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ARABIC GUM ADDITION IN MAKING ICE CREAM 
INSTANT BASED ON SENSORY QUALITY (AROMA, 

TASTE, TEXTURE, COLOUR) AND SOLUBILITY 

Larassati Ayu Arga Praptiwi 1), Purwadi 2) and Manik Eirry Sawitri 3) 

 
ABSTRACT  

       Data of this research was collected from January 2012 to 
February 2012 at Yoghurt House Batu City and Physico-
chemical Laboratory, Faculty of Animal Husbandry, 
Brawijaya University. The purpose of this study was to find 
out the best level of arabic gum in making instant ice cream in 
terms of sensory quality and solubility. Research material was 
instant ice cream made from cream milk powder, skim milk 
powder, sugar, water, salt, vx and arabic gum. The method 
used in this study was an experiment designed by Completely 
Randomized Design (CRD) with 4 treatments and 4 
replications. Treatment in this study was the use of arabic gum 
with a concentration of 0.4 %, 0.6 %, 0.8 % and 1,0 %. The 
reters to conclusion the best concentration of arabic gum in 
instant ice cream was 1.0 % on sensory quality and solubility.  
 
Keywords: instant ice cream, arabic gum, sensory quality and 

solubility 
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PENAMBAHAN GUM ARAB PADA PEMBUATAN ES 
KRIM INSTAN DITINJAU DARI MUTU 

ORGANOLEPTIK (AROMA, RASA, TEKSTUR, WARNA) 
DAN KELARUTAN 

 
Larassati Ayu Arga Praptiwi, Purwadi dan Manik Eirr y Sawitri 

 
RINGKASAN 

 
      Penelitian tingkat penambahan gum arab perlu dilakukan 
dalam pembuatan es krim instan untuk meningkatkan mutu 
organoleptik dan kelarutan. Gum arab sebagai bahan penstabil 
berfungsi untuk melembutkan tekstur, menambah viskositas 
dan memperbaiki mutu es krim instan.  
      Pengambilan data penelitian ini dimulai bulan Januari 
2012 sampai dengan Februari 2012 yang telah dilaksanakan di 
Rumah Yoghurt Kota Batu untuk memproduksi es krim dan 
Laboratorium Fisiko Kimia Bagian Teknologi Hasil Terrnak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk uji 
organoleptik dan kelarutan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penambahan gum arab yang tepat sebagai penstabil pada 
pembuatan es krim instan ditinjau dari sifat organoleptik dan 
kelarutan. 

 Materi penelitian adalah es krim instan yang dibuat dari 
susu krim bubuk, susu skim bubuk, garam, gula, Vx dan gum 
arab untuk es krim instan dan air yang ditambahkan ke es krim 
instan untuk pembuatan es krim instan siap saji. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah 
tingkat penggunaan gum arab, yaitu 0,4 % (A1); 0,6 % (A2); 
0,8 % (A3) dan 1 % (A4). Variabel pengamatan pada 
penelitian ini adalah mutu organoleptik (aroma, rasa, tekstur, 
warna) dan kelarutan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 



vii 

 

analisis ragam dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan 
penggunaan konsentrasi gum arab pada pembuatan es krim 
instan tidak memberikan perbedaan pengaruh nyata (P>0,05) 
terhadap aroma, tekstur, rasa, warna dan kelarutan es krim 
instan.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
tingkat penambahan gum arab dengan konsentrasi 1 % 
merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan es krim 
instan dengan mutu organoleptik ada sedikit aroma susu, 
rasanya enak, teksturnya lembut dan warnanya putih 
kekuningan serta kelarutan 98,96 %, disarankan menggunakan 
gum arab dengan konsentrasi 1 % untuk mendapatkan kualitas 
es krim instan yang terbaik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

       Es krim adalah produk olahan susu yang dibuat 
melalui proses pembekuan dan agitasi dengan prinsip 
membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim 
(Ice Cream Mix / ICM), sehingga dihasilkan 
pengembangan volume es krim. ICM pada es krim dapat 
dibuat dari campuran susu, produk susu, bahan pemanis, 
bahan penstabil, pengemulsi dancitarasa. Kunci sukses 
membuat es krim yang baik adalah ketepatan komposisi 
bahan-bahan yang digunakan dan proses pengolahan 
yang benar (Susilorini dan Sawitri, 2006). Proses dasar 
dalam pengolahan es krim meliputi beberapa tahap, yaitu 
pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, 
pematangan (aging), pembekuan, pengemasan dan 
penyimpanan (Padaga dan Sawitri, 2005). 

Gaya hidup modern telah membuat manusia dalam 
kehidupan yang serba instan, praktis dan serba cepat. 
Seiring dengan kepentingan masyarakat tersebut 
dibutuhkan suatu produk tanpa memerlukan waktu yang 
lama dalam penyajiannya serta menyehatkan. Masyarakat 
yang sibuk lebih memilih makanan yang serba instan 
karena praktis dalam penyajiannya (Anonim,2011a). 

Es krim dapat dikembangkan untuk memenuhi gaya 
hidup moderen yang serba instan, praktis dan serba cepat 
tanpa memerlukan waktu yang lama dalam penyajiannya 
serta menyehatkan, salah satunya adalah es krim instan 
yang merupakan inovasi baru. Produk es krim ini dibuat 
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dalam bentuk bubuk instan agar murah dan mudah dalam 
pendistribusiannya (Anonim, 2011b). 

Bahan penstabil dalam es krim pada umumnya 
merupakan kelompok polisakarida yang biasa digunakan 
dalam pengolahan es krim.Bahan penstabil pada 
pembuatan es krim, berfungsi untuk melembutkan 
tekstur, menambah viskositas pada bagian air yang tidak 
membeku dan mempertahankannya, sehingga air tersebut 
tidak berpindah posisinya. Tanpa bahan penstabil, tekstur 
es krim akan menjadi kasar karena terbentuknya kristal–
kristal es (Padaga dan Sawitri, 2005). Bahan penstabil 
yang umum digunakan dalam pembuatan es krimadalah 
CMC (carboxy methyl cellulose), gelatin, karagenan, gum 
arab dan pektin (Astawan, 2005). 

Gum arab, dikenal pula sebagai gum acacia adalah 
salah satu produk getah (resin) yang dihasilkan dari 
penyadapan getah pada batangtumbuhan legum (polong-
polongan) dengan nama ilmiah Acacia Senegal 
(Anonymous, 2011). Gum arab banyak dipakai dalam 
industri makanan dan kimia. Gum arab digunakan 
sebagai campuran untuk mengurangi tekanan permukaan 
(surface tension) air dan penstabil (stabilizer) (Sukardi, 
2002). Pemberian gum arab pada es krim bertujuan untuk 
mendapatkan daya kelarutan dan mengontrol kristal es 
(Sundari dan Saati, 2011). Produk pangan instan harus 
mudah larut dan terdispersi dalam media air, sehingga 
tidak menggumpal dan apabila dibasahi maka serbuk 
instan akan terdispersi, melarut, serta stabil (tetap instan) 
(Anonim, 2011e). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya 
penelitian untuk mengetahui tingkat penambahan gum 
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arab yang tepat dalam pembuatan es krim instan, 
sehingga dapat meningkatkan mutu organoleptik (aroma, 
rasa, tekstur, warna) dan kelarutan es krim instan. 

1.2 Rumusan Masalah 
       Berapa tingkat penambahan gum arab yang tepat 
kedalam ICMuntuk menghasilkan es krim instan yang 
berkualitas baik ditinjau dari mutu organoleptik dan 
kelarutan ? 

1.3 Tujuan 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penambahan gum arab yang tepat sebagai bahan penstabil 
pada pembuatan es krim instan ditinjau dari mutu 
organoleptik dan kelarutan. 
 

1.4 Kegunaan 
      Hasil penelitian ini diharapkan : 

1. Sebagai referensi dan pertimbangan lebih lanjut dalam 
tingkat penambahangum arab  yang tepat sebagai 
bahan penstabil pada pembuatan es krim instan. 

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

1.5 Kerangka Pikir 
       Es krim adalah makanan bergizi yang dihasilkan 
melalui pembekuan dari campuran bahan-bahan seperti 
susu, krim, bahan padatan tanpa lemak, gula, bahan 
pengemulsi dan bahan penstabil(Muse dan Hartel,2004). 
Bahan penstabil dan bahan pengemulsi adalah bahan 
penting dalam es krim.Bahan penstabil yang ditambahkan 
dalam es krim berguna untuk meningkatkan viskositas, 
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bentuk, tekstur dan stabilitas selama penyimpanan 
(Murtaza, 2004). Bahan penstabil yang umum digunakan 
dalam pembuatan es krim CMC (carboxy methyl 
cellulose), gelatin, karagenan, gum arab dan pektin 
(Astawan, 2005). 
       Gum arab banyak dipakai dalam industri makanan 
dan kimia. Gum arabdigunakan sebagai campuran untuk 
mengurangi tekanan permukaan (surface tension) air dan 
penstabil. Gum arab  mempunyai kelarutan yang baik 
dalam air dingin, sol dari gumberfungsi sebagai 
pengontrol kristal es dan glaze, untuk menstabilkan 
emulsi dan memantapkancita rasa(Sukardi, 2002).Gum 
arab digunakan sebagai pengental dan penstabil dalam 
makanan untuk meningkatkan bentuk dan tekstur tanpa 
merusak cita rasa  dan warna (Sundari dan Saati, 2011). 

Pada pembuatan es krim gum arab digunakan untuk 
meningkatkan kekentalan dan viskositas ICM. Gum yang 
diperoleh dari tumbuh-tumbuhan adalah polimer 
kompleks dari berbagai gula dan gula turunan asam 
urinic. Semua gum bersifat hidrofilik sehingga dapat 
membentuk larutan koloid atau membentuk gel. Gum 
arab dapat digunakan untuk memperbaiki kekentalan atau 
viskositas,tekstur makanan. Selain itu gum arab dapat 
mempertahankan citarasa dari bahan yang dikeringkan 
dengan pengering semprot, dalam hal ini gum arab 
membentuk lapisan yang dapat melapisi partikel cita rasa, 
sehingga melindungi dari oksidasi, evaporasi dan 
absorbsi air dari udara. Dalam industri pangan gum 
arabdigunakan sebagai pengikat aroma, penstabil dan 
pengemulsi dalam pembuatan es krim. Fungsi yang 
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umum dari gum arab adalah pengental dan penstabil 
(Tiara, 2011). 

Penggunaan gum arab sebagai alternatif bahan 
pengemulsi sekaligus bahan penstabil, diharapkan dapat 
meningkatkan mutu es krim instan yang dihasilkan 
ditinjau dari mutu organoleptik (aroma, rasa, tekstur dan 
warna) dan kelarutan. 

 
1.6 Hipotesis 

Tingkat penambahangum arab sebagai bahan 
penstabil pada pembuatan es krim instan dapat 
memberikan perbedaan pengaruh terhadap kualitas es 
krim instan berdasarkan mutu organoleptikdan kelarutan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Es Krim  

       Es krim adalah produk olahan susu yang dibuat 
melalui proses pembekuan dan agitasi dengan prinsip 
membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim 
(Ice Cream Mix / ICM) sehingga dihasilkan 
pengembangan volume es krim. ICM pada es krim dapat 
dibuat dari campuran susu, bahan pemanis, bahan 
penstabil, bahan pengemulsi dan citarasa. Kunci sukses 
membuat es krim yang baik adalah ketepatan komposisi 
bahan-bahan yang digunakan dan proses pengolahan 
yang benar (Susilorini dan Sawitri, 2006). Proses dasar 
dalam pengolahan es krim meliputi beberapa tahap, yaitu 
pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, 
pematangan (aging), pembekuan, pengemasan dan 
penyimpanan. Es krim yang baik harus memenuhi 
persyaratan komposisi umum ICMatau campuran es 
mengandung lemak susu 10-16 %, bahan kering tanpa 
lemak 9-12 %, bahan pemanis gula 12-16 %, bahan 
penstabil 0-0,40%, bahan pengemulsi 0-0,25 %, air 55-64 
% (Padaga dan Sawitri, 2005). 
       Sumbangan nilai gizi terbesar pada es krim berasal 
dari bahan baku susu. Es krim merupakan salah satu 
makanan bergizi. Nilai gizi es krim sangat tergantung 
pada nilai gizi bahan bakunya (Astawan, 2010). 
 

2.2 Es Krim Instan 
       Es krim instan berbentuk bubuk, sehingga dapat 
disimpan dalam waktu lebih lama (Entri, 2008). Produk 
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es krim instan dibuat dalam bentuk bubuk instan supaya 
murah dan mudah dalam pendistribusiannya. Es krim 
instan dibuat aman untuk dikonsumsi anak-anak, remaja 
dan dewasa (Anonim, 2011b). 

2.3 Bahan Penyusun Es Krim Instan 

2.3.1 Susu Krim Bubuk 
       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. 
       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 Hartel.2003). Lemak susu juga 
memberikan rasa kaya akan lemak atau rich dan 
menjadikan es krim lembut (Strange, 2001). Lemak susu 
memiliki kisaran titik cair antara 40 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 
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Sawitri, 2005). Kadar skim dalam es krim sama dengan 
krim berkisar atara 8% sampai 16% (Wiratama, 2010). 

2.3.2 Susu Skim Bubuk 
       Susu 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 yang larut air (B12). 
Kandungan susu skim bubuk sama dengan kandungan 
yang terdapat dalam susu segar tetapi berbedakandungan 
lemaknya yaitu ±1,5%. Susu skim bubuk digunakan 
untuk mencapai kandungan solid non fat pada produk dan 
sebagai sumber protein serta memperbaiki tekstur pada es 
krim (Anonim, 2011c). Kadar skim dalam es krim sama 
dengan krim berkisar atara 8% sampai 16% (Wiratama, 
2010). 

       Susu skim merupakan sumber padatan tanpa 
lemak yang mengandung laktosa, kasein, protein 
whey, mineral dan abu. Protein dalam susu 
membantu terbentuknya tekstur yang kompak, 
lembut dan mencegah penampakan yang lembek 
serta tekstur yang kasar pada es krim, memberikan 
nilai overrun yang tinggi tanpa menyebabkan 
terjadinya tekstur yang snowy (Goff, 2002). 

2.3.3 Bahan Pemanis (Sweetener) 
       Bahan pemanis yang umum digunakan dalam 
pembuatan es krim adalah gula pasir. Bahan pemanis 
selain berfungsi untuk memberikan rasa manis juga 
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berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan menurunkan 
titik beku dengan membentuk kristal es krim yang halus 
(Susilorini dan Sawitri, 2006). Menurut Susrini (2003), 
gula yang digunakan minimal 12 %, gula juga digunakan 
untuk memperoleh tekstur es krim yang lembut. 
Penggunaan gula sebanyak 14-16 % akan menghasilkan 
es krim yang lebih lembut. 
       Penambahan gula dapat mengurangi kerusakan 
tekstur es krim diakibatkan adanya kristalisasi laktosa 
yang menyebabkan tekstur es krim seperti berpasir atau 
candy defect (Astawan, 2005). Penggunaan gula dalam 
konsentrasi yang terlalu banyakakan menurunkan 
kemampuan pengembangan (Marshall et al., 2003). 
 

2.3.4 Garam 
       Berbagai garam telah dipergunakan untuk membantu 
agar lemak tidak terpisah saat pengocokan pada waktu 
pembekuan dan untuk membentuk tekstur yang lembut. 
Garam yang digunakan ditambahkan sebanyak 0,1-0,2 %. 
Garam dipergunakan untuk memperbaiki tekstur es krim. 
Garam mineral dicampur dengan bahan penstabil 
sebelum proses pembuatan es krim. Garam dipastikan 
mempengaruhi kemantapan emulsi melalui beberapa 
mekanisme yang melibatkan protein susu (Marshall et al., 
2003). 

Garam adalah senyawa ionic yang dihasilkan dari 
proses netralisasi atau reaksi antara logam dengan asam. 
Penggaraman bahan pangan biasanya diikuti dengan 
pengeringan yang bertujuan untuk menurunkan kadar air 
sehingga bakteri akan terhambat. Kemurnian garam dapat 
mempengaruhi mutu bahan pangan yang digarami, jika 
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garam dapur murni digunakan, maka bahan pangan akan 
lunak (Moeljanto, 1992).  

Fungsi utama garam ialah untuk mengatur rasa. 
Garam dapat memberikan rasa pada bahan-bahan lainnya 
dan membantu untuk meningkatkan sifat-sifat adonan 
serta dapat berfungsi untuk penguat citarasa(Winarno, 
1994), selain itu menurut Arsya (2011), garam juga 
berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. 

2.3.5 Vx 
       Kandungan kimia vx adalah sodium bicarbonat 
(NaHCO3), sodium acid picorofosfat, dan bahan pengisi 
seperti pati jagung. Bentuk vx adalah serbuk putih. Vx 
seringkali digunakan dalam pembuatan makanan 
terutama cake. Tujuan penggunaan vx adalah agar produk 
yang dibuat lebih mengembang. Penggunaannya sekitar 
½ sdt untuk 500 g adonan. Bahan ini memiliki kategori 
aman dan halal jika digunakan dalam pengolahan 
makanan (Sutomo, 2011). 
       Vx dipergunakan untuk membantu aerasi (pengisian 
udara ke dalam adonan) dan meningkatkan stabilitas 
adonan. Selain itu fungsinya dapat meningkatkan tekstur 
lebih halus, memperbaiki dan menambah volume 
(Anonim, 2011d). 
 

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



12 

 

digunakan untuk hasil-hasil industri pengolahan pangan 
harus memenuhi setidak-tidaknya standar mutu yang 
diperlukan untuk minum atau air minum (Arbuckle and 
Marshall, 1996). 
       Air merupakan komponen yang penting dalam 
pembuatan adonan karena fungsinya sebagai pelarut 
bahan-bahan dan pembentuk tekstur produk olahan 
(Winarno, 1997). Air juga berperan mengontrol 
kepadatan adonan. Air dalam adonan melarutkan garam, 
menahan dan menyebarkan bahan-bahan secara seragam 
(Almond, 1999).  

2.3.7 Bahan Penstabil(Stabilizer) 
       Bahan penstabil pada pengolahan es krim berfungsi 
untuk meningkatkan viskositas, sehingga dapat 
menambah karakteristik es krim saat dimakan. 
Penggunaan bahan penstabil juga bermanfaat untuk 
mencegah terbentuknya kristal es yang besar, karena 
membentuk sistem dispersi koloid yang mampu mengikat 
air dan meningkatkan viskositas. Partikel yang 
tersuspensi akan tertangkap dalam sistem tersebut dan 
tidak mengendap  (Syahrul, 2005). Bahan penstabil 
membentuk selaput yang berukuran mikro untuk 
mengikat molekul lemak, air dan udara, sehinga air tidak 
akan mengkristal (Efendy, 2006). 
       Bahan penstabil dalam es krim pada umumnya 
merupakan kelompok polisakarida. Bahan penstabil pada 
pembuatan es krim berfungsi untuk melembutkan tekstur 
(Padaga dan Sawitri, 2005). Bahan penstabil yang umum 
digunakan dalam pembuatan es krim adalah CMC 
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(carboxymethyl cellulose), gelatin, karagenan, gum arab 
dan pektin (Astawan, 2005). 

2.3.8 Bahan Pengemulsi (emulsifier) 
       Bahan pengemulsi adalah komponen penyusun yang 
berfungsi untuk memperbaiki kualitas pengadukan pada 
adonan, menghasilkan es krim yang lebih kering untuk 
tujuan pengemasan, menghasilkan tekstur yang lebih 
lembut pada es krim, memberikan ketahanan terhadap 
pelelehan dan memberikan kontrol yang sebenarnya dari 
produk pada saat proses pembekuan dan pengemasan. 
Bahan pengemulsi juga dapat mengurangi kecepatan 
tegangan permukaan antara dua fase yang dalam keadaan 
normal tidak saling melarutkan sehingga dapat bergabung 
membentuk pengemulsi (Syahrul, 2005). 
       Bahan pengemulsi merupakan substansi yang 
menciptakan bentuk dalam emulsi untuk menurunkan 
tegangan permukaan. Keuntungan penggunaan 
pengemulsi dalam pengolahan es krim diantaranya adalah 
meningkatkan bentuk dan tekstur, kaya akan rasa dalam 
mulut dan sensasi creamy, meningkatkan distribusi 
rongga udara dan meningkatkan resistensi terhadap 
pengaruh panas (Arbuckle and Marshall, 1996). 
       Pengadukan dalam pengolahan es krim akan merusak 
membran protein yang membuat globula lemak, sehingga 
krim akan naik ke permukaan, hal seperti ini tidak 
diinginkan dalam pembuatan es krim, maka disinilah 
bahan pengemulsi berperan. Bahan pengemulsi berguna 
untuk membangun distribusi struktur lemak dan udara 
yang menentukan dalam membentuk sifat rasa atau 
tekstur halus dan pelelehan yang baik. Molekul 
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pengemulsi akan menggantikan membran protein, satu 
ujung molekulnya akan melarut di air, sedangkan ujung 
satunya akan melarut di lemak (Widiantoko,2012). 
        Pada proses pengadukan saat pengolahan es krim 
akan merusak membran protein yang membuat globula 
lemak saling mendekat, akibatnya krim akan naik ke 
permukaan. Pengemulsi berguna untuk membangun 
distribusi struktur lemak dan udara yang menentukan 
dalam membentuk sifat, rasa, tekstur halus dan pelelehan 
yang baik (Widodo, 2003). 
 

2.3.9 Gum Arab 
       Gum merupakan hidrokoloid komponen 
monosakarida yang merupakan polimer besar dari 
glukosa. Gum yang sering digunakan dalam produk 
pangan yang berasal dari tumbuhan, mikroorganisme dan 
ganggang laut. Hidrokoloid adalah komponen aditif 
penting dalam industri pangan karena kemampuannya 
dalam mengubah sifat fungsional produk pangan yang 
diinginkan seperti kekentalan, emulsi, pembentukan gel 
dan kestabilan dispersi (Williams and Margaret, 1997). 
       Gum arab, dikenal pula sebagai gum acacia adalah 
salah satu produk getah (resin) yang dihasilkan dari 
penyadapan getah pada batangtumbuhan legum (polong-
polongan) dengan nama ilmiah Acacia senegal. Nama 
gum arab berarti getah arab. Tumbuhan ini berasal dari 
oasis padang pasir di Afrika utara, dan juga di Asia barat 
daya. Sudan merupakan penghasil 70 % produksi gum 
arab sedunia. Gum arab banyak dipakai dalam industri 
makanan dan kimia lainnya. Gum arab digunakan sebagai 
campuran minuman untuk mengurangi tekanan 
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permukaan (surface tension) air dan penstabil. Nomor 
kode E tumbuhan ini adalah E-414 (Anonymous, 2011). 
       Setyawan (2007) menyatakan, gum arab pada 
dasarnya merupakan serangkaian satuan-satuan D-
galaktosa, L-arabinosa, asam D-galakturonat dan L-
ramnosa. Berat molekulnya antara 250.000-1.000.000. 
Pada produk olahan pangan yang banyak mengandung 
gula, gum arab digunakan untuk mendorong 
pembentukan emulsi lemak yang mantap dan mencegah 
kristalisasi gula. Gum dimurnikan melalui proses 
pengendapan dengan menggunakan etanol dan diikuti 
proses elektrodialisis. 
       Gum arab digunakan sebagai pengemulsi dan 
penstabil dalam industri pangan. Pengemulsi merupakan 
bahan yang mampu menurunkan tegangan permukaan, 
membantu dispersi, memperbaiki aerasi udara, 
memperbaiki tekstur dan rasa. Penstabil ketika 
didispersikan kedalam campuran memiliki kemampuan 
yang besar menyerap molekul air, sehingga mengurangi 
mobilitas air dalam campuran, memberikan kekentalan 
dan bodi yang baik (Fachruddin, 1998). 
       Pembentukan gel adalah suatu fenomena 
penggabungan atau pengikatan silang rantai-rantai 
polimer sehingga terbentuk suatu jala tiga dimensi 
bersambungan. Selanjutnya jala ini menangkap atau 
mengimobilisasikan air didalamnya dan membentuk 
struktur yang kuat dan kaku. Sifat pembentukan gel ini 
beragam dari satu jenis hidrokoloid ke jenis lain, 
tergantung pada jenisnya. Gel mempunyai sifat seperti 
padatan, khususnya sifat elastis dan kekakuan. Separuh 
polimer protein dari gum arab seperti hydroxyproline 
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(Hyp), serine (Ser) dan proline (Pro)  yang membentuk 
anyaman gel bertanggung jawab untuk aktifitas 
permukaan, foaming dan menjadikan pengemulsi yang 
baik (Izydorczyk, Cuiand Wang ,2005). 
       Gum arab banyak dipakai dalam industri makanan 
dan kimia. Gum arab digunakan sebagai campuran untuk 
mengurangi tekanan permukaan (surface tension) air dan 
penstabil. Gum arab  mempunyai kelarutan yang baik 
dalam air dingin, untuk menstabilkan emulsi dan 
memantapkan cita rasa (Sukardi, 2002). Pemberian gum 
arab pada es krim bertujuan untuk mendapatkan daya 
kelarutan dan mengontrol kristal es. Gum arab digunakan 
sebagai pengental dan penstabil dalam makanan untuk 
meningkatkan bentuk dan tekstur tanpa merusak cita rasa  
dan warna. (Sundari dan Saati, 2011). 
       Pada pembuatan es krim gum arab digunakan untuk 
meningkatkan kekentalan dan viskositas ICM. Gum yang 
diperoleh dari tumbuh-tumbuhan adalah polimer 
kompleks dari berbagai gula dan gula turunan asam 
urinic. Semua gum bersifat hidrofilik sehingga dapat 
membentuk larutan koloid atau membentuk gel. Gum 
arab dapat mempertahankan cita rasa dari bahan yang 
dikeringkan dengan pengering semprot, dalam hal ini 
gum arab membentuk lapisan yang dapat melapisi 
partikel cita rasa, sehingga melindungi dari oksidasi, 
evaporasi dan absorbsi air dari udara. Dalam industri 
pangan gum arabdigunakan sebagai pengikat aroma, 
penstabil, pengemulsi dalam pembuatan es krim. Fungsi 
yang umum dari gum arab adalah pengental dan penstabil 
(Tiara, 2011). Penggunaan maksimal gum arab dalam 
pembuatan es krim adalah 1 % (Winarno, 1994). 
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       Hidrokoloid (kolid hidrofilik) dapat menstabilkan 
dan membuat emulsi tanpa pemanasan dengan 
mekanisme dua cairan yang secara normal tidak dapat 
bercampur disebut nirbaur. Emulsi terdiri dari dua cairan 
nirbaur yang berada dalam kondisi koloid yang stabil 
oleh peran substansi ketiga, yang terdapat dalam jumlah 
kecil, dikenal sebagai agensia pengemulsi. Dalam emulsi, 
salah satu cairan (fase terdispersi) terpecah kecil-kecil 
dan tersuspensi dalam cairan kedua (fase kontinyu) 
sebagai tetesan-tetesan yang lembut. Pada agensia 
pengemulsi, satu bagian molekulnya bersifat hidrofilik 
dan mempunyai daya tarik terhadap air, sedang bagian 
lainnya bersifat hidrofobik dan memiliki afnitas yang 
kecil terhadap air. Dalam suatu emulsi, molekul agensia 
pengemulsi mengurung tetesa-tetesan fase terdispersi 
sehingga bagian molekulnya yang hidrofilik berada 
dalam air. Penstabil ini meningkatkan viskositas hasil 
olahan, sehingga memperbaiki stabilitas emulsi. Penstabil 
yang dipakai secara komersial antara lain protein dan 
karbohidrat seperti berbagai macam gum (Gaman dan 
Sherrington,2002). Emulsi yang mantap memerlukan 
bahan ketiga yang mampu membentuk sebuah selaput di 
sekeliling butiran yang terdispersi, sehingga mencegah 
bersatunya kembali butir-butir tertentu (Winarno,2002). 

2.4 Proses Pembuatan Es Krim Instan 

2.4.1 Perhitungan Komposisi Es Krim Instan 
       Perhitungan komposisi es krim dilakukan dengan 
menetapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan 
digunakan sebagai adonan es krim atau ICM, kemudian 
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dilakukan analisis komposisi masing-masing bahan. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan perhitungan 
mengenai jumlah masing-masing bahan yang diperlukan 
dalam menyusun ICM untuk menghasilkan es krim dalam 
jumlah tertentu yang dikehendaki  (Susrini, 2003). 

2.4.2 Pencampuran Bahan 
       Proses mencampurkan bahan pembuatan es krim, 
baik bahan cair maupun bahan padat, yang dilakukan 
dengan pengadukan dan pengocokkan terhadap adonan 
agar merata keseluruh bagian (Musedan  Hartel, 2004). 
       Tahap awal dalam pembuatan es krim adalah 
mencampur bahan yang di gunakan dalam pembuatan es 
krim. Sebelumnya, harus dilakukan perhitungan 
komposisi masing-masing bahan untuk menghasilkan es 
krim dengan jumlah tertentu dan kadar bahan total yang 
dikehendaki (Saleh, 2004). 

2.4.3 Pembekuan(Freezing) 
       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 mengahasilkan kristal es yang 
kecil tersusun secara merata pada jaringan, sedangkan 
pembekuan lambat menyebabkan terbentuknya kristal es 
yang besar yang tersusun pada ruang antar sel dengan 
ukuran pori yang besar (Rohana, 2002). 

Pembekuan ICM merupakan salah satu tahapan 
yang penting dalam pembuatan es krim, hal ini 
tergantung dari kualitas, palatabilitas dan hasil akhir 
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produk. Pembekuan meliputi dua bagian, yaitu 
pembekuan dengan cepat sambil diaduk agar udara 
masuk dan mengurangi pembentukan kristal es dan 
sebagian produk beku dikeraskan tanpa pengadukan pada 
suhu rendah untuk melepaskan panas dengan cepat 
(Arbuckle and Marshall, 1996). 

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 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 danpembekuan dilakukan secara 
terpisah (Marshal et al., 2003). 

2.4.4 Pengerasan (Hardening) 
       Proses pengerasan dilakukan di dalam freezer pada 
suhu -20 oC sampai -40 oC, karena pada suhu tersebut air 
yang tersisa kebanyakan dapat membeku. Suhu di bawah 
-35oC, es krim menjadi lebih stabil dan tidak 
memungkinkan terjadinya rekristalisasi sehingga 
membentuk kristal es yang besar (Pearson, 2005). 
       Kecepatan pembekuan akan mempengaruhi tekstur 
produk akhir, semakin cepat pembekuan semakin kecil 
kristal yang terbentuk, sehingga tekstur produk akhir 
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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). 
 

2.5 Mutu Organoleptik 
       Mutu organoleptik dari suatu bahan pangan akan 
mempengaruhi diterima atau tidaknya bahan pangan 
tersebut oleh masyarakat sebelum menilai kandungan gizi 
dari bahan pangan tersebut (Winarno, 2002). Menurut 
Watts,Ytimaki., Jeffery and Elias  (2003), hasil 
pengolahan bahan pangan harus sesuai dengan yang 
dikehendaki oleh konsumen, sehingga bahan pangan 
harus diuji mutu organoleptiknya yang meliputi aroma, 
rasa, tekstur dan aroma. 
       Pengujian mutu organoleptik dilakuakan dengan cara 
menggunakan indra pengecap, pembau dan peraba pada 
bahan pangan yang dikonsumsi. Interaksi hasil penelitian 
dengan alat inderawi dipakai untuk mengukur mutu 
bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu dan 
perkembangan produk. Pengujian mutu organoleptik 
yang berorentasi pada konsumen dapat menggunakan 
panelis terlatih dan panelis tidak terlatih (Susrini, 1994). 
Metode dalam pengujian mutu organoleptik bahan 
pangan dapat digunakan untuk membedakan kualitas 
bahan pangan tentang bau, rasa dan tekstur secara 
langsung (Larmond, 1997). 
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2.5.1 Aroma 
       Aroma sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam 
ICM, oleh sebab itu tidak boleh terdapat penyimpangan 
aroma dari bahan-bahan tersebut, misalnya tengik, pahit, 
sangitdan sebagainya. Penyimpangan tersebut dapat 
dikarenakan oleh adanya penyimpangan pada susu dan 
produk susu yang digunakan. Cacat aroma dapat juga 
disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan penambahan 
bahan-bahan dalam ICM termasuk bahan-bahan 
penambah aroma (Susrini, 2003). 
       Rasa dan aroma es krim merupakan satu kesatuan 
yang saling menunjang karena hal pertama yang akan 
diperhatikan oleh konsumen saat membeli es krim adalah 
rasa dan aromanya (Elisabeth, Widyaningsih dan 
Kariada,2007).  

2.5.2 Rasa 
       Rasa sebagian besar bahan pangan biasanya tidak 
stabil, yaitu dapat mengalami perubahan selama 
penanganan dan pengolahan, selain itu perubahan tekstur 
atau viskositas dapat pula mengubah cita rasa 
(Winarno,2002). Secara umum disepakati bahwa ada 
empat rasa dasar yaitu manis, pahit, asam dan asin. Rasa 
dari sebagian bahan pangan biasanya tidak stabil, yaitu 
dapat mengalami perubahan selama penanganan dan 
pengolahan (De Man, 1997). 
       Cita rasa dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena 
sensorik yang membutuhkan penilaian. Palatabilitas 
sangat erat hubungannya dengan citarasa bahan pangan. 
Beberapa unsur kimia suatu produk mempunyai 
kontribusi terhadap cita rasa, sedang yang lain sedikit 
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atau tidak mempengaruhi cita rasa sama sekali 
(Tranggono, Sutardi dan Sudarmadji,1990). Bahan 
pangan umumnya tidak terdiri dari satu rasa tetapi 
merupakan gabungan dari berbagai cita rasa yang utuh 
(Bride and Fie, 1990). 
       Es krim di dalam mulut dapat dirasakan ukuran dan 
kepadatannya. Kristal es krim yang lebih kecil 
memberikan tekstur yang lembut. Rata-rata kristal es 
krim berdiameter rata-rata 50 mikron dan gelembung 
udara rata-rata 70 mikron. Proses pembuatan es krim 
yang sempurna akan membuat kristal-kristal es krim 
menjadi besar dan mengakibatkan tekstur es krim 
menjadi kasar. Lemak merupakan komponen yang 
mempengaruhi tektur es krim menjadi lembut dalam 
mulut (Baker, 2006). 

2.5.3 Tekstur 
       Menurut Saleh (2004), tekstur kasar pada es krim 
merupakan kerusakan yang sangat serius, hal ini 
disebabkan oleh stabilisasi tidak benar, homogenisasi 
tidak benar serta pembekuan lambat dengan membiarkan 
es krim menunggu lama sebelum dimasukkan ke freezer. 
       Bodi es krim adalah keseluruhan struktur, yang 
sebagian besar dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahan 
dalam ICM. Tekstur adalah keadaan partikel-partikel 
yang menyusun keseluruhan bodi. Cacat pada bodi dan 
tekstur bukan hanya dipengaruhi oleh bahan-bahan yang 
dipakai tetapi juga proses pengolahan. Kecepatan 
pembekuan akan mempengaruhi tekstur es krim, semakin 
cepat pembekuan, semakin kecil kristal es yang terbentuk 
sehingga tekstur es krim menjadi lembut (Susrini, 2003). 
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Tekstur es krim dipengaruhi oleh ukuran dari kristal es, 
globula lemak, gelembung udara dan kristal laktosa 
(Suprayitno,  Kartikaningsih dan Rahayu,2001). 
       Tekstur secara umum ditentukan oleh tinggi 
rendahnya overrun yang dihasilkan selama proses 
pendinginan dan pembekuan. Overrun yang semakin 
rendah akan menghasilkan tekstur yang lebih keras. 
Besar kecilnya overrun dipengaruhi juga oleh jenis dan 
jumlah emulsifier yang digunakan (Suryani, 2006). 
       Tekstur es krim yang baik menurut Marshall et al., 
(2003), adalah lembut (smooth). Tekstur es krim yang 
cacat adalah buttery texture (terasa ada gumpalan lemak 
dalam mulut), coarse texture (terasa seperti ada serpihan 
es), gummy (bergetah), crumbly (mudah rapuh) dan sandy 
(berpasir). 

2.5.4 Warna 
       Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya 
sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna 
yang tidak sedap dipandang, atau memberi kesan telah 
menyimpang dari warna yang seharusnya. Warna alami 
dari prooduk pangan akan mengalami perubahan yang 
dipengaruhi oleh kandungan komposisi bahan, 
diupayakan meminimalisasi dan mengurangi perubahan 
warna atau mempertahankan warna alaminya (Winarno, 
2002). Warna dari produk beku sangat penting, karena 
yang paling potensial memberikan dampak pada pembeli 
(Marshall et al., 2003). 
       Menurut Rahman, Farrdiaz, Rahaju, Suliantari dan 
Nurwitri (1992), warna kuning susu disebabkan oleh 
pigmen karoten yang larut di dalam lemak susu. Susu 
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yang lemaknya sudah dipisahkan atau susu dengan 
kandungan lemak yang rendah mempunyai warna 
kebiruan. 
 

2.6 Kelarutan 
       Kelarutan suatu substansi mencerminkan seberapa 
jauh substansi tersebut dapat larut dalam suatu pelarut 
tertentu (Nisa, dkk. 2008). Penyajiannya pun tak lagi 
memerlukan penyeduhan dengan air mendidih, namun 
cukup dengan air hangat atau bahkan dengan air dingin. 
Serbuk yang telah diberi perlakuan instan akan menjadi 
mudah larut dan terdispersi. Serbuk instan memiliki 
memiliki ciri mudah mengalir tanpa tersumbat, juga tidak 
higrospik (menyerap lembab udara) sehingga tidak 
menggumpal dan apabila dibasahi maka serbuk instan 
akan terdispersi, melarut, serta stabil (tetap instan) 
(Anonim, 2011e).  
       Semakin banyak konsentrasi hidrokoloid yang 
ditambahkan akan semakin mudah larut, hal tersebut 
disebabkan jumlah gugus hidroksilnya bertambah dengan 
bertambahnya konsentrasi hidrokoloid sehingga tingkat 
pengikatan airnya semakin mudah dan cepat (Nugroho, 
Tamaroh dan Setyowati,2006). 
       Pengujian kelarutan banyak digunakan pada produk-
produk instan di industri makanan seperti jahe instan, 
kopi instan, serta digunakan untuk tablet. Makin banyak 
angka yang diperoleh menunjukkan kelarutan yang 
makin meningkat (Djami, 2007). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
       Pengambilan data penelitian dimulai bulan Januari 
2012 sampai dengan Februari 2012 yang telah 
dilaksanakan di Rumah Yoghurt JL. Raya Junrejo Kota 
Batu untuk memproduksi es krim dan Laboratorium 
Fisiko Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi Hasil 
Terrnak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk 
uji organoleptik dan kelarutan. 
 

3.2 Materi Penelitian 
              Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

antara lain: 
• Pembuatan es krim instan: susu krim bubuk, susu skim 

bubuk, garam, gula,  vx dan gum arab, serta 
timbangan digital. 

• Pembuatan es krim instan siap saji: es krim instan, air, 
es krim maker dan freezer. 

• Uji organoleptik: es krim instan siap saji dan lembar 
kerja penilaian. 

• Uji kelarutan: es krim instan, aquades, timbangan 
digital, beaker glass, pipet, tabung reaksi, eksikator, 
oven, centrifuse, stirrer, dan magnetic stirrer. 
 

3.3 Metode Penelitian 
       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perhitungan 
komposisi ICM es krim instan tertera pada Lampiran 1. 
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Perlakuan yang dicobakan adalah tingkat penambahan 
gum arab, yaitu:  

A1= penggunaan gum arab 0,4 % dari bobot ICM. 
A2= penggunaan gum arab 0,6 % dari bobot ICM. 
A3= penggunaan gum arab 0,8 % dari bobot ICM. 
A4= penggunaan gum arab 1 % dari bobot ICM. 
 
       Tabel 1. Komposisi es krim instan dan presentase gum 

arab untuk setiap perlakuan dalam 100 gr 
adonan ICM es krim instan siap saji. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Variabel Pengamatan 
       Variabel pengamatan yang dianalisis adalah mutu 
organoleptik (aroma, rasa, warna, tekstur) dan kelarutan. 
Analisis es krim instan meliputi : 
1. Pengujian mutu organoleptik (aroma, rasa, warna dan 

tekstur) es krim instan pada panelis, prosedur 
pengujian tertera pada Lampiran 2. 

2. Pengujian kelarutan, prosedur pengujian tertera pada 
Lampiran 3. 

Bahan Komposisi 
A1 (gr) A2 (gr) A3 (gr) A4 (gr) 

Susu krim 
bubuk 

8,10 8,10 8,10 8,10 

Susu skim 
bubuk 

8,10 8,10 8,10 8,10 

Garam 0,20  0,20  0,20  0,20  
Vx 1,60 1,60 1,60 1,60 
Gula 15  15  15  15  
Air 67  67  67  67  
Gum arab 0,4 0,6 0,8 1 
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Formula es krim instan 

pengadukan hingga merata 

Es krim 
instan  

Analisis: 
• Kelarutan 

Gum arab sesuai konsentrasi yang digunakan: 

- 0,4 % (A1) dari bobot ICM 
- 0,6 % (A2) dari bobot ICM 
- 0,8 % (A3) dari bobot ICM 
- 1,0 % (A4) dari bobot ICM 

 

3.5 Analisis Data 
       Data yang diperoleh dari pengujian mutu organoleptik 
dan kelarutan dianalisis menggunakan analisis ragam dan 
dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur (BNJ). 
 

3.6 Prosedur Penelitian 

� Pembuatan es krim instan dengan tingkat penambahan 
gum arab yang berbeda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema pembuatan es krim instan dengan perlakuan 

berbagai penambahan gum arab 
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Penambahan air  

Pembekuan (freezing) 

Es krim instan 
siap saji 

Analisis: 
• Organoleptik (Aroma, 

Rasa, Tekstur, Warna) 

Pengerasan (hardening) 

Ice Cream 
Mix(ICM) 

� Pembuatan es krim instan siap saji  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Skema pembuatan es krim instan siap saji untuk uji 

organoleptik 

 Es krim instan 
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3.7 Batasan Istilah 
Es krim instan : Produk olahan susu 

berbentuk bubuk yang  
terbuat dari susu krim bubuk  
8,1 %; susu skim bubuk 8,1  
%; garam 0,2 %; vx 1,6 %;  
gula 15 % dan  gum arab  
sesuai perlakuan. 

Ice cream mix (ICM) : Es krim instan yang telah  
ditambahkan air 67 %. 

Es krim instan siap saji : ICM yang telah dibekukan  
(freezing) dan dikeraskan  
(Hardening). 

Gum arab : Hidrokoloid alami yang  
dihasilkan dari getah pohon  
akasia. 

Mutu organoleptik : Penilaian secara indra  
panelis semi terlatih untuk  
membedakan kualitas   
prodak pangan terhadap  
aroma, rasa, tekstur dan  
warna. 

Kelarutan  : Kemampuan es krim instan  
untuk larut dalam air 
setelah ditambahkan air yang  
diukur dengan satuan  
persen.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pengaruh Penambahan Gum Arab Terhadap Aroma 

Es Krim Instan 
       Data dan analisis ragam aroma es krim instan 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 4. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan 
konsentrasi gum arab pada pembuatan es krim instan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 
aroma es krim instan. Rata-rata hasil uji organoleptik oleh 
panelis terhadap aroma es krim instan dapat dilihat pada 
Tabel 2. 
 

Tabel 2. Rata-rata aroma es krim instan  
 

 
 
 

 
 

 
Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena 

perbedaan konsentrasi A1, A2, A3 dan A4 tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 
aroma es krim instan. Tidak adanya perbedaan yang nyata 
pada aroma es krim instan diduga karena gum arab 
sebagai bahan penstabil dan bahan pengemulsi dengan 
penggunaan maksimal dalam pembuatan es krim 1 % 
(Winarno, 1994) tidak mendominasi aroma es krim instan, 
sehingga yang lebih mendominasi adalah bahan-bahan 

Perlakuan Rata-rata 

A1 3,05 

A2 3,40 

A3 3,30 

A4 3,25 
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ICM yang digunakan dalam es krim instan. Menurut 
Sundari dan Saati (2011), gum arab digunakan dalam 
makanan untuk meningkatkan bentuk dan tekstur tanpa 
merusak cita rasa dan warna. 
       Rasa dan aroma es krim merupakan satu kesatuan 
yang saling menunjang, karena hal pertama yang akan 
diperhatikan oleh konsumen saat membeli es krim adalah 
rasa dan aromanya (Elisabeth, 2007).   
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       Gambar 3. Grafik rata-rata aroma es krim instan 
 
       Pada Gambar 3 diperoleh hasil penilaian yang 
diberikan oleh panelis pada aroma es krim instan dengan 
penggunaan konsentrasi gum arab yang berbeda berkisar 
antara 3,05 sampai 3,40 yang berada pada kisaran kategori 
aroma gula sampai ada sedikit aroma susu, sesuai dengan 
lembar kerja penilaian (Lampiran 2). 
       Aroma es krim instan lebih didominasi oleh aroma 
susu skim bubuk, susu krim bubuk dan gula yang memiliki 
presentase lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi 
gum arab,presentase susu skim bubuk 8,1 %, susu krim 
bubuk 8,1 % dan gula 15 % yang menjadikan aroma es 
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krim instan berkisar pada aroma gula sampai ada sedikit 
aroma susu. Aroma es krim tidak bisa sampai mencapai 
nilai yang tertinggi, yaitu beraroma susu hal ini 
dikarenakan gabungan dua jenis susu yang digunakan 
(susu skim bubuk dan susu krim bubuk) hampir sama 
presentase penggunaannya dengan presentase penggunaan 
gula, sehingga aroma gula dan susu saling mendominasi, 
namun demikian aroma es krim instan tidak sampai pada 
kisaran nilai yang terendah, yaitu beraroma menyimpang. 
       Aroma sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam 
ICM, oleh sebab itu tidak boleh terdapat penyimpangan 
aroma dari bahan-bahan tersebut, misalnya tengik, pahit, 
sangit dan sebagainya (Susrini, 2003). 

4.2 Pengaruh Penambahan Gum arab Terhadap Rasa Es 
Krim Instan 
       Data dan analisis ragam rasa es krim instan 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 5. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan 
konsentrasi gum arab pada pembuatan es krim instan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 
rasa es krim instan. Rata-rata hasil uji organoleptik oleh 
panelis terhadap rasa es krim instan dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata rasa es krim instan  
 

 
 
 

 
 

Perlakuan Rata-rata 

A1 3,85 

A2 3,85 

A3 3,95 

A4 4,00 
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       Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena perbedaan 
kosentrasi A1, A2, A3 dan A4 tidak menyebabkan 
perbedaan pengaruh yang nyata terhadap rasa es krim 
instan, karena rasa gum arab dengan penggunaan 
maksimal dalam pembuatan es krim 1 % (Winarno, 1994) 
cenderung netral atau hampir tidak berasa, sehingga tidak 
menimbulkan rasa yang dapat mempengaruhi rasa es krim 
instan dan tidak adanya perbedaan rasa es krim instan 
diduga karena gum arab tidak mendominasi rasa es krim 
instan, sehingga yang lebih mendominasi adalah rasa 
bahan-bahan ICM yang digunakan dalam es krim instan. 
       Gum arab digunakan sebagai pengental dan penstabil 
dalam makanan untuk meningkatkan bentuk dan tekstur 
tanpa merusak cita rasa dan warna (Sundari dan Saati, 
2011). Menurut Tranggono (1990), beberapa unsur kimia 
suatu produk mempunyai kontribusi terhadap cita rasa, 
sedang yang lain sedikit atau tidak mempengaruhi cita rasa 
sama sekali. Cita rasa dapat didefinisikan sebagai suatu 
fenomena sensorik yang membutuhkan penilaian. 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

             Gambar 4. Grafik rata-rata rasa es krim instan 
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       Pada Gambar 4 diperoleh hasil penilaian yang 
diberikan oleh panelis pada rasa es krim instan dengan 
penggunaan konsentrasi gum arab yang berbeda berkisar 
antara 3,85 sampai 4,00 yang berada pada kisaran cukup 
enak sampai enak, sesuai dengan lembar kerja penilaian 
(Lampiran 2). 
       Nilai rasa es krim instan dengan penambahan gum 
arab dengan konsentrasi yang berbeda tidak sampai pada 
nilai yang tertinggi, yaitu sangat enak, namun demikian 
aroma es krim instan tidak sampai pada kisaran nilai yang 
terendah, yaitu berasa tidak enak. 
       Bride and Fie (1990), menyatakan bahwa bahan 
pangan umumnya tidak terdiri dari satu rasa tetapi 
merupakan gabungan dari berbagai cita rasa yang utuh. 
Palatabilitas sangat erat hubungannya dengan cita rasa 
bahan pangan. 
 

4.3 Pengaruh Penambahan Gum Arab Terhadap Tekstur 
Es Krim Instan 
       Data dan analisis ragam tekstur es krim instan 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan 
konsentrasi gum arab pada pembuatan es krim instan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 
tekstur es krim instan. Rata-rata hasil uji organoleptik oleh 
panelis terhadap tekstur es krim instan dapat dilihat pada 
Tabel 4. 
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       Tabel 4. Rata-rata tekstur es krim instan  
Perlakuan Rata-rata 

A1 3,45 

A2 3,45 

A3 3,65 

A4 3,50 

 
       Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena perbedaan 
konsentrasi A1, A2, A3 dan A4 tidak menyebabkan 
perbedaan pengaruh yang nyata terhadap tekstur es krim 
instan, karena tekstur gum arab yang halus tidak 
mempengaruhi tekstur es krim instan dan tidak adanya 
perbedaan tekstur es krim instan diduga karena gum arab 
dalam konsentrasi yang berbeda memiliki kekuatan yang 
sama dalam membantu pembentukan tekstur es krim 
instan. 
       Bahan pengemulsi adalah komponen penyusun yang 
berfungsi untuk memperbaiki kualitas pengadukan pada 
adonan, menghasilkan es krim yang lebih kering untuk 
tujuan pengemasan dan menghasilkan tekstur yang lebih 
lembut (Syahrul, 2005). 
 
 
 
 
 
       
 
 
      Gambar 5. Grafik rata-rata tekstur es krim instan 
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      Pada Gambar 5 diperoleh hasil penilaian yang 
diberikan oleh panelis pada tekstur es krim instan dengan 
penggunaan konsentrasi gum arab yang berbeda berkisar 
antara 3,45 sampai 3,65 yang berada pada kisaran kategori 
cukup lembut sampai lembut, sesuai dengan lembar kerja 
penilaian (Lampiran 2). 
       Menurut Setyawan (2007), gum arab digunakan untuk 
mendorong pembentukan emulsi lemak yang mantap dan 
mencegah kristalisasi gula, sehingga tekstur es krim tidak 
menjadi kasar, serta bahan-bahan ICM seperti susu skim 
bubuk dan susu krim bubuk yang merupakan sumber 
lemak, serta gula yang menjadikan tekstur es krim instan 
berkisar pada tekstur cukup lembut sampai lembut. 
Tekstur es krim instan tidak bisa sampai mencapai nilai 
yang tertinggi, yaitu bertekstur sangat lembut namun 
demikian tekstur es krim instan tidak sampai pada kisaran 
nilai yang terendah, yaitu bertekstur kasar. 
         Tekstur lembut es krim sangat dipengaruhi oleh 
komposisi ICM, cara mengolah dan kondisi penyimpanan. 
Tekstur es krim yang baik adalah halus atau lembut 
(smooth), tidak keras dan tampak mengkilap (Padaga dan 
Sawitri, 2005). 
Susu skim bubukdigunakan untuk mencapai kandungan 
solid non fat pada produk dan sebagai sumber protein serta 
memperbaiki tekstur pada produk akhir (Anonim, 2011c). 
Kandungan susu krim bubuk 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 et al., 2003). Lemak susu juga 
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memberikan rasa kaya akan lemak dan menjadikan es 
krim lembut (Strange, 2001). 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). Gula yang digunakan minimal 12,0 %, 
gula juga digunakan untuk memperoleh tekstur es krim 
yang halus (Susrini, 2003). 
       Tekstur es krim yang baik menurut Marshall et al., 
(2003), adalah lembut atau smooth. Tekstur es krim yang 
cacat adalah buttery texture (terasa ada gumpalan lemak 
dalam mulut), coarse texture (terasa seperti ada serpihan 
es), gummy (bergetah), crumbly (mudah rapuh) dan sandy 
(berpasir). 
       Tekstur secara umum ditentukan oleh tinggi 
rendahnya overrun yang dihasilkan selama proses 
pendinginan dan pembekuan. Overrun yang semakin 
rendah akan menghasilkan tekstur yang lebih keras. Besar 
kecilnya overrun dipengaruhi juga oleh jenisdan jumlah 
emulsifier yang digunakan (Suryani, 2006). Pada 
penelitian lain di dapatkan hasil nilai overrun es krim 
instan dengan penambahan gum arab didapatkan nilai rata-
rata overrun yang tidak terlalu tinggi, yaitu berkisar antara 
51,46 % sampai 67,65 %, karena itu tekstur es krim tidak 
bisa mencapai nilai tertinggi, yaitu bertekstur sangat 
lembut. 
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       Bodi es krim adalah keseluruhan struktur, yang 
sebagian besar dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahan 
dalam ICM. Tekstur adalah keadaan partikel-partikel 
yang menyusun keseluruhan bodi. Cacat pada bodi dan 
tekstur bukan hanya dipengaruhi oleh bahan-bahan yang 
dipakai tetapi juga proses pengolahan. Kecepatan 
pembekuan akan mempengaruhi tekstur es krim, semakin 
cepat pembekuan, semakin kecil kristal es yang terbentuk 
sehingga tekstur es krim menjadi halus (Susrini, 2003). 
Pada proses pembekuan es krim instan menggunakan 
metode pembekuan cepat, sehingga menghasilkan tekstur 
yang lembut karena pembekuan yang cepat 
mengahasilkan kristal es yang kecil tersusun secara 
merata pada jaringan, sedangkan pembekuan lambat 
menyebabkan terbentuknya kristal es yang besar yang 
tersusun pada ruang antar sel dengan ukuran pori yang 
besar (Rohana, 2002). Tekstur es krim dipengaruhi oleh 
ukuran dari kristal es, globula lemak, gelembung udara 
dan kristal laktosa (Suprayitno dkk., 2001).  

4.4 Pengaruh Penambahan Gum Arab Terhadap Warna 
Es Krim Instan 
       Data dan analisis ragam warna es krim instan 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan 
konsentrasi gum arab pada pembuatan es krim instan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 
warna es krim instan. Rata-rata hasil uji organoleptikoleh 
panelis terhadap warna es krim instan dapat dilihat pada 
Tabel 5. 
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       Tabel 5. Rata-rata warna es krim instan  
Perlakuan Rata-rata 

A1 4,45 

A2 4,35 

A3 4,35 

A4 4,50 

 
       Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena perbedaan 
konsentrasi A1, A2, A3 dan A4 tidak menyebabkan 
perbedaan pengaruh yang nyata terhadap warna es krim 
instan, karena warna gum arab cenderung putih atau netral 
yang tidak menimbulkan warna yang dapat mempengaruhi 
warna es krim instan. Tidak adanya perbedaan yang nyata 
pada warna es krim instan diduga karena gum arab dengan 
penggunaan maksimal dalam pembuatan es krim 1 % 
(Winarno, 1994) tidak mendominasi warna es krim instan, 
sehingga yang mendominasi adalah warna bahan-bahan 
ICM yang digunakan dalam es krim instan. Menurut 
Sundari dan Saati (2011), gum arab digunakan sebagai 
pengental dan penstabil dalam makanan untuk 
meningkatkan bentuk dan tekstur tanpa merusak cita rasa 
dan warna. 
 
 
 
 
 
        
 
 
       Gambar 6. Grafik rata-rata warna es krim instan 
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       Pada Gambar 6 diperoleh hasil penilaian yang 
diberikan oleh panelis pada warna es krim instan dengan 
penggunaan konsentrasi gum arab yang berbeda berkisar 
antara 4,35 sampai 4,50 yang berada pada kisaran kategori 
berwarna putih kebiruan sampai putih kekuningan, sesuai 
dengan lembar kerja penilaian (Lampiran 2). 
       Warna es krim instan didominasi oleh bahan-bahan 
ICM seperti susu skim bubuk dan susu krim bubuk yang 
berwarna kuning yang memiliki konsentrasi lebih besar 
dibandingkan dengan konsentrasi gum arab dan bahan-
bahan ICM lainnya yang digunakan dalam pembuatan es 
krim instan, yang menjadikan warna es krim instan 
berkisar pada warna putih kebiruan sampai putih 
kekuningan. Menurut Rahman, dkk (1992), warna kuning 
susu disebabkan oleh pigmen karoten yang larut di dalam 
lemak susu dan susu yang lemaknya sudah dipisahkan atau 
susu dengan kandungan lemak yang rendah mempunyai 
warna kebiruan. Warna es krim tidak bisa sampai 
mencapai nilai yang tertinggi tetapi sudah mendekati, 
yaitu berwarna putih kekuningan namun demikian warna 
es krim instan tidak sampai pada kisaran nilai yang 
terendah, yaitu berwarna coklat. 
       Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya 
sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna 
yang tidak sedap dipandang atau memberi kesan telah 
menyimpang dari warna yang seharusnya. Warna alami 
dari produk pangan akan mengalami perubahan yang 
dipengaruhi oleh kandungan komposisi bahan, diupayakan 
meminimalisasi dan mengurangi perubahan warna atau 
mempertahankan warna alaminya (Winarno, 2002). 
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4.5 Pengaruh Penambahan Gum Arab Terhadap 
Kelarutan Es Krim Instan 

       Data dan analisis ragam kelarutan es krim instan 
selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan 
konsentrasi gum arab pada pembuatan es krim instan tidak 
memberikan perbedaan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 
kelarutan es krim instan. Rata-rata hasil uji kelarutan es 
krim instan dapat dilihat pada Tabel 6. 
 

Tabel 6. Rata-rata kelarutan es krim instan  
Perlakuan Rata-rata (%) 

A1 98,69 

A2 98,76 

A3 98,86 

A4 98,96 

 
       Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena perbedaan 
konsetrasi A1, A2, A3 dan A4 tidak menyebabkan 
perbedaan pengaruh yang nyata terhadap kelarutan es krim 
instan. Tidak adanya perbedaan yang nyata terhadap 
kelarutan es krim instan diduga karena gum arab dalam 
konsentrasi yang berbeda memiliki kekuatan yang sama 
dalam membantu melarutkan bubuk es krim instan dalam 
air.  
       Gum arab termasuk dalam bahan hidrokoloid, 
semakin banyak konsentrasi hidrokoloid yang 
ditambahkan akan semakin mudah larut. Pada Tabel 6 
terlihat semakin banyak penggunaan konsentrasi gum 
arab, semakin bertambah pula kelarutannya, hal tersebut 
disebabkan jumlah gugus hidroksilnya bertambah dengan 
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bertambahnya konsentrasi hidrokoloid sehingga tingkat 
pengikatan airnya semakin mudah dan cepat (Nugroho, 
dkk.2006).  
       Gum arab  mempunyai kelarutan yang baik dalam air 
dingin (Sukardi, 2002). Pemberian gum arab pada es krim 
bertujuan untuk mendapatkan daya kelarutan dan 
mengontrol kristal es (Sundari dan Saati, 2011). 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
        Gambar 7. Grafik rata-rata kelarutan es krim instan 
 
       Pada Gambar 7 diperoleh hasil nilai kelarutan es krim 
instan dengan penggunaan konsentrasi gum arab yang 
berbeda berkisar antara 98,69 % sampai 98,96 %.  
       Kelarutan suatu substansi mencerminkan seberapa 
jauh substansi tersebut dapat larut dalam suatu pelarut 
tertentu (Nisa, dkk. 2008). Penyajiannya pun tak lagi 
memerlukan penyeduhan dengan air mendidih, namun 
cukup dengan air hangat atau bahkan dengan air dingin. 
Serbuk yang telah diberi perlakuan instan akan menjadi 
mudah larut dan terdispersi. Serbuk instan memiliki 
memiliki ciri mudah mengalir tanpa tersumbat, juga tidak 
higrospik (menyerap lembab udara) sehingga tidak 
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menggumpal dan apabila dibasahi maka serbuk instan 
akan terdispersi, melarut, serta stabil (tetap instan) 
(Anonim, 2011e). Pengujian kelarutan banyak digunakan 
pada produk-produk instan. Makin banyak angka yang 
diperoleh menunjukkan kelarutan yang makin baik 
(Djami. 2007). 
 

4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik 
       Perlakuan terbaik dari penelitian ini didapat dengan 
membandingkan nilai produksi yang berbeda, yaitu 
penambahan gum arab yang dilakukan dengan 
menggunakan lembar penilaian urutan (ranking) 
pentingnya peranan variabel terhadap mutu produk 
(Lampiran 9) yang dilanjutkan dengan perhitungan dengan 
menggunakan prosedur penilaian perlakuan terbaik 
(Lampiran 10) dan hasil perhitungan disajikan pada 
Lampiran 11. 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 oleh nilai 
produk tertinggi berdasarkan parameter organoleptik 
(aroma, rasa, tekstur, warna) dan kelarutan yang didapat 
dari penilaian responden, hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat penerimaan konsumen terhadap produk es krim 
instan sudah cukup, sehingga penilaian panelis merupakan 
faktor utama dalam menentukan suatu produk yang 
disukai. Nilai hasil perlakuan terbaik tertera pada Tabel 7. 
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       Tabel 7. Daftar nilai untuk menentukan perlakuan 
terbaik 

Perlakuan Nilai Hasil (Nhl) 
A1 0 
A2 0,16 
A3 0,75 
A4 0,77 

       Melalui hasil perhitungan didapatkan bahwa A4 
merupakan perlakuan terbaik dikarenakan memiliki nilai 
Nhl tertinggi, yaitu 0,77 dibandingkan perlakuan lainnya. 
Perlakuan A4 dalam penelitian mampu menghasilkan es 
krim instan dengan mutu organoleptik ada sedikit aroma 
susu,  rasanya enak, teksturnya lembut dan warnanya putih 
kekuningan serta kelarutan 98,96 %, hal ini menunjukkan 
bahwa dengan penggunaan gum arab 1 % akan didapatkan 
kualitas es krim instan yang terbaik. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, 
tingkat penambahan gum arab dengan konsentrasi 1 % 
merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan es krim 
instan dengan mutu organoleptik ada sedikit aroma susu, 
rasanya enak, teksturnya lembut dan warnanya putih 
kekuningan serta kelarutan 98,96 %. 

 
5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian, disarankan 
menggunakan gum arab dengan konsentrasi 1 % untuk 
mendapatkan kualitas es krim instan yang terbaik. 
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� Perbandingan powder es krim instan dan air dalam 100 gr adonan ICM es 

krim instan siap saji 1 : 2 

� Powder es krim instan : air = 1 : 2 = 3 

      1 
� Powder es krim instan =         x 100 gr = 33,3 gr = 33 gr 

      3 
�  Powder  es krim instan: 

             8,1 
• Susu krim bubuk 8,1 %  =          x 100 gr = 8,1 gr 

                                         100 
                                                     8,1 

• Susu skim bubuk 8,1 %   =          x 100 gr = 8,1 gr 
    100 

        15 
•  Gula 15 %    =          x 100 gr = 15 gr 

        100 
                    0,2 

• Garam 0,2 %    =  x 100 gr = 0,2 gr 
        100 
                    1,6 

• Vx 1,6 %    =  x 100 gr = 1,6 gr 
        100 
 

           2 
� Air =        x 100 gr = 66,6 gr = 67 gr 

           3 
          67 

• Air      =  x 100 gr = 67 gr 
        100 

                + 

     Total   = 100 gr 

 

 

Lampiran 1. Perhitungan Komposisi Es Krim Instan. 
Modifikasi dari komposisi Pondan Magic Ice 
Cream Mix Anonimus (2009).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

 
� Komposisi ICM es krim instan siap saji 

 
Bahan Persentase 

(%) 
Jumlah 

(gr) 
Susu krim bubuk 8,10 8,10 
Susu skim bubuk 8,10 8,10 
Garam 0,20 0,20 
Vx 1,60 1,60 
Gula 15 15 
Air 67 67 
Total 100 100 
 

� Persentase penambahan gum arab sesuai perlakuan: 
� A1 = 0,4 % x 100 gr 

      = 0,4 gr 
� A2 = 0,6 % x 100 gr 

      = 0,6 gr 
� A3 = 0,8 % x 100 gr 

      = 0,8 gr 
� A4 = 1 % x 100 gr 

      = 1 gr 
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Uji Organoleptik 
Hari / tanggal  : 
Nama panelis  : 
Pengujian  : 
Produk yang diuji : 

Ujilah warna/aroma/tekstur/rasa sampel es krim berikut ini dengan memilih salah satu 
Kategori sesuai hasil pengujian Anda dengan memberikan tanda (v) pada baris dan kolom yang 
sesuai. Terima kasih. 

WARNA 
Derajat kesukaan Kode sampel 

112 531 461 991 
Putih kekuningan      
Putih kebiruan     
Putih     
Putih kecoklatan     
coklat     
  
AROMA 

Derajat kesukaan Kode sampel 
112 531 461 991 

Aroma susu     
Ada sedikit aroma susu     
Aroma gula     
Aroma gum arab     
Aroma menyimpang     
 
TEKSTUR 

Derajat kesukaan Kode sampel 
112 531 461 991 

Sangat lembut     
Lembut     
Cukup lembut     
Agak kasar     
Kasar     
 
RASA 

Derajat kesukaan Kode sampel 
112 531 461 991 

Sangat enak     
Enak     
Cukup enak     
Kurang enak     
Tidak enak     

√ 

Lampiran 2. Lembar Kerja Uji Intensitas Dengan Panelis 
Semi Terlatih (Watts dkk., 2003)  
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Keterangan: 
• X = Berat tabung centrifuse kosong setelah dioven 105 oC selama 24 jam 
• Y = Berat tabung centrifuse setelah ditambah cairan 10 ml 
• Z = Berat tabung centrifuse + endapan cairan setelah dioven 105 oC selama 4 jam 
• Cairan 

a = Y – X 
• Endapan 

b = Z - X 

100 % - % Endapan 

• % Endapan 
 
b 
    x 100% 
a 
 

• % Kelarutan 
 

 
 

Lampiran 3. Metode Uji Kelarutan. Modifikasi dari U ji 
kelarutan Susu Bubuk Rogers, Fang, Lin, 
Selomulya dan Chen (2012). 

1. Tabung centrifuse kosong dioven dengan suhu 105 oC 
selama 24 jam. 

2. Setelah dioven dimasukkan dalam eksikator selama 15 
menit kemudian ditimbang. 

3. 100 ml aquadestdimasukkan kedalam beaker glass. 

4. 10 gram bubuk es krim instan dimasukkan dalam 
beaker glass yang telah berisi aquades 100 ml. 

5. Diadauk dengan stirer selama 5 menit. 

6. Campuran kemudian dimasukkan kedalam tabung 
centrifuse sebanyak 10 ml (2 tabung centrifuse) 
kemudian ditimbang. 

7. Dua tabung tersebut selanjutnya dicentrifuse dengan 
kecepatan 1000 rpm selama 5 menit. 

8. Cairan yang bening dikeluarkan hingga tertinggal 
endapannya saja, pekerjaan ini dilakukan dengan hati-
hati untuk menghindari terbawanya endapan. 

9. Setelah itu tabung dioven dengan suhu 105 oC selama 
4 jam. 

10. Kemudian di masukan kedalam eksikator selama 15 
menit. 

11. Tabung ditimbang dan dihitung kelarutannya. 

Rumus perhitungan kelarutan : 
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Lampiran 4. Analisis Data Hasil Uji Aroma Es Krim I nstan 
 
Data aroma es krim instan 
Panelis A1 A2 A3 A4 Total 

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

1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 36 

2 2 3 2 4 3 2 3 5 2 4 2 5 3 2 3 4 49 

3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

5 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 2 4 4 5 64 

Total 12 16 15 18 17 15 18 18 16 17 15 18 14 15 17 19 260 

  61     68     66     65     

Rata-
rata 

  3,05     3,40     3,30     3,25     
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� Analisis Ragam 

� Faktor Koreksi (FK) 

                       ��        � �∑ ��	�,	 ��

����  

          � 260�

4�4�5  �  845 

� Jumlah Kuadrat (JK) 

               �������  � � ��	�
�,	

� �� 

                              � 2� � 2� �  � 5� �  845 

              � 73  

             ��#$%��&'�(   � �∑ ��		 ��

��� � �� 

                                       � 61� � 68� � 66� � 65�

4�5 � 845 

                                       � 1,30 

         ��*�($��+   � �∑ ∑�		 ��

�� � �� 

                                      

� 36� � 49� � 47� � 64� � 64�

4�5 � 845 

                             � 36,13 
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  ��-���� � ������� � ��#$%��&'�( � ��*�($��+ 

                  � 73 � 1,30 � 36,13 

                         � 35,57 

ANOVA 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 1,30 0,43 0,87 2,73 4,06 

Panelis 4 36,13 9,03    

Galat 72 35,57 0,49    

Total 79 73,00     

 
Kesimpulan: 

       F hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan tidak memberikan 
pengaruh yang nyata. 

 
Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 
 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     =0,35 
 
F 5% = 4,08 
F 1% = 5,14 
 
BNJ 0,05 = Sd x F 5% 
                 = 0,35 x 4,08 
                 = 1,43 
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BNJ 0,01 = Sd x F 1% 
                 = 0,35 x 5,14 
                 = 1,80 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
A1 3,05 a 
A4 3,25 a 
A3 3,30 a 
A2 3,40 a 
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Lampiran 5. Analisis Data Hasil Uji Rasa Es Krim Instan 
 
Data rasa es krim instan 
Panelis A1 A2 A3 A4 Total 

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

1 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 3 5 5 65 

2 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 3 3 58 

3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 61 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

5 5 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 65 

Total 19 18 19 21 20 17 20 22 17 19 20 21 22 19 19 20 313 

 77   79   77   80   

Rata-
rata 

 3,85   3,95   3,85   4,00   
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� Analisis Ragam 

� Faktor Koreksi (FK) 

                   ��        � �∑ ��	�,	 ��

����  

   � 313�

4�4�5  �  1224,61 

� Jumlah Kuadrat (JK) 

               �������  � � ��	�
�,	

� �� 

                              � 3� � 4� �  � 4� �  1224,61 

              � 32,38  

   ��#$%��&'�(   � �∑ ��		 ��

��� � �� 

                                       

� 77� � 79� � 77� � 80�

4�5 � 1224,61 

                             � 0,33 
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  ��*�($��+   � �∑ ∑�		 ��

�� � �� 

                       � 65� � 58� � 61� � 64� � 65�

4�4 � 1224,61 

                               � 2,32 

          ��-���� � ������� � ��#$%��&'�( � ��*�($��+ 

                         � 32,38 � 0,33 � 2,32 

                                � 29,72 

ANOVA 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0,33 0,11 0,27 2,73 4,06 

Panelis 4 2,32 0,58    

Galat 72 29,72 0,41    

Total 79 32,38     

 

Kesimpulan: 

       F hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan tidak memberikan 
pengaruh yang nyata. 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 
 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     = 0,32 
 
F 5% = 4,08 
F 1% = 5,14 
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BNJ 0,05 = Sd x F 5% 
                 = 0,32 x 4,08 
                 = 1,31 
 
BNJ 0,01 = Sd x F 1% 
                 = 0,32 x 5,14 
                 = 1,65 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
A1 3,85 a 
A2 3,85 a 
A3 3,95 a 
A4 4,00 a 
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Lampiran 6. Analisis Data Hasil Uji Tekstur Es Krim  Instan 
 
Data tekstur es krim instan 
Panelis A1 A2 A3 A4 Total 

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

1 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 64 

2 4 3 2 3 3 2 4 5 3 2 2 4 3 2 3 2 47 

3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 47 

4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 57 

5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 66 

Total 17 17 16 19 18 13 18 20 17 17 19 20 17 18 19 16 281 

 69   69   73   70   

Rata-
rata 

 3,45   3,45   3,65   3,50   
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� Analisis Ragam 

� Faktor Koreksi (FK) 

             ��        � �∑ ��	�,	 ��

����  

                            � 281�

4�4�5  �  987,01 

 

� Jumlah Kuadrat (JK) 

               �������  � � ��	�
�,	

� �� 

                              � 3� � 4� �  � 4� �  987,01 

              � 57,98  

   ��#$%��&'�(   � �∑ ��		 ��

��� � �� 

                                       

� 69� � 69� � 73� � 70�

4�5 �  987,01 

                             � 0,53 
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      ��*�($��+   � �∑ ∑�		 ��

�� � �� 

                          � 64� � 47� � 47� � 57� � 66�

4�4 � 987,01 

                          � 20,42 

          ��-���� � ������� � ��#$%��&'�( � ��*�($��+ 

                         � 57,98 � 0,53 � 20,42 

                                � 37,02 

 
ANOVA 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0,53 0,17 0,34 2,73 4,06 

Panelis 4 20,42 5,10    

Galat 72 37,02 0,51    

Total 79 57,98     

 
 

Kesimpulan: 

       F hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan tidak memberikan 
pengaruh yang nyata. 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 
 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     =0,35 
 
F 5% = 4,08 
F 1% = 5,14 
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BNJ 0,05 = Sd x F 5% 
                 = 0,35 x 4,08 
                 = 1,46 
 
BNJ 0,01 = Sd x F 1% 
                 = 0,35 x 5,14 
                 = 1,8 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
A1 3.45 a 
A2 3.45 a 
A4 3.50 a 
A3 3.65 a 
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Lampiran 7. Analisis Data Hasil Uji Warna Es Krim I nstan 
 
Data warna es krim instan 
Panelis A1 A2 A3 A4 Total 

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

1 5 5 4 3 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 72 

2 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 56 

3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 75 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 70 

Total 25 25 20 19 22 22 23 20 23 23 19 22 21 25 22 22 353 

  89     87     87     90     

Rata-
rata 

  4,45     4,35     4,35     4,50     
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� Analisis Ragam 

� Faktor Koreksi (FK) 

               ��        � �∑ ��	�,	 ��

����  

� 353�

4�4�5  �  1557,61 

� Jumlah Kuadrat (JK) 

               �������  � � ��	�
�,	

� �� 

                              � 5� � 5� �  � 5� �  1557,61 

              � 57,38  

    ��#$%��&'�(   � �∑ ��		 ��

��� � �� 

                                       

� 89� � 87� � 87� � 90�

4�5 �  1557,61 

                             � 0,33 

 

 

 



75 

 

   ��*�($��+   � �∑ ∑�		 ��

�� � �� 

                       � 72� � 56� � 75� � 80� � 70�

4�4 � 1557,61 

                                       � 20,20 

          ��-���� � ������� � ��#$%��&'�( � ��*�($��+ 

                         � 57,38 � 0,33 � 20,20 

                                � 36,85 

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

Perlakuan 3 0,33 0,11 0,21 2,73 4,06 

Panelis 4 20,20 5,05    

Galat 72 36,85 0,51    

Total 79 57,38     

 
 

Kesimpulan: 

       F hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan tidak memberikan 
pengaruh yang nyata. 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 
 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     = 0,35 
 
F 5% = 4,08 
F 1% = 5,14 
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BNJ 0,05 = Sd x F 5% 
                 = 0,35 x 4,08 
                 = 1,45 
 
 
BNJ 0,01 = Sd x F 1% 
                 = 0,35 x 5,14 
                 = 1,83 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
A2 4,35 a 
A3 4,35 a 
A1 4,45 a 
A4 4,50 a 
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Lampiran 8. Analisis Data Hasil Uji Kelarutan Es Kr im Instan 
 

 
Data kelarutan es krim instan 

 
� Analisis Ragam 

� Faktor Koreksi (FK) 

                 ��        � �∑ ��	�,	 ��

��  

        � 1581,13�

4�4  �  156248,30 

� Jumlah Kuadrat (JK) 

�������  � � ��	�
�,	

� �� 

               � 98,77� � 98,50� �  � 99,65� �  156248,30 

                      � 1,18  

Perlakuan Ulangan Total 
(%) 

Rata-rata 
(%) 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 

A1 98,77 98,50 98,74 98,75 394,76 98,69 

A2 98,63 98,61 98,74 99,09 395,07 98,76 

A3 98,76 98,84 99,10 98,75 395,45 98,86 

A4 98,66 98,54 99,00 99,65 395,85 98,96 

Total 394,82 394,49 395,58 396,24 1581,13   
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��#$%��&'�(  � �∑ ��		 ��

� � �� 

   � 394,76� � 98,76� � 98,86� � 98,96�

4 �  156248,30 

   � 0,16 

 

          ��-���� � ������� � ��#$%��&'�( 

                         � 1,18 � 0,16 

                                � 1,02 

 
 ANOVA 

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

Perlakuan 3 0,16 0,05 0,65 3,49 5,95 

Galat 12 1,02 0,08    

Total 15 1,18     

 
Kesimpulan: 

       F hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan tidak memberikan 
pengaruh yang nyata. 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%) 
 
Sd = √KT galat/ n perlakuan 
     = 0,14 
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F 5% = 4,31 
F 1% = 5,42 
 
BNJ 0,05 = Sd x F 5% 
                 = 0,14 x 4,31 
                 = 0,54 
 
BNJ 0,01 = Sd x F 1% 
                 = 0,14 x 5,42 
                 = 0,73 
 
 

 
 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 
A1 98,69 a 
A2 98,76 a 
A3 98,86 a 
A4 98,96 a 
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Lampiran 9. Lembar Penilaian Urutan (Ranking) 
Pentingnya Peranan Variabel Terhadap  
Mutu Produk (Susrini, 2005) 

 

Produk  : 
Responden : 
       Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat tentang 
urutan nilai pentingnya peranan lima variabel berikut, terhadap 
mutu produk dengan mencantumkan nilai 1-5, mulai dari 
peranan terpenting (5) sampai kurang penting (1). 
Atas partisipasi saudara diucapkan terima kasih. 
 

 

 

 

 

Catatan: 
1. Berhubung ada 5 variabel, nilai adalah 1-5 dari peranan 

kurang penting hingga terpenting. 
2. Nilai untuk variabel yang diteliti tidak boleh sama. 
 
 

 

 

 

Variabel Nilai 

Mutu Organoleptik:  

• Tekstur …………………. 

• Warna …………………. 

• Rasa …………………. 

• Aroma …………………. 
Kelarutan  …………………. 
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Lampiran 10. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik  
(Garmo, Sulvian, Canada, 1984) 
 

1. Meminta pendapat responden tentang urutan (ranking) 
pentingnya peranan kelima variable terhadap mutu produk, 
dengan menggunakn daftar isian (kuisioner). 

2. Hasil ranking tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu dirata-
rata untuk mengetahui urutan masing-masing variable. 

3. Dari hasil ranking tersebut kemudian dihitung bobot 
variabel (BV) dengan rumus 

 
Rata-rata Ranking Variabel 

BV =  
Rata-rata Ranking Tertinggi 

 
4. Dihitung bobot normal (BN) 
 

BN = BV : total BV 
 

5. Dihitung Nilai Efektifitas (Ne) 
 

Nilai Perlakuan – Nilai Terjelek 
Ne = 

Nilai Terbaik – Nilai Terjelek 
 
6. Dihitung Nilai Hasil (Nhl) dari semua variabel dengan 

mengalikan Ne dengan bobot  normal masing-masing. 
7. Nhl dari semua variabel untuk masing-masing perlakuan 

kemudian dijumlahkan. Perlakuan dengan jumlah Nhl 
tertinggi adalah perlakuan yang terbaik. 
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Lampiran 11. Data Nilai Terbaik dan Terjelek dari M asing-Masing Variabel Untuk Masing-
Masing Perlakuan 

 

Perlakuan Aroma Rasa Tekstur Warna Kelarutan (%) 

A1 3,05 3,85 3,45 4,35 98,69 

A2 3,40 3,85 3,45 4,35 98,76 

A3 3,30 3,95 3,65 4,45 98,86 

A4 3,25 4,00 3,50 4,50 98,96 

 
Daftar nilai untuk menentukan perlakuan terbaik 

      A1 A2 A3 A4 

Variabel B Variabel B Normal Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl 

Aroma 0,45 0,13 0 0 1,00 0,13 0,71 0,10 0,57 0,08 

Rasa 1,00 0,29 0 0 0 0 0,67 0,20 1,00 0,29 

Tekstur 0,78 0,23 0 0 0 0 1,00 0,23 0,25 0,06 

Warna 0,86 0,25 0 0 0 0 0,67 0,17 1,00 0,25 

Kelarutan 0,32 0,09 0 0 0,26 0,02 0,63 0,06 1,00 0,09 

BT 3,41   

 

0 

 

0,16 

 

0,75 

 

0,77 
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Penimbangan bahan               Bahan-bahan es krim instan       Peralatan untuk membuat  
es krim instan 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses pembuatan es krim instan         Sampel es krim instan untuk uji kelarutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es krim instan siap saji untuk uji organoleptik 
 

Lampiran 12. Foto-Foto Penelitian 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


