.07 334.03

Analisis Ragam :
Faktor Koreksi (FK)

FK   =
(∑ ∑ ∑ ∑ )

= 334,032/16

= 6973,50

Jumlah Kuadrat (JK)
JKtotal = ∑ a ∑b ∑mnop  − FK

= (23,412 + 18, 432 +… + 19,152) – FK

= 138,62

JKp = ∑Yi.j
2 – FK

         U

= (79,682 + 80,212 + 83,302 + 90,842) – FK

4
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= 6993, 33 – 6973, 50

= 19,83

JKgalat =  JK total – JKp

= 138,62 – 19, 83

= 118, 78

Sumber Keragaman

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1 %

Perlakuan 3 19, 83 6, 61 0, 66 3.49 5,95

Galat 12 118, 78 9, 89

Total 15 138, 62

Kesimpulan: F hitung < F table 5 %, maka perlakuan tidak 
memberikanperbedaan pengaruh yang nyata.

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%)

Sd = / n perlakuan

     = 1, 57

F 5% = 3,77
F 1% = 5,04

BNJ 0,05 = Sd x F 5%
                 = 1,57 x 3,77
                 = 5,92

BNJ 0,01 = Sd x F 1%
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                 = 1,57 x 5,04
                 = 7,91

Perlakuan Rata-rata   Notasi

B1 19,92 a
B2 20,05 a
B3 20,82 a
B4 22,71 a
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Lampiran 9. Perhitungan Perlakuan Terbaik

Perlakuan Viskositas 
(Cp)

Overrun (%) Kecepatan meleleh 
(menit/50 g)

B1 29, 00 62, 20 19, 90

B2 31, 00 93, 50 20, 00

B3 16, 00 59, 80            20, 80

B4 16, 00 59, 90 22, 70

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
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