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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di Rumah 

Yoghurt Kota Batu untuk produksi es krim instan dan 

Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang untuk pengujian kelarutan serta pengujian 

organoleptik. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 

sampai dengan Februari 2012. 

 

3.2.Materi Penelitian 

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

antara lain:  

 Pembuatan formula es krim instan: susu krim bubuk, 

susu skim bubuk, garam, gula dan pengembang makan 

(vx)  

 Pembuatan es krim instan siap saji: es krim instan, air, 

ice cream maker dan freezer, timbangan digital, 

tupperware, kertas label, plastik, sendok.  

 Uji organoleptik: es krim instan siap saji, kertas label, 

sendok es krim, kotak sterofoam, scoop dan cup. 

 Uji kelarutan: es krim instan, timbangan digital, kertas 

label, plastik, sendok, beaker glass, pipet, tabung 

reaksi, tutup tabung reaksi, eksikator, rak tabung 

reaksi, oven, sentrifus, stirer, dan magnetic stirer. 
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3.3.Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlukan dan 4 kali ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah 

tingkat penggunaan karagenan (0,4 %; 0,6 %; 0,8 % dan 1 %  

bobot ICM), berikut merupakan tabel metode penelitian 

percobaan dengan ulangan 4 kali rancangan acak lengkap 

(Tabel 3) : 

 

Tabel 3. Model tabulasi data dengan rancangan acak 

lengkap yang digunakan dalam penelitian 

 

 
U1 U2 U3 U4 

K1 K1 U1 K1 U2 K1 U3 K1 U4 

K2 K2U1 K2 U2 K2 U3 K2 U4 

K3 K3U1 K3 U2 K3 U3 K3 U4 

K4 K4U1 K4U2 K4U3 K4U4 

* keterangan: - K1 penggunaan karagenan 0,4 %  

 - K2 penggunaan karagenan 0,6 % 

 - K3 penggunaan karagenan 0,8 %  

 - K4 penggunaan karagenan 1 % 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang diukur,  yaitu karagenan 

sebagai variabel bebas dan variabel terikat, meliputi:  

1. Pengujian mutu organoleptik (aroma, rasa, warna dan 

tekstur) es krim instan pada panelis, lembar  

pengujian menurut Susrini (2003) tertera pada 

Lampiran 1.  

karagen

an 

Ulangan 
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2. Pengujian kelarutan es krim instan, prosedur 

pengujian menurut Rogers, Fang, Lin, Seloumulya 

and Chen (2012) tertera pada Lampiran 2. 

 

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) 

(Yitnosumarto,1993). Penentuan perlakuan terbaik dalam 

penelitian dihitung menggunakan nilai indeks efektifitas 

(Susrini, 2005) 

 

3.6 Batasan Istilah 

 Es krim instan : Produk olahan susu, berbentuk bubuk 

yang terbuat dari campuran susu full cream bubuk 8,1 

%, susu skim bubuk 8,1 %, bahan pengemulsi dan 

penstabil (karagenan) sesuai perlakuan, bahan 

pengembang 1,7 % , bahan pemanis 15%  dan garam 

0,1 %. 

 Es krim instan siap saji : Es krim instan setelah 

ditambahkan air sebanyak 67 % dari berat es krim 

instan dan telah mengalami pengocokan, pembekuan 

dan pengerasan dalam freezer. 

 Karagenan : Karagenan  merupakan getah rumput laut 

yang diperoleh dari hasil ekstraksi rumput laut merah. 

 Mutu organoleptik : Penilaian secara sensoris terhadap 

bahan pangan dilakukan dengan menggunakan indera 

penglihat, pembau, dan pengecap. Penilaian ini 

biasanya digunakan untuk membedakan kualitas aroma, 

rasa, tekstur dan warna makanan. 
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 Kelarutan : Kemampuan es krim instan untuk larut 

dalam air.  

 Aroma : 

Skor:  1= Aroma menyimpang.  

2= Aroma karagenan.  

3= Aroma gula.  

4= Ada sedikit aroma susu.  

5= Aroma susu. 

 Rasa: 

Skor:  1= tidak enak.  

2= kurang enak.  

3= cukup enak.  

4= enak.  

5= sangat enak. 

 Tekstur:  

Skor:  1= kasar.  

2= agak kasar.  

3= cukup lembut.  

4= lembut.  

5= sangat lembut.  

 Warna:  

Skor:  1= coklat. 

2= putih kecoklatan.  

3= putih.  

4= putih kebiruan.  

5= putih kekuningan.  
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3.7 Prosedur Penelitian 

 Pembuatan es krim instan dengan tingkat penambahan 

karagenan yang berbeda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema penelitian pembuatan es krim instan dengan 

tingkat penambahan karagenan yang berbeda. 

Formula es krim instan: 

garam 0,1 %, Vx 1,7 %, susu 

full cream bubuk 8,1 %, susu 

skim bubuk 8,1 %, gula 15 % 

dari bobot ICM  

 

pengadukan hingga merata 

Pengambilan 10 gr es krim instan 

untuk uji kelarutan  

 

Es krim 

instan  

Karagenan sesuai 

konsentrasi yang 

digunakan (0,4 %;  

0,6 %; 0,8 %; 1 % 

dari bobot ICM)  

 

Analisis: 

 Kelarutan 



24 
 

 Pembuatan es krim instan siap saji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema penelitian pembuatan es krim instan siap 

saji.  

Penambahan air 67 %  

Pembekuan (freezing) ICM dengan 

menggunakan Ice Cream Maker 

Pengerasan (hardening) dalam freezer 

Es krim instan 

siap saji 

Analisis: 

 Organoleptik 

Es krim instan 

Ice Cream 

Mix (ICM) 

 


