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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Karagenan Terhadap Aroma 

Es Krim Instan 

 Data dan analisis ragam menunjukkan bahwa 

pengaruh tingkat penambahan karagenan dengan konsentrasi 

yang berbeda tidak memberikan perbedaan pengaruh yang  

nyata (P>0,05) terhadap aroma es krim (Lampiran 4). Rata-

rata nilai hasil uji organoleptik oleh panelis terhadap aroma es 

krim dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata aroma es krim instan 

Perlakuan Rata-rata Aroma 

P1 3,78
a
  2,50 

 

P2 3,60
 a
  2,35 

P3 3,70
 a
  1,22 

P4 3,90
 a
  1,30 

 

Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena 

penambahan karagenan dengan perbedaan persentase yang 

digunakan dalam pembuatan es krim instan tidak terlalu besar 

sehingga didapatkan aroma yang mirip. Selain itu aroma 

karagenan tidak mendominasi es krim instan atau mendekati 

netral. Penelitian yang dilakukan Sinurat dkk. (2007) 

menunjukkan bahwa penambahan karagenan dengan 

konsentrasi 0,04 – 0,08 % tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap oroma es krim yang dihasilkan. Sesuai dengan 

pendapat Kusbiantoro, Herawati dan Ahza (2005) bahwa 

hidrokoloid pada umumnya tidak mengandung bahan-bahan 
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volatil yang dapat menimbulkan aroma dan warna pada bahan 

pangan, akan tetapi hidrokoloid dapat menimbulkan efek 

sinergis pada penambahan citarasa ke dalam emulsi.  

Bagi konsumen aroma merupakan salah satu faktor 

penting dalam pemilihan suatu makanan. Menurut Elisabeth, 

et al. (2007) bahwa hal pertama yang akan diperhatikan oleh 

konsumen saat membeli es krim adalah rasa dan aromanya.  

Panelis menilai bahwa aroma es krim tersebut berkisar pada 

kriteria antara “aroma gula” hingga “ada sedikit aroma susu”. 

Aroma yang tercium dari es krim merupakan perpaduan dari 

susu full cream bubuk, susu skim bubuk dan bahan pemanis. 

Komposisi ketiga bahan pada tiap perlakuan adalah sama, 

berturut-turut sebesar 8,1 %; 8,1 % dan 15 % bobot ICM. 

Hasil pengujian organoleptik terhadap aroma tidak didapatkan 

nilai tertinggi, yaitu  “aroma susu” dikarenakan persentase 

ketiga bahan tersebut lebih besar dibandingkan persentase 

bahan lain sehingga aromanya lebih mendominasi. Sesuai 

dengan pendapat Sinurat dkk. (2007) yang menyatakan bahwa 

pengaruh penggunaan karagenan pada es krim ditinjau dari 

aroma memberikan pengaruh yang tidak berbeda, sehingga 

aroma es krim dipengaruhi oleh flavoring agent dan essence 

yang digunakan. Didukung oleh pendapat Susrini (2003) yang 

menyatakan bahwa terbentuknya aroma pada es krim instan 

ditimbulkan dari bahan-bahan dalam ICM, Oleh sebab itu 

tidak boleh terdapat penyimpangan aroma dari bahan-bahan 

penyusun ICM tersebut, misalnya tengik, pahit, sangit (cooked 

flavor) dan sebagainya.  
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4.2 Pengaruh Penambahan Karagenan Terhadap Rasa Es 

Krim Instan 

 Data dan analisis ragam menunjukkan bahwa 

pengaruh tingkat penambahan karagenan pada pembuatan es 

krim instan dengan konsentrasi yang berbeda tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang  nyata (P>0,05) 

terhadap rasa es krim (Lampiran 5). Rata-rata nilai hasil uji 

organoleptik oleh panelis terhadap rasa es krim dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata rasa es krim instan 

Perlakuan Rata-rata rasa 

P1 3,60
 a
  2,04 

 

P2 3,75
 a
  0,96 

P3 3,63
 a
  0,75 

P4 3,88
 a
  0,48 

 

Hasil analisis ragam tersebut terjadi karena rasa 

karagenan sebagai bahan penstabil dan bahan pengemulsi 

dalam pembuatan es krim instan tidak mendominasi bahan-

bahan lain. Hal ini diduga rasa karagenan cenderung netral 

sehingga rasa es krim pada masing-masing perlakuan mirip. 

Kusbiantoro dkk. (2005) menyatakan bahwa hidrokoloid dapat 

menimbulkan efek sinergis pada penambahan citarasa ke 

dalam emulsi. Namun dari hasil penelitian dengan perbedaan 

persentase dari hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan 

es krim tidak terlalu besar sehingga tidak memberikan 

perbedaan pengaruh terhadap rasa. Penelitian yang dilakukan 

Sinurat dkk. (2007) menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

nyata terhadap rasa es krim dengan penambahan konsentrasi 
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karagenan sebesar 0,04 – 0,08 %. Hal tersebut diduga karena 

terdapat penggunaan santan kental dan essence pada formulasi 

es krim sehingga berpengaruh terhadap rasa es krim yang 

dihasilkan.   

Rasa merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

nilai penerimaan panelis terhadap suatu produk. Rasa es krim 

yang dihasilkan ditimbulkan oleh gula, garam mineral, susu 

full cream bubuk dan susu skim bubuk. Perpaduan rasa manis 

dan asin akan menimbulkan rasa gurih pada es krim. Sesuai 

dengan pendapat Arbuckle dan Marshall (2000) bahwa jenis 

flavor yang ditambahkan mempengaruhi rasa es krim. 

Didukung pendapat Mc Bride and Mac Fie (1990) 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.  

 Panelis menilai bahwa rasa es krim tersebut berkisar 

pada kriteria antara “cukup enak” hingga “enak”. Hal tersebut 

dikarenakan rasa dari susu full cream bubuk, susu skim bubuk 

dan gula lebih mendominasi rasa es krim sehingga panelis 

tidak mememberikan nilai tertinggi, yaitu “sangat enak”. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan 

panelis terhadap rasa, antara lain senyawa kimia, suhu, 

konsentrasi dan interaksi dengan komponen rasa yang lain. 

Produk yang memiliki rasa tidak enak tidak akan diterima oleh 

konsumen walaupun warna, aroma, dan teksturnya baik. Oleh 

sebab itu, rasa merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam keputusan konsumen untuk menerima atau menolak 

suatu produk (Winarno, 2002). 
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4.3 Pengaruh Penambahan Karagenan Terhadap Tekstur 

Es Krim Instan 

Data dan analisis ragam menunjukkan bahwa 

pengaruh tingkat penambahan  karagenan dengan konsentrasi 

yang berbeda pada pembuatan es krim instan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05)  

terhadap tekstur es krim instan (Lampiran 6). Rata-rata nilai 

hasil uji organoleptik oleh panelis terhadap tekstur es krim 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata tekstur es krim instan 

Perlakuan Rata-rata tekstur 

P1 3,60
 a
  2,41 

 

P2 3,65
 a
  1,90 

P3 3,70
 a
  1,63 

P4 3,95
 a
  1,26 

 

Hasil analisis ragam tersebut terjadi dikarenakan 

perbedaan persentase dari hidrokoloid yang digunakan dalam 

pembuatan es krim instan tidak terlalu besar sehingga es krim 

yang dihasilkan dapat memiliki kemiripan tekstur. Tidak 

adanya perbedaan tekstur es krim diduga karena karagenan 

sebagai bahan penstabil dan bahan pengemulsi tidak 

mendominasi bahan-bahan lain. Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Sinurat dkk. (2007) menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

tekstur es krim dengan penambahan konsentrasi karagenan 

sebesar 0,04 – 0,08 %. Hal tersebut diduga karena bahan 

penstabil yang ditambahkan tidak hanya karagenan, tetapi 

dikombinasikan dengan tepung maizena dan tepung tapioka 
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sehingga akan berpengaruh terhadap tekstur es krim yang 

dihasilkan.  

Penambahan karagenan dalam pembutan es krim 

dapat mempengaruhi produk akhir yang dihasilkan. Hal ini 

diduga dengan penambahan konsentrasi karagenan yang 

semakin tinggi maka kekentalan ICM juga akan semakin 

tinggi. Menurut Winarno (2002) bahwa tingkat kekentalan 

akan mempengaruhi tekstur bahan makanan. 

Emulsi pada es krim secara alami dapat terbentuk dari 

bahan-bahan utamanya tanpa penambahan bahan pengemulsi 

dan penstabil karena susu dan produk-produk dari susu telah 

mengandung bahan penstabil dan pengemulsi, yaitu protein, 

posfolipida, posfat, dan sitrat (Arbuckle dan Marshall 2000). 

Penambahan karagenan pada es krim membuat tekstur es krim 

menjadi lebih lembut, tidak terlalu berkristal.  

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa semakin tinggi 

konsentrasi karagenan yang ditambahkan tekstur es krim yang 

dihasilkan akan semakin lembut. Menurut Arbuckle dan 

Marshall (2000) bahwa tekstur es krim yang diinginkan adalah 

lembut, creamy, dan seragam tidak berpasir  (sandy), mudah 

rapuh (crumbly), bergetah (gummy, terasa seperti ada serpihan 

es (coarse texture) dan terasa ada gumpalan lemak dalam 

mulut (buttery texture). 

Tekstur merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pilihan konsumen terhadap suatu produk 

pangan. Panelis menilai bahwa tekstur es krim tersebut 

berkisar pada kriteria antara “cukup lembut” hingga “lembut”. 

Tekstur produk es krim ditentukan oleh padatan dalam adonan, 

konsentrasi gula, dan kekentalan. Menurut Kusbiantoro dkk. 

(2005) bahwa gula menghalangi pembekuan produk. 

Fenomena ini terjadi karena molekul gula menarik molekul air 
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sehingga mengganggu pembentukan kristal es. Selain itu 

tinggi rendahnya overrun yang dihasilkan juga menentukan 

tekstur es krim. Semakin tinggi nilai overrun akan 

menghasilkan tekstur yang lembut. Sebaliknya, semakin 

rendah nilai overrun akan menghasilkan tekstur yang lebih 

kasar. 

  

4.4 Pengaruh Penggunaan Karagenan Terhadap Warna Es 

Krim Instan 

Data dan analisis ragam menunjukkan bahwa 

pengaruh tingkat penambahan  karagenan dengan konsentrasi 

yang berbeda pada pembuatan es krim instan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05)  

terhadap warna es krim instan (Lampiran 7). Rata-rata nilai 

hasil uji organoleptik oleh panelis terhadap warna es krim 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-rata warna es krim instan 

Perlakuan Rata-rata warna 

P1 4,43
 a
  3,33 

 

P2 4,43
 a
  2,53 

P3 4,10
 a
  1,41 

P4 4,10
 a
  0,71 

 

Hasil analisis ragam tersebut terjadi dikarenakan 

perbedaan persentase dari hidrokoloid yang digunakan dalam 

pembuatan es krim instan tidak terlalu besar sehingga es krim 

yang dihasilkan dapat memiliki kemiripan warna. Tidak 

adanya perbedaan warna es krim yang nyata diduga karena 

karagenan sebagai bahan penstabil dan bahan pengemulsi 
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tidak mendominasi bahan-bahan lain. Sesuai dengan pendapat 

Sinurat dkk. (2007) yang menyatakan bahwa karagenan tidak 

menimbulkan efek (negatif maupun positif) terhadap warna es 

krim yang dihasilkan.  

Panelis menilai bahwa warna es krim tersebut berkisar 

pada kriteria antara “putih kebiruan” hingga “putih 

kekuningan”. Warna yang timbul diduga sebagian besar 

berasal dari susu skim bubuk dan susu full cream bubuk. 

Warna es krim akan lebih banyak ditentukan oleh bahan-bahan 

dan pewarna yang digunakan, bukan oleh penambahan 

karagenan (Sinurat dkk., 2007) 

Warna merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi daya terima konsumen. Menurut Winarno 

(2002) yang menyatakan bahwa 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. 

 

4.5 Pengaruh Penambahan Karagenan Terhadap 

Kelarutan Es Krim Instan 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penggunaan karagenan dengan konsentrasi berbeda pada 

pembuatan es krim instan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kelarutan es krim 

instan (Lampiran 8). Rata-rata nilai hasil uji organoleptik oleh 

panelis terhadap kelarutan es krim dan hasil uji Beda Nyata 

Jujur (BNJ) dapat dilihat pada Tabel 8.  
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Tabel 8. Rata-rata kelarutan dan hasil uji BNJ 

kelarutan es krim instan  

Perlakuan Rata-rata kelarutan (%) 

P1 98,71
a 

 0,70 
 

P2 98,56
a 

 0,81 

P3 99,14
b 

 0,63 

P4 97,94
a 

 0,11 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan  
perbedaan pengaruh yang nyata (P≤0,05)  

 

Hasil analisis ragam tersebut terjadi dikarenakan 

perbedaan persentase dari hidrokoloid sebagai bahan penstabil 

dan bahan pengemulsi yang digunakan dalam pembuatan es 

krim instan tidak terlalu besar sehingga es krim yang 

dihasilkan dapat memiliki kemiripan nilai kelarutan. Tetapi 

setelah dilanjutkan dengan uji BNJ terdapat perbedaan 

pengaruh yang nyata (P≤0,05). Hasil tersebut dikarenakan 

nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel terdapat 

selisih yang tidak terlalu besar sehingga setelah dilanjutkan 

dengan uji BNJ terdapat perbedaan pengaruh yang nyata, 

selain itu diduga karena purifikasi dari karagenan kurang 

sempurna sehingga akan berpengaruh terhadap nilai kelarutan. 

Menurut Imeson (2010) yang menyatakan bahwa kelarutan 

karagenan dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya tipe karagenan, temperatur, pH, kehadiran jenis 

ion tandingan dan zat-zat terlarut lainnya. 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa karagenan 

memiliki nilai rata-rata yang tinggi. Makin tinggi angka yang 

diperoleh menunjukkan kelarutan yang makin meningkat pula 
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(Djami, 2007). Komponen-komponen yang tidak larut akan 

tampak dalam bentuk endapan atau residu yang dinamakan 

solubility index. Solubility index disebabkan karena denaturasi 

protein yang dialami selama proses pengeringan produk 

dengan kandungan protein tinggi atau dalam jumlah besar 

seperti susu full cream dan skimmed milk powder (Widodo, 

2003). 

Menurut Hartomo dan Widiatmoko (1993) bahwa 

produk instan harus memiliki tingkat kelarutan yang tinggi, 

sehingga penyeduhannya tidak lagi dengan air mendidih, tapi 

dengan air hangat atau air dingin. 

 Karagenan termasuk jenis hidrokoloid yang berasal 

dari rumput laut. Nugroho, Tamaroh dan Setyowati (2006) 

menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi hidrokoloid 

yang ditambahkan semakin besar tingkat kelarutannya. Hal 

tersebut disebabkan jumlah gugus hidroksilnya bertambah 

dengan bertambahnya konsentrasi hidrokoloid sehingga 

tingkat pengikatan airnya semakin mudah dan cepat. 

Urut-urutan reaksi yang terjadi dalam proses 

rekonstitusi produk instan adalah 1) pelembaban struktur 

porous partikel bubuk, 2) penenggelaman partikel dalam 

cairan, 3) penguraian/dispersi partikel-partikel dalam cairan 

dan 4) pelarutan partikel dalam cairan. Emulsi dikatakan stabil 

jika globula-globula yang terdispersi cukup kecil dan seragam 

sehingga tersuspensi dengan baik. Selain itu di sekeliling 

globula-globula tersebut harus cukup kental dan terbentuknya 

lapisan yang mencegah globula-globula yang terdispersi. 

Lapisan tersebut dapat terbentuk karena adanya karagenan 

(Hartomo dan Widiatmoko, 1993). 
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4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik terhadap es krim instan 

dengan perlakuan penambahan konsentrasi karagenan yang 

berbeda dilakukan menggunakan indeks efektifitas menurut de 

Garmo et al., dalam Susrini (2003). Prosedur pengukuran dan 

hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 10 dan 

Lampiran 11. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari 

Pengaruh perlakuan yang diberikan dan sebagai variable yang 

digunakan (Susrini, 2005).  

Perlakuan terbaik didapatkan dari rata-rata nilai 

produk tertinggi berdasarkan variabel terhadap mutu es krim 

instan yang didapat dari penilaian responden. Variabel yang 

digunakan adalah mutu organoleptik (aroma, rasa, tekstur, 

warna) dan kelarutan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

perlakuan terbaik adalah perlakuan K4, yaitu penambahan 

karagenan 1 %. Penambahan karagenan 1 % menghasilkan 

nilai rata-rata aroma 3,90, tertinggi dibandingkan penambahan 

karagenan pada konsentrasi lainnya. Nilai 3,90 menunjukkan 

es krim termasuk ke dalam kriteria “ada sedikit aroma susu”.   

Nilai rata-rata rasa sebesar 3,88, termasuk ke dalam kriteria 

”enak” dan menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan 

penambahan karagenan pada konsentrasi lainnya. Nilai rata-

rata tekstur sebesar 3,95, termasuk dalam kriteria ”lembut” 

dan menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan penambahan 

karagenan pada konsentrasi lainnya. Nilai rata-rata warna 

sebesar 4,10 , termasuk dalam kriteria ”putih kebiruan”. Nilai 

rata-rata kelarutan sebesar 97,94 %, nilai tersebut termasuk 

baik meskipun belum ada standarisasi kelarutan produk es 

krim instan.   
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