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Susu adalah bahan pangan yang mempunyai nilai nutrisi yang lengkap 

sehingga baik untuk konsumsi manusia, hewan dan mikroorganisme. Teknologi 

pengolahan susu disamping menghambat kerusakan (pengawetan) juga untuk 

penganekaragaman bahan pangan. Karena dengan proses pengolahan kerusakan secara 

fisik, kimia, dan mikrobiologis akan dapat dicegah dan selanjutnya supaya dapat 

mempertahankan kualitasnya. 

Alternatif lain dalam pengolahan susu adalah pembuatan susu bubuk (tepung 

susu). Kualitas susu bubuk yang pertama dapat dinilai dari daya larut susu bubuk 

selanjutnya dari warna, higroskopis, rasa, dan kadar lemak. Dalam penelitian ini 

proses pembuatan susu bubuk dilakukan dengan metode foam-mat drying yaitu selain 

membutuhkan filler sebagai bahan pengisi juga memerlukan emulsifier sebagai 

penurun tegangan permukaan dalam suatu emulsi. 

Susu merupakan salah satu jenis emulsi yang tersusun dari air 83,3 %, protein 

3,2 %, dan lemak 4,3 % yang diantaranya tidak dapat saling berbaur. Sehingga 

diperlukan emulsifier yang dapat menstabilkan susu yang termasuk emulsi minyak 

dalam air (o/i). Dalam penelitian ini emulsifier yang digunakan adalah Tween 80 dan 

lesitin. Tween merupakan salah satu emulsifier sintetis yang menonjol pada ikatan 

hidrofiliknya, cenderung untuk membentuk emulsi minyak dalam air (o/w). 

Sedangkan lesitin merupakan salah satu emulsifier alami yang mampu menstabilkan 

lemak dalam air dengan cara menurunkan tegangan permukaan antara fase air dan fase 

lemak. 

Sejauh ini belum pernah diungkapkan bahwa kombinasi jenis dan konsentrasi 

emulsifier yang ditambahkan pada proses pembuatan susu bubuk dengan metode 

vacuum drying akan berpengaruh terhadap kualitas fisik (daya larut dan kadar air) susu 

bubuk. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

acak lengkap pola tersarang dengan menggunakan 2 faktor perlakuan yaitu jenis 

emulsifier serta konsentrasi tiap emulsifier yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Susu, Vacuum Drying, Emulsifier, Kualitas fisik susu bubuk. 



 

 

 

 

Ta’ Gayuh Gilang Ghozali. 0711030073. ENGINEERING PROCESS OF 

MAKING MILK POWDER WITH FOAM-MAT DRYING METHOD (STUDY 

OF TYPE AND CONCENTRATION INFLUENCE ON QUALITY PHYSICAL 

EMULSIFIER MILK POWDER. THESIS. 

Advisors  : 1. Prof.Dr.Ir Sri Kumalaningsih, M.App.Sc. 

2. Arie Febrianto Mulyadi, STP, MP 

 

SUMMARY 

 

Milk is a food that has a complete nutritional value, so good for human 

consumption, animals and microorganisms. Dairy processing technology in addition to 

inhibiting damage (preservation) also for the diversification of foodstuffs. Due to the 

processing of physical damage, chemical, and microbiological will be prevented and 

further in order to maintain its quality. Another alternative in the dairy processing is 

the manufacture of milk powder. In this study the process of making powdered milk 

made with foam-mat drying method of drying that is in addition to filler as a filler 

material also requires an emulsifier as lowering the surface tension in an emulsion. In 

this study the emulsifier used were Tween 80 and lecithin. 

So far this has never been disclosed that the combination of type and 

concentration of emulsifier is added to the process of making milk powder by foam-

mat drying methods will affect the physical quality (solubility and water content) 

powdered milk. The research method used was experimental by the experimental 

design randomized block design with nested patterns using 2 factor treatment. The 

first factor is the type of emulsifier is added in the process of making powdered milk 

with 2 levels of Tween 80 and lecithin. Factors to 2, namely the concentration of each 

emulsifier is added in the manufacture of milk powder that consists of three levels, for 

Tween 80 is 0.5%, 1%, and 1.5% v / v fresh milk as well as for leitin ie 2.5% , 5%, and 

7.5% v / v fresh milk. Each nested level be repeated 3 times so that there are 18 times 

the experimental unit. Analysis conducted on the solubility, water content, and yield of 

milk powder produced from milk powder manufacturing process by the method of 

foam-mat drying. 

After experiments and analysis, the best effect of milk powder produced from 

the addition of the emulsifier type and concentration with the addition of Tween 80 

with a concentration of 1% v / v fresh milk. Solubility value of milk powder 34.01%, 

the water content of 3.11% powdered milk and powdered milk yield value of 21.32%. 

From the best treatment is analyzed also regarding the content of protein, namely the 

average protein content reaches 11.089%. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Susu adalah bahan pangan yang mudah rusak, karena mempunyai kadar 

air tinggi sekitar  87 % - 90 % serta mempunyai nilai nutrisi yang lengkap, oleh 

karena itu perlu dilakukan pengolahan untuk mempertahankan kualitasnya 

(Purnomo dan Padaga, 1989). Teknologi pengolahan susu disamping menghambat 

kerusakan (pengawetan) juga untuk penganekaragaman bahan pangan. Dengan 

proses pengolahan, kerusakan secara fisik, kimia, dan mikrobiologis akan dapat 

dicegah dan selanjutnya supaya dapat mempertahankan kualitasnya. 

Alternatif lain dalam pengolahan susu adalah pembuatan susu bubuk 

(tepung susu). Susu bubuk merupakan susu yang diuapkan sebanyak mungkin 

airnya sehingga kering dan dibuat bubuk. Kadar air bubuk susu sekitar 5% 

(Suharyanto, 2009). Kualitas susu bubuk yang pertama dapat dinilai dari daya 

larut susu bubuk selanjutnya dari warna, higroskopis, rasa, dan kadar lemak 

(Rahimah, 2010). Pembuatan susu bubuk dapat dilakukan dengan beberapa cara 

antara lain spry drying, roller drying atau drum drying, dan dough drying 

(Khotimah, 2006).  

Dalam penelitian ini digunakan metode Foam-mat Drying dan 

menggunakan alat pengering vakum. Dalam pembuatan minuman instan dengan 

menggunakan metode foam-mat drying perlu ditambahkan bahan pengisi (filler) 

tujuannya adalah untuk melapisi komponen flavor, meningkatkan volume dan 

mempercepat pengeringan serta mencegah kerusakan akibat panas (Nurika, 2000). 



 

 

 

 

Alat pemanas yang digunakan adalah pengeringan vakum. Pengeringan spry 

drying banyak dilakukan saat ini di industri pengolahan susu skala besar, dan 

membutuhkan energi listrik yang besar, sehingga dalam skala kecil kurang efisien. 

Pengeringan dengan metode foam-mat drying merupakan pengeringan yang 

paling murah karena menggunakan sistem pengeringan yang cukup sederhana dan 

tidak menggunakan energi listrik yang besar. Dalam metode foam-mat drying, 

selain membutuhkan filler sebagai bahan pengisi juga memerlukan emulsifier 

sebagai penurun tegangan permukaan antara susu bubuk yang dihasilkan dengan 

air sebagai pelarut sehingga susu bubuk dapat larut merata dalam air. 

Emulsi merupakan suatu sistem dispersi yang terdiri atas dua larutan 

yang saling tidak larut atau larut dalam jumlah kecil (Sumingkrat, 1992 dalam 

Supriyo, 2007). Susu merupakan salah satu jenis emulsi yang menurut Suharyanto 

(2009) tersusun dari air 83,3 %, protein 3,2 %, dan lemak 4,3 % yang diantaranya 

tidak dapat saling berbaur. Sehingga diperlukan emulsifier yang dapat 

menstabilkan susu yang termasuk emulsi lemak dalam air (o/w). Emulsifier dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu emulsifier alami dan emulsifier buatan (Cahyadi, 

2008). Contoh emulsifier alami adalah fosfolipid, lanolin, madu, lecithin, 

kholesterol dan saponin. Sedangkan  emulsifier buatan contohnya adalah sabun, 

Tween 20, 40, 60, 80 dan Span 20, 40, 80 (Andre, 2009). Emulsifier dapat 

menstabilkan suatu emulsi karena menurunkan tegangan permukaan secara 

bertahap. Menurut Sumingkrat (1992) dalam Supriyo (2007), kestabilan emulsi 

terutama dipengaruhi oleh variasi dan jumlah  penggunaan emulsifier. Dalam 

penelitian ini menggunakan dua jenis emulsifier, yaitu Tween 80 yang merupakan 

salah satu jenis emulsifier buatan dan lesitin yang merupakan emulsifier alami. 



 

 

 

 

Tween 80 merupakan ester dari polioksietilena sorbitan dengan asam 

lemak yang dapat membentuk emulsi minyak dari air, penambahan tween 80 

menyebabkan partikel padat dapat tersebar secara merata dalam fase kontinyu, 

akibatnya pengelompokan partikel padat tidak terjadi sehingga mudah larut dalam 

air (Belitz and Grosch, 1987). Lesitin adalah salah satu emulsifier yang mampu 

menstabilkan emulsi air dalam lemak atau lemak dalam air dengan cara 

menurunkan tegangan permukaan antara fase air dan fase lemak. Lesitin 

digunakan agar susu bubuk instan dapat larut dengan rata dalam air panas atau 

dingin (Cahyadi, 2010). Sehingga lesitin dan Tween 80 merupakan emulsifier 

yang tepat digunakan untuk jenis emulsi lemak dalam air (o/w) yang susu 

merupakan salah satu contohnya. 

Sejauh ini belum pernah diungkapkan bahwa kombinasi jenis dan 

konsentrasi emulsifier yang ditambahkan pada proses pembuatan susu bubuk 

dengan metode foam-mat drying berpengaruh terhadap kualitas fisik (daya larut 

dan kadar air) susu bubuk. Kualitas fisik susu bubuk yang baik akan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas susu bubuk secara umum sehingga akan 

berpengaruh pula terhadap keputusan konsumen untuk mengkonsumsi susu bubuk 

tersebut atau tidak. 

 

1.2    Perumusan Masalah 

Apakah jenis dan konsentrasi emulsifier (Tween 80 atau Lesitin) 

berpengaruh terhadap kualitas fisik susu bubuk (daya larut, kadar air, dan 

rendemen) yang dibuat dengan metode foam-mat drying 

 



 

 

 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil terbaik dari 

penambahan jenis dan konsentrasi  emulsifier (Tween 80 dan lesitin) terhadap 

kualitas fisik susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat drying. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui jenis dan konsentrasi emulsifier yang memberikan 

pengaruh daya larut dan kadar air paling baik dalam pembuatan 

susu bubuk dengan metode foam-mat drying. 

2. Memberikan solusi jangka panjang dalam pengolahan susu bubuk 

dengan daya larut lebih sempurna. 

3. Meningkatkan nilai ekonomis susu sapi dengan teknologi 

pengolahan susu segar menjadi susu bubuk. 

4. Memberikan masukan atau inovasi baru pembuatan susu bubuk 

dengan penyusunan formulasi dan pemanfaatan potensi bahan baku 

susu lokal yang dihasilkan dari peternak rakyat secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Susu 

Susu adalah hasil pemerahan dari ternak sapi perah atau dari ternak 

menyusui lainnya yang diperah secara kontinyu dan komponen-komponennya 

tidak dikurangi dan tidak ditambahkan bahan-bahan lain. Susu segar merupakan 

cairan yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara 

pemerahan yang benar yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah 

sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun (SNI 01-3141-1998). Susu 

juga merupakan bahan pangan yang perisable (mudah rusak, karena mempunyai 

kadar air tinggi sekitar  87 %- 90 % serta mempunyai nilai nutrisi yang lengkap 

sehingga baik untuk konsumsi manusia, hewan dan mikroorganisme. Oleh karena 

itu perlu dilakukan pengolahan untuk mempertahankan kualitasnya (Purnomo dan 

Padaga, 1989). Dalam SK Dirjen Peternakan No. 17 tahun 1983 dijelaskan, susu 

adalah susu sapi yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi, dan susu 

sterilisasi (Shiddieqy, 2008). 

Komposisi rata-rata susu sapi terdiri dari: Air 83,3 %, protein 3,2 %, 

lemak 4,3 %, karbohidrat 3,5 %, kalium 4,3% mg/100 gr, kalsium 143,3% mg/100 

gr, fosfor 60% mg/100 gr, besi 1,7% mg/100 gr, vitamin A, SI 130%, Vitamin B1 

0,3% mg/100 gr dan vitamin C 1% mg/100 gr (Suharyanto, 2009). Lemak 

tersusun dari trigliresida yang merupakan gabungan gliserol dan asam-asam 

lemak. Dalam lemak susu terdapat 60-75% lemak yang bersifat jenuh, 25-30%  

lemak yang bersifat tak jenuh dan sekitar 4% merupakan asam lemak  

polyunsaturated. Komponen mikro lemak susu antara lain adalah fosfolipid, 



 

 

 

 

sterol, tokoferol (vitamin E), karoten, serta vitamin A dan D. Laktosa adalah 

bentuk karbohidrat yang terdapat di dalam air susu. Kadar laktosa di dalam air 

susu adalah 4.60% dan ditemukan dalam keadaan larut (Suhendar dkk., 2008). 

 

2.2    Susu Bubuk 

Salah satu produk susu yang banyak beredar di pasaran adalah susu 

bubuk. Pembuatan susu bubuk merupakan  salah satu upaya untuk mengawetkan 

susu sehingga dapat tahan lebih lama. Susu jenis ini dapat langsung dibedakan 

dari bentuk dan penampilannya (Insiani, 2006). Bubuk susu merupakan susu yang 

diuapkan sebanyak mungkin airnya sehingga kering dan dibuat bubuk. Kadar air 

bubuk susu sekitar 5% (Suharyanto, 2009). Kualitas susu bubuk yang pertama 

dapat dinilai dari daya larut susu bubuk selanjutnya dari warna, higroskopis, rasa, 

dan kadar lemak (Rahimah, 2010). 

Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan susu bubuk 

adalah susu murni. Di Indonesia proses pembuatan susu bubuk oleh produsen 

pada umumnya mencampur susu bubuk dengan perasa atau pun tambahan bahan 

lainya (emulsifier, lemak, vitamin, dan lain-lainya). Sumber utama susu segar  

pada umumnya diperoleh dari peternak sapi perah melalui perkumpulan koperasi. 

Persyaratan susu murni yang baik yang dapat diterima oleh industri pengolahan 

susu memiliki kandungan air 87.25% dan total solid 12.75% (kandungan total 

solid pada susu segar terdiri dari  lemak, protein, laktosa dan abu) (Insiani, 2006). 

Proses pembuatan susu bubuk umumnya dengan menggunakan spray drying, 

yaitu susu cair dimasukkan ke dalam sebuah celah yang sangat sempit, dari celah 

tersebut memancarlah udara yang kering, dengan demikian hanya udara kering 



 

 

 

 

yang mengenai susu cair tersebut. Dari proses spray drying ini susu cair berubah 

wujud menjadi susu bubuk (Juergens, et al. 2002). 

Susu bubuk dibedakan ada tiga kelompok yaitu a) susu bubuk berlemak 

(full cream milk powder) adalah susu sapi yang telah diubah bentuknya menjadi 

susu bubuk, b) susu bubuk rendah lemak (partly skim milk powder) adalah susu 

sapi yang telah diambil sebagian lemaknya dan diubah bentuknya menjadi bubuk, 

c) susu bubuk tanpa lemak (skim milk powder) adalah susu sapi yang telah 

diambil lemaknya dan diubah menjadi bubuk (SNI, 1992). Adapun Standar 

Nasional Indonesia (SNI) susu bubuk dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel. 1 SNI 01-2970-2009 Susu Bubuk 

 

No 

 

Jenis Uji 

 

Satuan 

Persyaratan 

 

1 Keadaan 

1.1 Bau  - Normal / Khas 

1.2 Rasa  - Normal / Khas 

2 Air b/b % Maks. 4,0 

3 Lemak % Min. 26,0 

4 Protein % Min. 25,0 

5 Cemaran Logam 

5.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,02 
*)

 

5.2 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0 

5.3 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,03 
*)

 

5.4 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,2 

6 Arsen (As) mg/kg Maks. 0,1 
*)

 

7 Cemaran Mikroba 

7.1 Angka 

Lempeng Total 

Koloni/gr Maks. 5 x 10
4
 

7.2 Coliform  APM/gr Maks. 10 

7.3 E. coli APM/gr < 3 

7.4 Staphylococcus 

aureus 

Koloni/gr Maks. 1 x 10
2
 

7.4 Salmonella sp. Koloni/25gr negatif 

7.5 Kapang dan 

khamir 

Koloni/g Maks. 1 x 10
2
 

CATATAN:   
*)

 dihitung terhadap produk siap konsumsi 

Sumber : SNI 01-2970-2009 Susu Bubuk 



 

 

 

 

2.3 Vacuum Drying 

Pengeringan merupakan salah satu cara pengawetan bahan agar dapat 

disimpan lebih lama, ringan, dan volumenya menjadi kecil sehingga biaya 

produksi akan lebih hemat. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi sebagian air 

dari bahan sampai kadar air tertentu agar bahan tersebut dapat disimpan lebih 

lama (Muchtadi et al. 1995). Pengeringan vakum merupakan suatu cara 

pengeringan bahan dalam ruang yang tekanannya lebih rendah daripada tekanan 

udara atmosfer. Pengeringan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat 

walaupun pada suhu yang lebih rendah daripada pengeringan atmosfer. Dengan 

tekanan uap air dalam udara yang lebih rendah, air pada bahan akan menguap 

pada suhu yang lebih rendah (Histifarina dan Musaddad, 2004). 

Pengeringan dengan tekanan vakum banyak dikembangkan untuk bahan 

peka panas. Disamping itu tekanan vakum merupakan usaha untuk menaikkan laju 

pengeringan. Tekanan vakum akan menurunkan tekanan parsial uap air di udara di 

bawah tekanan jenuhnya. Disamping itu tekanan vakum akan menurunkan titik 

didih air. Karena air akan cepat berubah menjadi uap dibawah titik didih dengan 

tekanan atmosfir (Rahayu, 2008). Menurut Suharyanto (2009),  Komposisi rata-

rata susu sapi terdiri dari: Air 83,3 %, protein 3,2 %, lemak 4,3 %, karbohidrat 3,5 

%, kalium 4,3 mg/100 gr, kalsium 143,3 mg/   100 gr, fosfor 60 mg/100 gr, besi 

1,7 mg/100 gr, vitamin A, SI 130, Vitamin B1 0,3 mg/100 gr dan vitamin C 1 

mg/100 gr, sehingga susu akan sangat peka jika dilakukan penyikapan dengan 

suhu yang tinggi. Dalam penelitian Khotimah (2006), suhu yang digunakan untuk 

produk susu adalah berkisar 70-75
o
C. Pemanas pada pengeringan vakum dapat 

dilakukan dengan microwave, ohmic, dan secara konveksi-konduksi telah banyak 



 

 

 

 

dilakukan. Laju pemanasan sangat bervariasi tergantung pada sumber panasnya. 

Pada prinsipnya pengeringan dengan tekanan vakum dapat dilakukan dengan suhu 

rendah (Kozanoglu, 2006 dalam Rahayu, 2008). 

 

2.4     Foam mat drying 

Foam mat drying merupakan teknik yang umum digunakan untuk 

membuat minuman seperti jus, bubuk sari kedelai instan, serta susu segar yang 

akan dibuat menjadi bentuk instan atau tepung (Aji, 2010). Prinsip dasar kerja dari 

foam mat drying adalah penggunaan udara panas untuk menghilangkan 

kandungan air yang ada pada suatu bahan dengan menggunakan prinsip evaporasi, 

sehingga didapatkan hasil berupa produk instan (Kudra, 2008). Menurut Nurika 

(2000) dalam pembuatan minuman instan dengan menggunakan metode foam mat 

drying perlu ditambahkan bahan pengisi (filler) tujuanya adalah untuk melapisi 

komponen flavor, meningkatkan volume dan mempercepat pengerigan dan 

mencegah kerusakan akibat panas. 

 

2.4.1 Faktor yang Berpengaruh Terhadap Foam mat drying 

Menurut Kudra (2008) terdapat beberapa aspek teknis yang 

berpengaruh besar terhadap kualitas produk instan yang dihasilkan diantaranya 

yaitu  

1. Suhu Pengeringan 

Suhu pengeringan, pengaturan suhu dalam sangat diperlukan karena 

akan sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik produk yang dihasilkan karena 

pengaturan suhu inlet yang tepat dapat mencegah penggumpalan pada produk 



 

 

 

 

yang dihasilkan. 

2. Filler 

Filler, pemilihan filler yang digunakan harus sesuai dengan 

karakteristik bahan yang akan dikeringkan, umumnya filler yang digunakan dalam 

foaming agent adalah dekstrin, maltodekstrin, methylcellulose. Filler yang 

digunakan pada konsentrasi tertentu akan mempengaruhi rendemen produk, lama 

pengeringan, dan karakteristik bahan. 

3. Ketebalan larutan pada loyang 

Ketebalan larutan bahan pada loyang yang akan dikeringkan penting 

untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi massa jenis produk yang 

dihasilkan serta lama proses pengeringan serta karakteristik fisik produk yang 

dihasilkan.  

4. Masa jenis larutan 

Masa jenis larutan yang akan dikeringkan akan mempengaruhi proses 

pengeringan bahan, semakin besar massa jenis bahan akan membutuhkan waktu 

pengeringan yang relatif lebih lama serta menghasilkan rendeman yang relatif 

tinggi pula. 

 

2.5 Bahan Pengemulsi (Emulsifier) 

Emulsi adalah campuran antara partikel-partikel suatu zat cair (fase 

terdispersi) dengan zat cair lainnya (fase pendispersi). Emulsi tersusun atas tiga 

komponen utama, yaitu: Fase terdispersi, fase pendispersi, dan emulsifier 

(Anonim, 2009). Menurut Cahyadi (2006) suatu bahan yang dapat mengurangi 

kecepatan tegangan permukaan dan tegangan antara dua fase yang dalam keadaan 



 

 

 

 

normal tidak saling melarutkan, menjadi dapat bercampur dan selanjutnya 

membentuk emulsi disebut Pengemulsi atau emulsifier. 

Bila dua larutan murni yang tidak saling larut seperti minyak dan air 

dicampurkan lalu dikocok kuat-kuat, keduanya akan membentuk sistem dispersi 

yang disebut emulsi (Anonim, 2009). Secara fisik terlihat seolah-olah salah satu 

fasa berada di sebelah dalam fasa yang lainnya. Bila proses pengocokan 

dihentikan, akan terjadi pemisahan kembali (Anonim, 2009). Emulsi merupakan 

suatu sistem yang kurang stabil. Oleh karena itu, diperlukan suatu zat penstabil 

yang disebut zat pengemulsi atau emulsifier. Menurut Sumingkrat (1992) dalam 

Supriyo (2007), kestabilan emulsi terutama dipengaruhi oleh variasi dan jumlah  

penggunaan emulsifier.  

Emulsifier dapat menstabilkan suatu emulsi karena menurunkan 

tegangan permukaan secara bertahap. Tegangan permukaan menurun karena 

terjadi adsorpsi oleh emulsifier pada permukaan cairan dengan bagian ujung yang 

polar berada di air dan ujung hidrokarbon pada minyak (Cahyadi, 2008). Tingkat 

penurunan tegangan permukaan oleh senyawa pengemulsi berkisar antara 50 

sampai 10 dyne/cm jika digunakan konsentrasi emulsifier kurang dari 0,2 persen 

(Sibuea dalam Supriyo, 2007). Critical Micelle Concentration atau CMC 

merupakan salah satu sifat penting surfaktan yang menunjukkan batas konsentrasi 

kristis surfaktan dalam suatu larutan (Supriyo, 2007). Penggunaan dosis surfaktan 

yang jauh diatas harga CMCnya mengakibatkan terjadinya emulsi balik 

(reemulsification), disamping itu juga secara ekonomis tidak menguntungkan 

(Sumingkrat, 1992 dalam Supriyo, 2007). Selain harga CMC faktor lain yang 

harus cukup diperhatikan adalah nilai HLB (hydrophilic-lipophilic balance). 



 

 

 

 

Menurut International Flora Technologies, Ltd (2009), sistem HLB memberikan 

pilihan emulsifier yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan jenis emulsi. 

Hal ini didasarkan pada keseimbangan antara proporsi hidrofilik dan lipofilik 

yang saling memberikan fungsinya. Sebuah emulsifier yang memiliki karakter 

lipofilik memiliki nomor HLB rendah di bawah 9.0, dan yang memiliki 

karakteristik hidrofilik memiliki nomor HLB tinggi di atas 11.0, sedangkan 

emulsifier dalam kisaran 9-11 adalah menengah (Griffin, 1994). Hal ini diperkuat 

dengan pernyatan International Flora Technologies, Ltd (2009), yang menyatakan 

bahwa pada umumnya, semakin rendah nilai HLB semakin lipofilik surfaktan, 

sebaliknya semakin tinggi nilai HLB, semakin hidrofilik. Sebagai contoh, 

surfaktan dengan HLB dari 4 sampai 6 dianggap lipofilik dan cenderung 

membentuk emulsi air dalam minyak. Surfaktan dalam kisaran 8 hingga 18 

dianggap hidrofilik dan cenderung membentuk emulsi minyak dalam air. Susu 

merupakan emulsi yang bersifat hidrofilik yaitu minyak dalam air sehingga 

diperlukan emulsifier yang memiliki nilai HLB lebih tinggi yaitu berkisar 8 

hingga 18. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi adalah antara lain 

tegangan antarmuka rendah, kekuatan mekanik dan elastisitas lapisan antarmuka, 

tolakan listrik double layer, relatifitas phase pendispersi kecil, dan viskositas 

tinggi (Anonim, 2009). Emulsifier dapat digolongkan menjadi dua yaitu emulsifier 

alam dan emulsifier buatan (Cahyadi, 2008). Menurut Cahyadi (2006) emulsifier 

alam diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit. Di ekstrak dari sumber nabati 

atau hewani contohnya seperti Garam empedu, kuning telur, fosfolipid, lanolin, 

madu, lecithin, kholesterol dan Saponin. Sedangkan  emulsifier buatan diperoleh 



 

 

 

 

dari proses sintetik, contoh emulsifier buatan adalah sabun, Tween 20, 40, 60, 80 

dan Span 20, 40, 80 (Andre, 2009). Selain itu menurut Cahyadi (2006) contoh lain 

dari emulsifier buatan adalah Ester sukrosa, monoester gliserol, ester sorbitan, 

CSL Calcium Stearoyl Di Laciate, PolyGlycerol Ester (PGE), Sorbitan Ester 

(SOE), PG Ester (PGME), Sugar Ester (SE), Monoglyceride (MG), Acetylated 

Monoglyceride (AMG), Lactylated Monoglyceride (LMG). 

 

2.5.1 Tween 80 

Tween merupakan agen emulsifier yang menonjol pada ikatan 

hidrofiliknya, cenderung untuk membentuk emulsi minyak dalam air (o/w), 

sedangkan span agen emulsifier yang memiliki kecenderungan untuk membentuk 

emulsi air dalam minyak (Jiao and Burgess, 2003). Polyoxyethylene sorbitan 

esters (Tweens) merupakan salah satu jenis surfaktan tidak beracun yang telah 

digunakan untuk meningkatkan kelarutan emulsi bahan pangan serta obat-obatan 

yang dikonsumsi melalui pencernaan (Malingre et al. 2001). 

Tween 80 atau disebut juga dengan polysorbate 80, PEG (80), sorbitan 

monooleat, polyoxyethylenesorbitan monooleat adalah ester dari polyethylene 

sorbitol (Zhang et al. 2003). Perhitungan berat molkul polysorbate 80 adalah 

1.310 dalton diperkirakan terdiri dari 20 unit oxide ethylene, 1 sorbitol dan asam 

oleat sebagai asam lemak primer (Anonymous, 2003). Tween 80 adalah surfaktan 

hidrofilik non-ion yang dapat mengurangi tegangan permukaan sehingga 

memungkinkan bagi cairan untuk mengalir ke dalam tubulus dentin, memiliki 

aktivitas antibakteri dan sisi lain dapat mengurangi kemampuan jenis pengawet 

(Torabinejad et al. 2003).  



 

 

 

 

Tween 80 dapat bercampur dengan air menghasilkan larutan bening 

hingga berwarna kuning pucat yang sedikit keruh, dapat larut dalam alkohol, 

minyak jagung, ethyl acetate, methanol dan toluene namun tidak dapat larut dalam 

air mineral dan tidak cocok dengan alkalis, garam logam berat, phenol, dan asam 

tannic (Anonymous, 2003). Tween 80 memiliki nilai HLB yang bersifat 

hydrofilik yaitu 9,6 hingga 16,7 yang sesuai sebagai agen pengemulsi untuk jenis 

emulsi minyak dalam air (o/w) (Griffin, 1994). Selain itu kadar dibawah CMC 

(Critical Micelle Concentration) surfaktan dapat meningkatkan kelarutan yang 

mana untuk Tween 80  terjadi  pada konsentrasi 1,5 % (Yalkowsky, 1981). Nilai 

ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai CMC dari lesitin. Sifat fisik tween 80 

berupa cairan kuning yang berminyak, memiliki rasa pahit dan bau yang spesifik, 

memiliki pH antara 6-8. Perubahan warna dan pengenapan tween 80 akan terjadi 

dengan adanya fenol dan tanin. Efektifitas antimikroba paraben juga akan 

berkurang dengan adanya tween 80 (Lawrence, 2006). Hasil penelitian Zulkarnain 

(2008), menunjukkan bahwa absorpsi piroksikam secara in situ pada usus tikus 

dengan penambahan Tween 80 1,0% v/v dan 1,5% v/v menaikan absorpsi 

piroksikam secara signifikan tetapi menurun  pada penambahan Tween 80 2,0% 

v/v. 

 

2.5.2 Fungsi Tween 80 

Tween 80 dan Tween 60 sebelumnya telah digunakan untuk menjadikan 

emulsi retinol dan retinol ester dalam persiapan pembuatan obat yang dikonsumsi 

dengan organ pencernaan (Radomska & Dobrucki, 2000). Akan tetapi untuk saat 

ini, secara luas Tween 80 dapat digunakan untuk obat-obatan, kosmetik, dan 



 

 

 

 

industri makanan sebagai agen pelarut untuk bahan-bahan yang mengandung 

lemak (Lopez et al. 2000; Weiss & Liao, 2000; Malingre et al. 2001). 

Bahan ini umumnya digunakan dalam ramuan yang dipergunakan pada 

pelitian in-vivo preklinik dan telah dipergunakan dalam aplikasi biochemical 

termasuk pelarutan protein, pemisahan nukleat dari sel dalam proses 

pengkulturan, pertumbuhan basil tuberculosis serta emulsi dan dispersi zat dalam 

produk obat dan makanan (Zhang et al. 2003).  

 

2.5.3 Lesitin 

Lesitin merupakan salah satu emulsifier yang mampu menstabilkan 

emulsi air dalam lemak atau lemak dalam air dengan cara menurunkan tegangan 

permukaan antara fase air dan fase lemak, Lesitin digunakan agar susu bubuk 

instan dapat larut dengan rata dalam air panas atau dingin (Cahyadi, 2010). 

Lesitin adalah  nama  komersil  dan  populer untuk campuran 

phospolipid. Menurut Soy Center (2005) istilah  lecithin mempunyai dua maksud 

yang berbeda.  Beberapa  ahli kimia, ahli biokimia,  dan apoteker  memberikan  

makna  lesitin sebagai bagian dari phosphatide murni, yaitu fosfatidil kolin dan 

dalam industri makanan  lebih diartikan sebagai campuran phospholipid yang  

lebih kompleks. Kata  lesitin mengalami  perluasan makna  dengan ditemukannya 

lesitin  dari tumbuhan  (nabati),  hewan dan  produk  hewan  lain  khususnya susu  

serta bagian dari tubuh manusia. Menurut Aires et al.  (2003) lesitin  yang  berasal 

dari kacang kedelai merupakan pilihan  yang  tepat  untuk sumber lesitin bahan 

pengencer atau pencampur. 

Secara alamiah  lesitin ditemukan pada  kacang kedele  1,48 - 3,08%,  



 

 

 

 

kacang  tanah  1,11%, hati  anak sapi  0,85%,  gandum  0,61%,  makanan dari  

gandum 0,65%,  telur  0,39%  dan  4,00-6,00%  pada  otak manusia.  Lesitin 

nabati  tidak mengandung kolesterol sedangkan yang berasal dari hewan termasuk 

manusia mengandung  kolesterol.  Lesitin  digunakan untuk produksi  mentega,  

kosmetik, campuran coklat dan obat-obatan  (Kayu dan  Allison, 1981  dalam  

Soy center, 2005). Menurut  Campbell et al.  (2002) jika fosfolipid (termasuk 

lesitin) ditambahkan ke dalam air, molekul-molekul  tersebut  mengumpul  

dengan  sendirinya dan akan membentuk agregat  yang  melindungi bagian 

hidrofobiknya, dimana pada permukaan  sel  fosfolipid tersusun dalam  suatu  

bilayer  (lapisan  ganda)  yang berhubungan  langsung dengan lingkungan air 

dibagian dalam dan bagian  luar  sel  dan  membentuk suatu batasan  antara  sel  

dengan lingkungan eksternalnya. Dalam penelitian Hudiyanti, dkk. (2000 dan 

2002) dalam Hudiyanti, dkk. (2004) telah dapat mengetahui bahwa harga Critical  

Micelle Concentration atau CMC dari lesitin kelapa adalah 5,25 % v/v yang 

menunjukan bahwa kemampuanya sebagai zat pengemulsi sudah cukup baik. 

Sedangkan nilai HLB dari lesitin adalah 9 yang nilai ini cukup sesuai untuk 

menurunkan tegangan permukaan dari emulsi yang termasuk minyak dalam air 

(o/w) (Anonymous,2009). 

 

2.5.4 Fungsi Lesitin 

Lesitin (phospatidil kolin) dengan  komponen utamanya kolin, adalah 

zat gizi penting yang ditemukan secara luas pada berbagai pangan dan tersedia 

sebagai suplemen.  Kolin telah lama dikenal sebagai zat gizi esensial bagi 

sejumlah spesies hewan dan akhir-akhir ini terbukti esensial juga pada manusia 



 

 

 

 

(Arif, 2007). Berbagai riset menunjukkan bahwa kolin/lesitin memainkan peran 

penting bagi kesehatan seperti penyakut jantung koroner, reproduksi dan 

perkembangan, memori, dan performa fisik.  Selain itu bepotensi bermanfaat 

dalam metabolisme grup metil, transport kolesterol, sintesis asetil kolin dan signal 

sel. 

Lesitin mengandung sekitar 13 % kolin berdasar berat.  Lesitin juga 

zwiter ion, mempunyai muatan positif pada atom N kolin dan muatan negatif pada 

atom O dari grup phospat. Lesitin dapat bersifat polar (bagian kolin) dan non 

polar (bagian asam lemak) sehingga sangat efektif sebagai emulsifier dan 

digunakan dalam berbagai sistem “drug delivery”. Lesitin dan phospolipid lain 

mengandung komponen hidrofobik dan hidrofilik yang digunakan sebagai sifat 

fungsional dalam pengolahan  pangan (Arif, 2007).   

Lesitin dapat digunakan sebagai emulsifier, fat replacer, 

mixing/blending aid, release agent. Sebagai food ingredient, lesitin termasuk 

GRAS (Generally Recognized as Safe). Lesitin banyak digunakan untuk produk 

baking, keju,  chewing gum, cokleat, frosting, infant formula, margarin, susu 

bubuk, non dairy cream, salad dressing dan sebagainya (Arif, 2007). 

 

2.6     Bahan Pengisi (Filler) 

Bahan pengisi adalah bahan yang ditambahkan pada proses pengolahan 

pangan untuk meningkatkan mutu. Batasan ini sesuai dengan pengertian additif 

makanan (food additif) menurut peraturan menteri kesehatan RI 

No.329/Menkes/PER/XII/76. Beberapa jenis karbohidrat dan turunannya seperti 

gum, pati, dan dekstrin sering ditambahkan pada pembuatan tepung sari buah-



 

 

 

 

buahan (Winarno, 2002). 

Penambahan bahan pengisi diperlukan dalam pembuatan bubuk sari 

buah sirsak dengan metode foam-mat drying, dengan tujuan untuk mempercepat 

pengeringan dan mencegah kerusakan akibat panas, melapisi komponen flavour, 

meningkatkan total padatan, dan meningkatkan volume (Master, 1979 dalam 

Murtala, 1999). Berapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui jenis dan 

proporsi bahan pengisi yang tepat dalam pembuatan produk bubuk dengan metode 

foam-mat drying (pengering busa).  

 

2.6.1 Dekstrin 

Bahan pengisi merupakan bahan-bahan yang ditambahkan untuk 

memperbesar volume dan meningkatkan jumlah total padatan yang akan 

mempengaruhi lama pengeringan. Dekstrin merupakan salah satu bahan pengisi 

yang diperoleh dengan cara hidrolisa, transglukosida dan repolimerisasi 

(Wuzburg, 1968 dalam Widya 2003). Menurut Makfoeld, dkk. (2002), dekstrin 

merupakan senyawa yang diperoleh dari hidrolisis parsial. Ada dua macam 

dekstrin, tergantung pada tingkat pemecahanya yaitu eritrodekstrin yang berwarna 

merah jika direaksikan dengan iodine dan akrodekstrin yang tidak berwarna jika 

direaksikan dengan iodine. Dekstrin digunakan sebagai bahan pengental. Dalam 

penelitian Aji, B.S (2010) mengungkapkan bahwa penggunaan Dekstrin yang 

paling optimal dalam pembuatan bubuk sari kedelai yaitu dengan konsentrasi 

12,93 % (b/v). 

 

 



 

 

 

 

Menurut Suryanto (2000), dekstrin mempunyai viskositas yang relatif 

rendah sehingga pemakaian dekstrin dalam jumlah banyak masih diijinkan. Hal 

ini justru sangat menguntungkan apabila pemakaian dekstrin ditunjukan sebagai 

bahan pengisi karena dapat meningkatkan berat produk yang dihasilkan. Molkul 

dari dekstrin stabil terhadap panas dan oksidasi, sehingga dapat digunakan untuk 

melindungi senyawa volatil, senyawa yang peka terhadap panas atau oksidasi. 

Karakteristik dekstrin dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Dekstrin 

No Uraian Satuan Persyaratan 

1 Warna - Putih sampai kekuning-

kuningan 

2 Warna dengan larutan lugol - Ungu kecoklat-coklatan 

3 Kehalusan mesh 80 % b/b Min 90 (lolos) 

4 Air  % b/b Maks 11 

5 Abu  % b/b Maks 0,5 

6 Serat kasar  % Maks 0,6 

7 Bagian yang larut pada air 

dingin 

% Min 97 

8 Kekntalan  
o
E 3-4 

9 Dekstrosa  % Maks 5 

10 Derajat asam ml NaOH 

0,1 N/100 g 

Maks 5 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (1992) 

 

2.7    Hipotesis 

Diduga penambahan jumlah konsentrasi dan jenis emulsifier (Tween 80 

dan Lesitin) berpengaruh terhadap kualitas fisik (kadar air, daya larut dan 

rendemen) susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat drying. 

 

 

 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1     Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Januari 2011 hingga Mei, di 

Laboratorium Teknologi Agrokimia, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2     Alat dan Bahan 

3.2.1     Alat dan Mesin 

Alat yang digunakan dalam pembuatan susu bubuk pada penelitian ini 

adalah plastik  0,25 kg, beker glas 500 ml, termometer, magnetik stirer, hotplate 

dengan merk Labico L32, loyang stainless stell 25 X 30 cm, isolasi, dan ayakan 

80 mesh. Mesin yang digunakan dalam pembuatan susu bubuk pada penelitian ini 

adalah Frezzer dengan merk LG Cool Max, Blender dengan merk National, Mixer 

dengan merk Philips dan Vaccum Drying dengan rangkaian mekanik. Alat dan 

mesin untuk analisa pada penelitian ini adalah cawan petri dengan merk Pyrex, 

kertas saring 10 X 10 cm, oven dengan merk Heraeus Instruments, timbangan 

analitik dengan  merk A N D gr200, desikator, pemanas kjeldahl, labu kjeldahl, 

alat distilator, erlenmeyer 300 ml dengan merk Pyrex, dan buret buret. 

 

3.2.2     Bahan  

Bahan utama yang digunakan untuk membuat susu bubuk ini adalah 

susu segar yang didapatkan dari salah satu peternak di Kota Batu Jawa Timur. 

Bahan tambahan yang digunakan adalah Lechitin dan Tween 80 sebagai bahan 



 

 

 

 

pengemulsi (emulsifier) dan Dekstrin sebagai filler yang didapatkan dari toko 

bahan kimia Panadia. Bahan yang diperlukan untuk analisa daya larut adalah air, 

untuk analisa kandungan protein adalah katalisator, H2SO4, aquades, dan NaOH. 

Sedangkan untuk analisa kandungan kadar air tidak memerlukan bahan tambahan. 

 

3.3     Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan susu bubuk adalah susu 

segar lokal yang didapatkan dari salah satu peternak di Kota Batu Jawa 

Timur. 

2. Karakteristik susu bubuk pada produk akhir berbentuk serbuk dengan 

butiran halus, yang diukur adalah daya larut dan kadar air, serta untuk 

kadar air dan daya larut terbaik diukur kadar protein. 

3. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium. 

4. Variabel yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah pengaruh jenis 

dan konsentrasi emulsifier yang ditambahkan pada proses pembuatan susu 

bubuk dengan metode Foam-mat Drying. Jenis emulsifier yang digunakan 

adalah Tween 80 dan lesitin. Konsentrasi Tween 80 yang digunakan adalah 

0,5%, 1%, 1,5% v/v susu segar, sedangkan konsentrasi lesitin yang 

digunakan adalah 2,5%, 5%, dan 7,5% v/v susu segar. 

 

3.4     Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah hingga kesimpulan 

yang didapat. Adapun diagram alir kerja penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Selesai 

Pengolahan dan analisa data 

Analisa perbedaan pengaruh dan 

pemilihan alternatif terbaik 

Validasi model 

Penentuan hipotesis 

Percobaan pendahuluan 

Studi pustaka 

Identifikasi masalah 

kesimpulan 

Penentuan metode rancangan percobaan, 

pelaksanaan percobaan, dan pengumpulan data 



 

 

 

 

3.5     Rancangan Percobaan 

Penelitian ini merupakan penelitian experimental yang menjelaskan 

adanya pengaruh yang terjadi pada susu bubuk yang dihasilkan dengan metode 

pembuatan foam-mat drying. Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rancangan acak kelompok pola tersarang dengan 

menggunakan 2 faktor perlakuan yaitu jenis emulsifier serta konsentrasi tiap 

emulsifier yang digunakan. Faktor yang pertama jenis emulsifier terdiri dari 2 

level yaitu Tween 80 dan Lesitin. Faktor yang kedua konsentrasi tiap emulsifier 

terdiri dari 3 level yaitu untuk Tween 80 menggunakan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 

1,5% v/v susu segar, sedangkan untuk Lesitin konsentrasi yang digunakan 2,5%, 

5%, dan 7,5% v/v susu segar, setiap level diulang sebanyak tiga kali. Adapun 

rancangan acak kelompok pola tersarang yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 

3. dibawah ini : 

Tabel 3. Rancangan Acak Kelompok Pola Tersarang 

Jenis 
emulsifier 

(Ei) 

Konsentrasi 
emulsifier (%) 

(Ki) 

Ulangan (u) 

1 2 3 

 
Tween 80 

0,5 E1K11 E1K12 E1K13 

1 E1K21 E1K22 E1K23 

1,5 E1K31 E1K32 E1K33 

 
Lesitin 

2,5 E2K41 E2K42 E2K43 

5 E2K51 E2K52 E2K53 

7,5 E2K61 E2K62 E2K63 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 E1                      E2 

 

       K1     K2     K3                        K4     K5     K6 

       1 2 3  1 2 3  1 2 3                                                                     1 2 3  1 2 3  1 2 3 

Keterangan : 

E : jenis emulsifier 

  E1 : Tween 80 

  E2 : Lesitin 

 

K : Konsentrasi Emulsifier 

  K1 : Konsentrasi Tween 80 0,5 % v/v susu segar. 

  K2 : Konsentrasi Tween 80 1 % v/v susu segar. 

  K3 : Konsentrasi Tween 80 1,5 % v/v susu segar. 

  K4 : Konsentarsi Lesitin 2,5 % v/v susu segar. 

  K5 : Konsentarsi Lesitin 5 % v/v susu segar. 

  K6 : Konsentrasi Lesitin 7,5 % v/v susu segar. 

 

Gambar 2. Rancangan Acak Kelompok Pola Tersarang 

 

3.6     Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam satu tahap yaitu pembuatan susu bubuk 

dari susu segar yang didapat dari salah satu peternak sapi perah di Kota Batu. 

Susu segar tersebut dijadikan susu bubuk dengan metode pembuatan foam-mat 

drying, dengan perlakuan yang diamati yaitu penambahan jenis dan konsentrasi 

emulsifier. Emulsifier yang digunakan adalah Tween 80 dengan konsentrasi 0,5%, 

1%, dan 1,5% v/v susu segar serta Lesitin dengan konsentrasi 2,5%, 5%, dan 

7,5% v/v susu segar. Penetapan jumlah konsentrasi ini berdasarkan nilai HLB dan 

CMC yang sesuai untuk jenis emulsifier lemak yang terlarut dalam air oil in water 

(O/I). 

 



 

 

 

 

Proses pembuatan susu bubuk dari susu segar yaitu sebagai berikut : 

1. Susu segar diukur sebanyak 200 ml atau kurang lebih 205,6 gr. 

Menurut SNI 01-3141-1998, berat jenis susu segar adalah 1,0280 gr, 

sehingga jika 200 ml susu segar berarti terdapat 205,6 gr susu segar. 

2. Susu segar kemudian dicampur dengan masing-masing emulsifier 

sesuai dengan rancangan percobaan yang telah ditetapkan. 

Pencampuran dilakukan pada beker glas ukuran 500 ml dan diaduk 

dengan mixer dengan selama ± 3 menit. 

3. Susu segar yang telah bercampur dengan tiap-tiap emulsifier yang 

ditetapkan dicampur dengan dekstrin sebagai filler sebanyak 

12,93% ≈ 13% b/v susu segar. Menurut Aji (2010) Penetapan 

jumlah filler sebanyak 12,93%  merupakan jumlah optimal yang 

ditambahkan sebagai bahan pengisi (filler). Pencampuran dilakukan 

pada beker glas ukuran 500 ml dan diaduk dengan mixer selama ± 5 

menit. 

4. Susu segar yang telah bercampur dengan tiap-tiap emulsifier yang 

ditetapkan dan dekstrin sebagai filler kemudian dituangkan pada 

loyang stainless stell 25 x 30 cm dengan ketebalan ± 5 mm. 

5. Loyang yang berisi susu segar yang bercampur dengan tiap-tiap 

emulsifier yang ditetapkan dan dekstrin sebagai filler dimasukan 

pada pengering vakum (vacuum drying) yang telah diatur suhu dan 

tekanannya. Suhu yang digunakan dalam pengering vakum ini 

adalah ± 61 
o
C dan dengan tekanan ± -1 atm. 

6. Dilakukan pengecekan tiap 90 menit yang bertujuan untuk 



 

 

 

 

mengetahui kondisi susu agar tidak menjadi hangus. Diperkirakan 

waktu yang diperlukan untuk pengeringan menjadi susu bubuk ± 4 

jam. 

7. Susu yang menjadi kering diblender kemudian disaring dengan 

ukuran ± 80 mesh.  

Tahap Pembuatan Susu Bubuk dengan metode foam-mat drying dapat dilihat pada 

Gambar 2 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Susu Bubuk Dengan Metode Foam-mat 
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3.7     Analisa Hasil Penelitian 

Penelitian terhadap susu bubuk dengan perlakuan khusus dilakukan 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapat. Data 

yang dianalisis dari hasil penelitian ini meliputi daya larut, kadar air, dan 

rendemen untuk mengetahui perbedaan pengaruh yang terjadi antara susu bubuk 

yang diberi emulsifier Tween 80 dan lesitin. Hasil dari analisis terbaik yang 

didapat akan di analisa pula mengenai kandungan protein yang terdapat pada susu 

bubuk dengan daya larut, kadar air serta rendemen terbaik. Prosedur uji terhadap 

susu bubuk dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.7.1 Analisa Statistik 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS 17 

yang diperoleh dari Laboraturium Komputasi Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Data yang 

didapat diolah sesuai dengan prosedur dalam program SPSS 17. Langkah-langkah 

dalam melakukan analisis data dengan menggunakan program SPSS 17 dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

Pemilihan alternatif terbaik dilakukan berdasarkan hasil analisa 

laboratorium dengan menggunakan metode Multiple Attribute. Cara ini dilakukan 

dengan memilih jarak kerapatan paling minimum dari hasil perhitungan. Nilai 

minimum yang diperoleh selanjutnya akan ditetapkan sebagai alternatif terbaik 

dari beberapa alternatif yang diujicobakan. Metode Multiple Attribute terdapat 

pada Lampiran 3. 

 

 



 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Susu 

4.1.1 Karakteristik Susu Segar 

Karakteristik fisik susu segar yang akan digunakan sebagai bahan utama 

pembuatan susu bubuk berwarna putih bersih dan beraroma khas susu sapi segar. 

Memiliki karakteristik kimia dengan kandungan Air 83,3 %, protein 3,2 %, lemak 

4,3 %, dan karbohidrat 3,5 %. Sebelum susu segar diproses untuk menjadi susu 

bubuk dilakukan perlakuan pendahuluan yaitu dengan mengkondisikan susu segar 

pada media pendingin hingga menjadi 0
o
 C, hal ini berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang menyebutkan bahwa jumlah bakteri yang paling optimal yang 

terkandung dalam susu segar yang nantinya untuk konsumsi manusia adalah pada 

suhu susu segar 0
o
 C. Selain itu lama penyimpanan susu segar juga diperhatikan 

sebelum diproses menjadi susu bubuk, dalam penelitian sebelumnya menyebutkan 

bahwa lama penyimpanan yang paling optimal adalah disimpan selama 1 jam, 

setelah itu susu segar diproses untuk menjadi susu bubuk. 

 

4.1.2 Karakteristik Susu Bubuk 

Rata-rata Susu bubuk yang dihasilkan berwarna putih kekuning-kuningan 

dengan aroma khas susu bubuk yang normal serta memiliki aroma yang khas susu 

bubuk. Tekstur susu bubuk yang dihasilkan berupa bubuk halus dengan 

kandungan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan susu segar yaitu 

kurang lebih sebesar 4,06 %. Karakteristik fisik diatas telah sesuai dengan SNI 

susu bubuk Tahun 1999 yang menyatakan bahwa susu bubuk memiliki warna, 



 

 

 

 

aroma dan rasa yang khas atau normal serta memiliki kandungan air maksimal 4,0 

%. Hal ini yang menyebabkan susu bubuk dapat bertahan lebih lama yaitu sesuai 

dengan pernyataan Insiani (2006) yang menyatakan bahwa pembuatan susu bubuk 

merupakan salah satu upaya untuk mengawetkan susu sehingga dapat tahan lebih 

lama. Susu jenis ini dapat langsung dibedakan dari bentuk dan penampilannya. 

 

4.2 Daya Larut 

Rerata daya larut susu bubuk yang dihasilkan setelah penambahan 

emulsifier lesitin dengan konsentrasi 2,5%, 5%, dan 7,5% dalam proses 

pembuatannya berkisar antara 44,41% sampai 49,64%. Rerata daya larut susu 

bubuk yang dihasilkan setelah penambahan emulsifier Tween 80 dengan 

konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5% dalam proses pembuatannya berkisar antara 

27,29% sampai 37,03%. Daya larut susu bubuk tanpa penambahan emulsifier 

lesitin maupun Tween 80 berkisar antara 26,2% sampai 36,09% dengan rerata 

daya larut mencapai 30,32%. Sedangkan daya larut susu bubuk instan Dancow 

sebagai kontrol dalam penelitian ini memiliki rerata nilai sebesar 13,06%. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Rerata kemampuan daya larut susu bubuk dengan penambahan emulsifier 

lesitin dan Tween 80 dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rerata Daya Larut Susu Bubuk dengan Penambahan Emulsifier 

Lesitin dan Tween 80. 

Emulsifier Konsentrasi (% 

v/v susu segar) 

Rerata (%) Notasi 

Lesitin 2,5 47,17 a 

Lesitin 5 49,64 b 

Lesitin 7,5 30,32 b 

Tween 80 0,5 27,29 ab 

Tween 80 1 37,03 ab 

Tween 80 1,5 44,41 ab 



 

 

 

 

Dari Tabel. 4 diatas dapat diketahui bahwa secara umum kenaikan daya 

larut dari jenis emulsifier lesitin maupun Tween 80 berbanding lurus dengan 

jumlah konsentrasi emulsifier yang ditambahkan, yaitu semakin besar konsentrasi 

yang ditambahkan maka semakin tinggi pula daya larut yang dihasilkan. 

Meskipun demikian rerata daya larut tertinggi diperoleh dengan penambahan 

emulsifier lesitin. Rerata daya larut susu bubuk tertinggi diperoleh dari perlakuan 

penambahan emulsifier lesitin dengan konsentrasi 7,5% v/v susu segar. 

Sedangkan untuk rerata daya larut terendah diperoleh dari perlakuan penambahan 

emulsifier Tween 80 dengan konsentrasi 0,5% v/v susu segar. Pada percobaan 

yang telah dilakukan rerata daya larut susu bubuk yang dibuat dengan 

penambahan emulsifier lesitin tertinggi mencapai 49,64% lebih tinggi 

dibandingkan dengan rerata daya larut susu bubuk yang dibuat dengan tambahan 

emulsifier Tween 80 yang hanya mencapai 44,41%. 

Hal tersebut diduga bahwa semakin banyak penambahan agen 

pengemulsi atau disebut emulsifier maka kemampuan larut produk tersebut akan 

semakin baik. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Sumingkrat (1992) yang 

menyatakan bahwa kestabilan emulsi terutama dipengaruhi oleh variasi dan 

jumlah  penggunaan emulsifier. Tegangan permukaan akan menurun karena 

terjadi adsorbsi oleh emulsifier pada permukaan cairan dengan bagian ujung yang 

polar berada di air dan ujung hidrokarbon pada minyak (Cahyadi, 2008). Data 

hasil penelitian pengaruh jenis dan konsentrasi emulsifier terhadap susu bubuk 

yang dibuat dengan metode foam-mat drying dengan kajian terhadap daya larut 

susu bubuk terdapat pada Lampiran 4. 



 

 

 

 

Hasil analisa ragam secara umum mengenai daya larut susu bubuk yang 

dihasilkan melalui proses foam-mat drying dan dengan penambahan jenis serta 

konsentrasi emulsifier yang berbeda memberikan hasil bahwa jenis emulsifier 

berpengaruh sangat nyata terhadap daya larut susu bubuk. dengan kata lain rerata 

daya larut susu bubuk yang dibuat dengan penambahan emulsifier Tween 80 

berbeda nyata dengan susu bubuk yang dibuat dengan penambahan emulsifier 

lesitin. Konsentrasi emulsifier yang ditambahkan juga berpengaruh nyata terhadap 

daya larut susu bubuk pada jenis emulsifier Tween 80 dan emusifier lesitin. Hal ini 

berarti Interaksi antar faktor jenis emulsifier dengan faktor konsentrasi yang 

digunakan pada tiap jenis emulsifier berbeda nyata. Dengan kata lain penggunaan 

jenis dan konsentrasi emulsifier dalam pembuatan susu bubuk berbengaruh 

terhadap kemampuan larut atau daya larut susu bubuk yang dihasilkan. Tabel hasil 

analisis ragam daya larut susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat drying 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Hal ini dikarenakan kemampuan setiap jenis emulsifier dalam 

menurunkan tegangan permukaan berbeda. Perbedaan kemampuan dalam 

menurunkan tegangan permukaan pada setiap jenis emulsifier yang digunakan 

desebabkan karena nilai HLB (hydrophilic-lipophilic balance) yang berbeda. 

Menurut International Flora Technologies, Ltd (2009), sistem HLB memberikan 

pilihan emulsifier yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan jenis emulsi. 

Hal ini didasarkan pada keseimbangan antara proporsi hidrofilik dan lipofilik yang 

saling memberikan fungsinya. Selain itu dalam penggunaanya, jumlah konsentrasi 

emulsifier juga berpengaruh pada kemampunanya menurunkan tegangan 

permukaan suatu emulsi, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh 



 

 

 

 

Sumingkrat (1992) dalam Supriyo (2007) yang menyatakan bahwa Critical 

Micelle Concentration atau CMC merupakan salah satu sifat penting surfaktan 

yang menunjukkan batas konsentrasi kritis surfaktan dalam suatu larutan. 

Penggunaan dosis emulsifier yang jauh diatas harga CMCnya mengakibatkan 

terjadinya emulsi balik (reemulsification) yang ditandai dengan produk yang 

dihasilkan menjadi sukar larut dalam pelarut air serta terjadi gumpalan, disamping 

itu juga secara ekonomis tidak menguntungkan. Hasil analisis ragam mengenai 

kemampuan daya larut susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat drying 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

4.2.1 Tween 80 

Rerata daya larut susu bubuk yang dihasilkan dengan penambahan 

emulsifier Tween 80 dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel  5. Rerata Daya Larut Susu Bubuk Dengan Penambahan Emulsifier 

Tween 80 

 

Jenis Emulsifier Konsentrasi 

Emulsifier 

Daya Larut (%) Notasi 

Tween 80 0% 30,32 a 

Tween 80 0,5% 27,29 a 

Tween 80 1% 37,03 b 

Tween 80 1,5% 44,41 b 

Keterangan: notasi yang sama dengan notasi sebelumnya menunjukkan tidak 

berbeda nyata  (α = 5%) 

Tabel 5. menunjukkan bahwa pada penggunaan emulsifier Tween 80 terjadi 

perubahan nilai daya larut susu bubuk yang nyata, yaitu dari konsentrasi 

emulsifier Tween 80 0.5% v/v susu segar ke konsentrasi emulsifier Tween 80 1% 

v/v susu segar. Interaksi yang berbeda nyata tersebut menunjukkaan bahwa faktor-

faktor tersebut tidak saling bebas atau dapat dikatakan bahwa masing-masing 



 

 

 

 

faktor saling berpengaruh terhadap daya larut susu bubuk yang dibuat dengan 

metode foam-mat drying. 

Penambahan emulsifier Tween 80 dengan konsentrasi yang semakin 

tinggi menghasilkan daya larut susu bubuk yang relatif semakin meningkat. 

Rerata daya larut susu bubuk yang dipengaruhi oleh interaksi penambahan 

emulsifier Tween 80 memiliki persamaan regresi (Y : 29,643 – 3,697 X + 6,047 

X
2
) dimana Y merupakan daya larut yang dihasilkan, sedangkan X merupakan 

konsentrasi Tween 80 yang ditambahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 

4 dibawah. 

Gambar 4. Interaksi Emulsifier Tween 80 Terhadap Rerata Daya Larut Susu 

Bubuk yang Dibuat Dengan Metode Foam-mat Drying. 

 

 

Pada Gambar 4. dapat dilihat terjadinya penurunan daya larut pada awal 

penambahan Tween 80 yaitu pada konsentrasi 0,5%. Hal ini dikarenakan 
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kurangnya jumlah konsentrasi agen pengemulsi yaitu Tween 80 dalam 

menurunkan tegangan permukaan pada emulsi tersebut sehingga daya larut 

menurun. Sedangkan pada penambahan Tween 80 berikutnya terjadi peningkatan 

daya larut, hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Jiao and Burgess, (2003) 

yaitu Tween merupakan agen emulsifier yang menonjol pada ikatan hidrofiliknya, 

cenderung untuk membentuk emulsi minyak dalam air (o/w). Menurut Griffin 

(1994), Hal ini juga dikarenakan Tween 80 memiliki nilai HLB yang bersifat 

hidrofilik yaitu 9,6 hingga 16,7 yang sesuai sebagai agen pengemulsi untuk jenis 

emulsi minyak dalam air (o/w). Hal ini diperkuat dengan pernyataan dalam 

International Flora Technologies, Ltd (2009), yaitu umumnya semakin rendah 

nilai HLB semakin lipofilik suatu emulsifier, sebaliknya semakin tinggi nilai HLB 

maka semakin hidrofilik.  

Hal tersebut juga dipengaruhi oleh nilai CMC dari emulsifier yang 

digunakan. Menurut Yalkowsky (1981), Kadar dibawah CMC (Critical Micelle 

Concentration) surfaktan dapat meningkatkan kelarutan yang mana untuk Tween 

80  terjadi  pada konsentrasi 1,5 %. Dari Gambar. 3 hasil regresi menunjukan 

bahwa penambahan konsentrasi emulsifier Tween 80 hingga mencapai 1,5% 

mengalami kenaikan. Analisis regresi daya larut susu bubuk yang dibuat dengan 

penambahan Tween 80 dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2.2 Lesitin 

Rerata daya larut susu bubuk yang dihasilkan dengan penambahan 

emulsifier lesitin dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel  6. Rerata Daya Larut Susu Bubuk Dengan Penambahan Emulsifier 

Lesitin 

 

Jenis Emulsifier Konsentrasi 

Emulsifier 

Daya Larut 

(%) 

Notasi 

Lesitin 0% 30,32 a 

Lesitin 2,5% 44,41 ab 

Lesitin 5% 47,17 ab 

Lesitin 7,5% 49,64 ab 

Keterangan: notasi yang sama dengan notasi sebelumnya menunjukkan tidak 

berbeda nyata  (α = 5%) 

Pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa pada penambahan emulsifier lesitin 

terjadi perubahan nilai daya larut susu bubuk yang nyata, yaitu dari konsentrasi 

emulsifier lesitin 0% v/v susu segar ke 2,5% v/v susu segar. Interaksi yang 

berbeda nyata tersebut menunjukkaan bahwa faktor-faktor tersebut tidak saling 

bebas atau dapat dikatakan bahwa masing-masing faktor saling berpengaruh 

terhadap daya larut susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat drying. 

Pada penambahan emulsifier lesitin perubahan nilai daya larut secara nyata terjadi 

pada konsentrasi 0% v/v susu segar ke 2,5% v/v susu segar. 

Penambahan emulsifier lesitin dengan konsentrasi yang semakin tinggi 

menghasilkan daya larut susu bubuk yang relatif semakin meningkat hingga 

kemudian relatif konstan dan sedikit menurun. Rerata daya larut susu bubuk yang 

dipengaruhi oleh interaksi penambahan emulsifier lesitin memiliki persamaan 

regresi (Y : 30,869 + 5,914 X – 0,465 X
2
) dimana Y merupakan daya larut yang 

dihasilkan, sedangkan X merupakan konsentrasi lesitin yang ditambahkan, 

selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah. 



 

 

 

 

Gambar 5. Interaksi Emulsifier Lesitin Terhadap Rerata Daya Larut Susu 

Bubuk yang Dibuat Dengan Metode Foam-mat Drying. 

 

Pada penambahan lesitin, daya larut secara signifikan naik dari 

penambahan pertama yaitu 2,5% v/v susu segar akan tetapi justru mengalami 

penurunan pada penambahan lesitin dengan konsentrasi 7,5% v/v susu segar. Hal 

ini dikarenakan penambahan jumlah konsentrasi emulsifier yang berkisar 5,25% 

v/v susu segar sudah mendekati nilai CMC atau Critical Micelle Concentration 

yang jika ditambahkan terlalu banyak emulsifier justru berdampak menurunkan 

nilai daya larut larutan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Supriyo (2007) 

yang menyatakan penggunaan dosis emulsifier yang jauh diatas harga CMCnya 

mengakibatkan terjadinya emulsi balik (reemulsification), disamping itu juga 

secara ekonomis tidak menguntungkan. Diperkuat dengan pernyataan dalam 

penelitian Hudiyanti, dkk (2000 dan 2002) dalam Hudiyanti, dkk (2004) yang 
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menyatakan bahwa harga Critical  Micelle Concentration atau CMC dari lesitin 

adalah 5,25 % v/v.  

Kemampuan lesitin yang dapat menurunkan tegangan permukaan suatu 

emulsi sehingga meningkatkan daya larut larutan sesuai dengan pernyataan 

Cahyadi (2010) yang menyatakan Lesitin merupakan salah satu emulsifier yang 

mampu menstabilkan emulsi air dalam lemak atau lemak dalam air dengan cara 

menurunkan tegangan permukaan antara fase air dan fase lemak. Nilai HLB dari 

lesitin adalah 9 yang nilai ini cukup sesuai untuk menurunkan tegangan 

permukaan dari emulsi yang termasuk minyak dalam air (o/w) 

(Anonymous,2009). Nilai HLB ini mendekati batas dari kemampuan suatu 

emulsifier, yaitu mendekati emulsifier yang bersifat lipofilik sehingga kemampuan 

dalam menurunkan tegangan permukaan semakin rendah dibandingkan dengan 

nilai yang lebih tinggi, hal ini bergantung pula pada kandungan minyak dan air 

dalam susu segar yang termasuk emulsi minyak dalam air. Berdasar kandungan 

yang termasuk minyak atau air yang terdapat dalam susu segar, nilai HLB yang 

diperlukan untuk menurunkan tegangan permukaan adalah 15,173 (Griffin, W.C, 

1994).  Analisis regresi daya larut susu bubuk yang dibuat dengan penambahan 

emulsifier lesitin dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3 Kadar Air 

Rerata kadar air susu bubuk yang dihasilkan setelah penambahan 

emulsifier lesitin dengan konsentrasi 2,5%, 5%, dan 7,5% dalam proses 

pembuatanya berkisar antara 5,11% sampai 12,67%. Rerata kadar air susu bubuk 

yang dihasilkan setelah penambahan emulsifier Tween 80 dengan konsentrasi 

0,5%, 1%, dan 1,5% dalam proses bembuatanya berkisar antara 3,11% sampai 

4,89%. Kadar air susu bubuk tanpa penambahan emulsifier lesitin maupun Tween 

80 berkisar antara 3% sampai 4,33% dengan rerata kadar air mencapai 3,78%. 

Sedangkan kadar air susu bubuk instan Dancow sebagai kontrol dalam penelitian 

ini memiliki rerata nilai kadar air sebesar 3,48%. Rerata kadar air susu bubuk 

dengan penambahan emulsifier lesitin dan Tween 80 dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rerata Kadar Air Susu Bubuk dengan Penambahan Emulsifier 

Lesitin dan Tween 80. 

 

Emulsifier Konsentrasi (% 

v/v susu segar) 

Rerata (%) Notasi 

Lesitin 2,5 5,11 a 

Lesitin 5 9,67 a 

Lesitin 7,5 12,67 a 

Tween 80 0,5 4,89 b 

Tween 80 1 3,11 ab 

Tween 80 1,5 4,78 c 

 

Dari Tabel 7. diatas dapat diketahui rerata kadar air tertinggi diperoleh 

dari perlakuan penambahan emulsifier lesitin dengan konsentrasi 7,5% v/v susu 

segar. Sedangkan untuk rerata kadar air terendah diperoleh dari perlakuan 

penambahan emulsifier Tween 80 dengan konsentrasi 1% v/v susu segar. Pada 

percobaan yang telah dilakukan rerata kadar air susu bubuk yang dibuat dengan 

penambahan emulsifier Tween 80 terendah hanya mencapai 3,11% lebih rendah 



 

 

 

 

dibandingkan dengan rerata kadar air susu bubuk yang dibuat dengan tambahan 

emulsifier lesitin yang mencapai 5,11%. 

Hal tersebut diduga bahwa jenis emulsifier yang digunakan juga 

mempengaruhi kadar air yang terkandung dalam susu bubuk yang dihasilkan. 

Menurut Cahyadi (2006) lesitin merupakan salah satu contoh emulsifier alam 

yang diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit, di ekstrak dari sumber nabati 

atau hewani, sedangkan emulsifier buatan menurut Andre (2009) diperoleh dari 

proses sintetik. Data hasil penelitian pengaruh jenis dan konsentrasi emulsifier 

terhadap susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat drying dengan kajian 

terhadap kadar air susu bubuk terdapat pada Lampiran 4. 

Hasil analisa ragam secara umum mengenai kadar air susu bubuk yang 

dihasilkan melalui proses foam-mat drying dan dengan penambahan jenis serta 

konsentrasi emulsifier yang berbeda memberikan hasil bahwa jenis emulsifier 

berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air susu bubuk. Dengan kata lain rerata 

kadar air susu bubuk yang dibuat dengan penambahan emulsifier Tween 80 

berbeda nyata dengan susu bubuk yang dibuat dengan penambahan emulsifier 

lesitin. Secara umum konsentrasi emulsifier yang ditambahkan juga berpengaruh 

nyata terhadap kadar air susu bubuk yang dihasilkan, yaitu pada penambahan jenis 

emulsifier Tween 80 dan emusifier lesitin. Dengan kata lain secara umum 

penggunaan jenis dan konsentrasi emulsifier dalam pembuatan susu bubuk 

berbengaruh nyata terhadap kadar air susu bubuk yang dihasilkan. Tabel hasil 

analisis ragam kadar air susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat drying 

dapat dilihat pada Lampiran 6. 



 

 

 

 

Hal ini dikarenakan jenis emulsifier yang digunakan berpengaruh 

terhadap kadar air yang terkandung dalam susu bubuk yang dihasilkan. Emulsifier 

alam yang dibuat tanpa melalui proses yang rumit akan tetap meiliki kandungan 

kadar air yang tinggi, sehingga kandungan kadar air susu bubuk juga semakin 

tinggi jika ditambahkan dengan emulsifier lesitin yang merupakan emulsifier 

alami. Tween 80 merupakan salah satu emulsifier buatan yang di proses dengan 

cara sintetik sehingga dimungkinkan mengandung kadar air yang sedikit 

dibandingkan dengan emulsifier alam. Selain itu perbedaan kadar air pada tiap 

penambahan jenis emulsifier juga dikarenakan perbedaan jumlah konsentrasi tiap 

jenis emulsifier yang ditambahkan, yaitu rerata penambahan emulsifier lesitin 

lebih besar daripada Tween 80. kemampuan menurunkan tegangan permukaan 

yang berbeda pada tiap jenis emulsifier juga dipengaruhi oleh kemampuan 

emulsifier dalam menurunkan tegangan permukaan. Kemampuan emulsifier dalam 

menurunkan tegangan permukaan selain pada jumlah yang ditambahkan juga 

bergantung pada nilai HLB yang dimiliki. HLB dari emulsifier yang sesuai atau 

mendekati dengan nilai HLB yang dibutuhkan dalam suatu emulsi maka akan 

semakin sempurna dalam menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air 

yang terkandung dalam emulsi tersebut, sehingga kadar air atau minyak lebih 

sedikit karena keduanya dapat tercampur dengan merata. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.1 Tween 80 

Rerata kadar air susu bubuk yang dihasilkan dengan penambahan 

emulsifier Tween 80 dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel  8. Rerata Kadar Air Susu Bubuk Dengan Penambahan Emulsifier 

Tween 80 

 

Jenis 

Emulsifier 

Konsentrasi 

Emulsifier 

Kadar Air (%) Notasi 

Tween 80 0% 3,78 a 

Tween 80 0,5% 4,89 a 

Tween 80 1% 3,11 a 

Tween 80 1,5% 4,78 a 

Keterangan: notasi yang sama dengan notasi sebelumnya menunjukkan tidak 

berbeda nyata  (α = 5%). 

Pada Tabel 8. diatas dapat dilihat bahwa pada penggunaan emulsifier 

Tween 80 terjadi perubahan nilai kadar air susu bubuk yang tidak nyata. Mulai 

dari konsentrasi emulsifier Tween 80 0% v/v susu segar hingga konsentrasi 1,5% 

v/v susu segar. Interaksi yang tidak berbeda nyata tersebut menunjukkaan bahwa 

faktor-faktor tersebut saling bebas atau dapat dikatakan bahwa masing-masing 

faktor saling berpengaruh tidak nyata terhadap kadar air susu bubuk yang dibuat 

dengan metode foam-mat drying. 

Penambahan emulsifier Tween 80 dengan konsentrasi yang semakin 

tinggi menghasilkan kadar air susu bubuk yang relatif semakin meningkat 

meskipun tidak memiliki pengaruh yang nyata. Rerata nilai kadar air susu bubuk 

yang dipengaruhi oleh interaksi penambahan emulsifier Tween 80 memiliki 

persamaan regresi (Y : 4,094 – 0,583 X + 0,551 X
2
) dimana Y merupakan kadar 

air yang dihasilkan, sedangkan X merupakan konsentrasi Tween 80 yang 

ditambahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6.  



 

 

 

 

 

Gambar 6. Interaksi Emulsifier Tween 80 Terhadap Rerata Kadar Air Susu 

Bubuk yang Dibuat Dengan Metode Foam-mat Drying. 

Dari Gambar 6 diatas dapat dilihat bahwa Tween 80 sebagai emulsifier 

buatan yang diproses melalui proses sintetik menghasilkan kadar air susu bubuk 

yang rendah. Tween 80 merupakan salah satu emulsifier buatan yang di proses 

dengan cara sintetik sehingga dimungkinkan mengandung kadar air yang sedikit 

dibandingkan dengan emulsifier alam. Meskipun kadar air tetap meningkat 

berbanding lurus dengan penambahan jumlah konsentrasi emulsifier tetapi hal 

tersebut tidak memiliki pengaruh yang nyata atau tidak signifikan. Pengaruh yang 

tidak nyata tersebut juga dikarenakan jumlah penambahan emulsifier Tween 80 

yang relatif kecil. Grafik juga menunjukan penurunan nilai kadar air pada awal 

penambahan Tween 80 yang juga tidak berpengaruh secara nyata yaitu pada 
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konsentrasi 0,5% v/v susu bubuk. Hal tersebut dikarenakan jumlah konsentrasi 

Tween 80 yang ditambahkan masih sedikit dibandingkan dengan jumlah 

penambahan selanjutnya, selain itu juga karena kemampuan Tween 80 dalam 

menurunkan tegangan permukaan antara lemak dan air dalam emulsi tersebut 

cukup baik. Hal ini terkait dengan nilai HLB dari Tween 80 yang cukup tinggi 

yaitu menurut Griffin, (1994)  mencapai 9,6 hingga 16,7 yang sesuai sebagai agen 

pengemulsi untuk jenis emulsi minyak dalam air (o/w). Kemampuan yang sesuai 

untuk emulsi minyak dalam air tersebut semakin memaksimalkan kemampuan 

menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air, sehingga kandungan air 

dalam susu bubuk tersebut menjadi dapat bercampur dengan lemak lebih 

sempurna. 

 

4.3.2 Lesitin 

Rerata kadar air susu bubuk yang dihasilkan dengan penambahan 

emulsifier Lesitin dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel  9. Rerata Kadar Air Susu Bubuk Dengan Penambahan Emulsifier 

Lesitin 

 

Jenis 

Emulsifier 

Konsentrasi 

Emulsifier 

Kadar Air 

(%) 

Notasi 

Lesitin 0% 3,78 b 

Lesitin 2,5% 5,11 b 

Lesitin 5% 9,67 ab 

Lesitin 7,5% 12,67 c 

Keterangan: notasi yang sama dengan notasi sebelumnya menunjukkan tidak 

berbeda nyata  (α = 5%). 

 

Tabel 9. diatas dapat dilihat bahwa pada penggunaan emulsifier lesitin 

terjadi perubahan nilai kadar air susu bubuk yang nyata, yaitu dari konsentrasi 

emulsifier lesitin 2.5% v/v susu segar ke konsentrasi emulsifier lesitin 5% v/v susu 



 

 

 

 

segar dan dari konsentrasi emulsifier lesitin 5% v/v susu segar ke konsentrasi 

emulsifier lesitin 7,5% v/v susu segar. Interaksi yang berbeda nyata 

menunjukkaan bahwa faktor tersebut tidak saling bebas atau dapat dikatakan 

bahwa faktor perlakuan tersebut saling berpengaruh terhadap kadar air susu bubuk 

yang dibuat dengan metode foam-mat drying. 

Penambahan emulsifier lesitin dengan konsentrasi yang semakin tinggi 

menghasilkan kadar air susu bubuk yang relatif semakin meningkat. Rerata nilai 

kadar air susu bubuk yang dipengaruhi oleh interaksi penambahan emulsifier 

lesitin memiliki persamaan regresi (Y : 3,538 + 0,750 X + 0,067 X
2
) dimana Y 

merupakan kadar air yang dihasilkan, sedangkan X merupakan konsentrasi lesitin 

yang ditambahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Interaksi Emulsifier Lesitin Terhadap Rerata Kadar Air Susu 

Bubuk yang Dibuat Dengan Metode Foam-mat Drying. 

 

Dari Gambar 7. diatas dapat dilihat bahwa pada penambahan emulsifier 

lesitin memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air dalam susu bubuk 
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yaitu pada penambahan emulsifier lesitin pada konsentrasi 5% v/v susu segar dan 

pada konsentrasi 7,5% v/v susu segar. Peningkatan kadar air susu bubuk dari 

penambahan awal 2,5% hingga 7,5% v/v susu segar tidak mengalami penurunan 

sama sekali. Hal ini dikarenakan jumlah penambahan konsentrasi lesitin yang 

relatif banyak yaitu dari 2,5% hingga 7,5% v/v susu segar, selain itu lesitin 

merupakan salah satu emulsifier alam yang menurut Cahyadi (2006) diperoleh 

dari alam tanpa proses yang rumit, sehingga dimungkinkan masih memiliki 

kandungan air yang relatif tinggi. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Dwi Hudiyanti, dkk (2002), yang menyatakan hasil analisa konsentrat 

lesitin yang berfasa cair, berwarna putih kekuningan, kental dan tidak berbau 

memiliki kadar air 11%. Kadar air yang dimiliki lesitin sebesar 11% tersebut 

dapat dikatakan relatif tingggi dan cukup berpengaruh terhadap kadar air susu 

bubuk yang dihasilkan. Analisis regresi kadar air susu bubuk yang dibuat dengan 

penambahan lesitin dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

4.4 Rendemen 

Rerata rendemen susu bubuk yang dihasilkan setelah penambahan 

emulsifier lesitin dengan konsentrasi 2,5%, 5%, dan 7,5% dalam proses 

bembuatanya berkisar antara 21,38% sampai 24,36%. Rerata rendemen susu 

bubuk yang dihasilkan setelah penambahan emulsifier Tween 80 dengan 

konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5% dalam proses pembuatanya berkisar antara 

20,75% sampai 22,01%. Rendemen susu bubuk tanpa penambahan emulsifier 

lesitin maupun Tween 80 berkisar antara 19,88% sampai 21,87% dengan rerata 

rendemen mencapai 20,58%.  



 

 

 

 

Rerata rendemen susu bubuk dengan penambahan emulsifier lesitin dan 

Tween 80 dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rerata Rendemen Susu Bubuk dengan Penambahan Emulsifier 

Lesitin dan Tween 80. 

 

Emulsifier Konsentrasi (% 

v/v susu segar) 

Rerata (%) Notasi 

Lesitin 2,5 21,38 a 

Lesitin 5 23,63 a 

Lesitin 7,5 24,36 a 

Tween 80 0,5 20,75 b 

Tween 80 1 21,32 b 

Tween 80 1,5 22,01 b 

 

Dari Tabel 10. diatas dapat diketahui rerata nilai rendemen tertinggi 

diperoleh dari penambahan emulsifier lesitin dengan konsentrasi 7,5% v/v susu 

segar. Sedangkan untuk rerata rendemen terendah diperoleh dari penambahan 

emulsifier Tween 80 dengan konsentrasi 0,5% v/v susu segar. Pada percobaan 

yang telah dilakukan rerata rendemen susu bubuk yang dibuat dengan 

penambahan emulsifier lesitin tertinggi mencapai 24,36% lebih tinggi 

dibandingkan dengan rerata rendemen susu bubuk yang dibuat dengan tambahan 

emulsifier Tween 80 yang hanya mencapai 20,75%. 

Hal tersebut diduga kerena perbedaan jumlah penambahan konsentrasi 

emulsifier yang berbeda pada tiap jenis emulsifier. jenis dan konsentrasi emulsifier 

yang ditambahkan yaitu Tween 80 dan lesitin tidak memiliki pengaruh yang nyata 

terhadap rendemen susu bubuk yang dihasilkan meskipun tetap ada perbedaan 

rendemen susu bubuk pada setiap penambahan konsentrasi emulsifier. Pada proses 

pembuatan susu bubuk ini dilakukan penambahan filler dengan konsentrasi yang 

sama pada setiap ulangan yaitu berupa dekstrin. Filler tersebut diduga juga 

mempengaruhi jumlah rendemen susu bubuk yang dihasilkan. Nurika (2000) 



 

 

 

 

menyatakan bahwa pada saat pengeringan air menguap dari bahan sehingga 

penguapan air menyebabkan susut berat bahan, karena penambahan dekstrin 

sebagai bahan pengisi dapat menggantikan berat air yang menguap, karena sifat 

dekstrin tidak ikut menguap selama pengeringan serta dapat meningkatkan total 

padatan terlarut dalam bahan sehingga rendemen yang diperoleh lebih besar. Data 

hasil penelitian pengaruh jenis dan konsentrasi emulsifier terhadap susu bubuk 

yang dibuat dengan metode foam-mat drying dengan kajian terhadap rendemen 

susu bubuk terdapat pada Lampiran 4. 

Hasil analisa ragam mengenai rendemen susu bubuk yang dihasilkan 

dengan proses foam-mat drying dan dengan penambahan jenis serta konsentrasi 

emulsifier yang berbeda memberikan hasil bahwa faktor pertama yaitu jenis 

emulsifier yang digunakan berpengaruh tidak nyata terhadap rendemen susu 

bubuk yang dihasilkan, dengan kata lain rerata rendemen susu bubuk yang dibuat 

dengan penambahan emulsifier Tween 80 berbeda tidak nyata dengan susu bubuk 

yang dibuat dengan penambahan emulsifier lesitin. Faktor kedua yaitu konsentrasi 

emulsifier yang ditambahakan juga berpengaruh tidak nyata terhadap rendemen 

susu bubuk yang dihasilkan pada penambahan jenis emulsifier Tween 80 dan 

emusifier lesitin. Hal ini berarti penggunaan jenis dan konsentrasi emulsifier 

dalam pembuatan susu bubuk tidak berbengaruh nyata terhadap rendemen susu 

bubuk yang dihasilkan dengan metode pembuata foam-mat drying. Hasil analisis 

ragam mengenai rendemen susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat 

drying dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Hal ini disebabkan karena jenis dan konsentrasi emulsifier yang 

digunakan memang tidak berpengaruh terhadap rendemen susu bubuk, akan tetapi 



 

 

 

 

sangat berpengaruh terhadap daya larut susu bubuk yang dihasilkan. Cahyadi 

(2008), menyatakan bahwa suatu bahan yang dapat mengurangi kecepatan 

tegangan permukaan dan tegangan antara dua fase yang dalam keadaan normal 

tidak saling melarutkan, menjadi dapat bercampur dan selanjutnya membentuk 

emulsi disebut pengemulsi atau emulsifier. Rendemen sangat dipengaruhi oleh 

penambahan bahan pengisi (filler) yang pada penelitian ini menggunakan dekstrin 

dengan konsentrasi 13% b/v susu segar, hal ini sesuai dengan pernyataan Nurika 

(2000), yang menyatakan bahwa sifat dekstrin tidak ikut menguap selama 

pengeringan serta dapat meningkatkan total padatan terlarut dalam bahan sehingga 

rendemen yang diperoleh lebih besar. Secara keseluruhan rendemen susu bubuk 

yang dihasilkan meningkat sebanding dengan penambahan jumlah konsentrasi 

emulsifier yang ditambahkan, meskipun pengaruh yang di berikan tidak nyata atau 

tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena konsentrasi emulsifier yang 

ditambahkan juga semakin tinggi pada setiap perulanganya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4.1 Tween 80 

Rerata rendemen susu bubuk yang dihasilkan dengan penambahan 

emulsifier Tween 80 dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel  11. Rerata Rendemen Susu Bubuk Dengan Penambahan Emulsifier 

Tween 80 

 

Jenis 

Emulsifier 

Konsentrasi 

Emulsifier 

Rerata (%) Notasi 

Tween 80 0% 20,58 a 

Tween 80 0,5% 20,75 a 

Tween 80 1% 21,32 a 

Tween 80 1,5% 22,01 a 

Keterangan: notasi yang sama dengan notasi sebelumnya menunjukkan tidak 

berbeda nyata  (α = 5%) 

 

Dari Tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa pada penggunaan emulsifier 

Tween 80 terjadi perubahan rendemen susu bubuk yang tidak nyata. Mulai dari 

konsentrasi emulsifier Tween 80 0% v/v susu segar hingga konsentrasi  1.5% v/v 

susu segar. Interaksi yang tidak berbeda nyata menunjukkaan bahwa faktor 

perlakuan tersebut tidak saling berpengaruh terhadap rendemen susu bubuk yang 

dibuat dengan metode foam-mat drying. Pada penambahan emulsifier Tween 80 

perubahan nilai rendemen secara nyata tidak terjadi. 

Penambahan emulsifier Tween 80 dengan konsentrasi yang semakin 

tinggi menghasilkan rendemen susu bubuk yang relatif semakin meningkat 

meskipun pengaruh yang di berikan tidak nyata atau signifikan. Rerata nilai 

rendemen susu bubuk yang dipengaruhi oleh interaksi penambahan emulsifier 

Tween 80 memiliki persamaan regresi (Y : 20,570 + 0,176 X + 0,530 X
2
) dimana 

Y merupakan rendemen yang dihasilkan, sedangkan X merupakan konsentrasi 

Tween 80 yang ditambahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 8. 

 



 

 

 

 

 

Gambar 8. Interaksi Emulsifier Tween 80 Terhadap Rerata Rendemen Susu 

Bubuk yang Dibuat Dengan Metode Foam-mat Drying. 

 

Dari Gambar 8 diatas dapat dilihat bahwa dari awal penambahan 

emulsifier Tween 80 dengan konsentrasi 0,5% hingga 1,5% v/v susu segar 

menghasilkan rendemen susu bubuk yang semakin tinggi, akan tetapi penambahan 

emulsifier tersebut tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap penambahan 

nilai rendemen susu bubuk. Hal ini menunjukan bahwa penambahan rendemen 

susu bubuk tersebut disebabkan karena jumlah emulsifier yang ditambahkan. 

Karena emulsifier yang ditambahkan tetap memiliki total padatan yang akan 

menambah sedikit rendemen susu bubuk yang dihasilkan pada setiap 

perulanganya. Analisis regresi rendemen susu bubuk yang dibuat dengan 

penambahan Tween 80 dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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4.4.2 Lesitin 

Rerata rendemen susu bubuk yang dihasilkan dengan penambahan 

emulsifier Lesitin dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel  12. Rerata Rendemen Susu Bubuk Dengan Penambahan Emulsifier 

Lesitin 

 

Jenis 

Emulsifier 

Konsentrasi 

Emulsifier 

Rerata (%) Notasi 

Lesitin 0% 20,58 b 

Lesitin 2,5% 21,38 b 

Lesitin 5% 23,63 b 

Lesitin 7,5% 24,36 b 

Keterangan: notasi yang sama dengan notasi sebelumnya menunjukkan tidak 

berbeda nyata  (α = 5%) 

Tabel 12 diatas menunjukan bahwa pada penggunaan emulsifier lesitin 

terjadi perubahan rendemen susu bubuk yang tidak nyata. Dari konsentrasi 

emulsifier lesitin 0% v/v susu segar hingga konsentrasi 7.5% v/v susu segar terjadi 

perubahan nilai rendemen susu bubuk yang tidak nyata (Batas bawah dan batas 

atas pada 95% Confidence Interval berpotongan, hal ini berarti tida berbeda 

nyata). Interaksi yang tidak berbeda nyata menunjukkaan bahwa faktor tersebut 

saling bebas atau dapat dikatakan bahwa faktor perlakuan tersebut tidak saling 

berpengaruh terhadap rendemen susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat 

drying. 



 

 

 

 

Penambahan emulsifier lesitin dengan konsentrasi yang semakin tinggi 

menghasilkan rendemen susu bubuk yang relatif semakin meningkat meskipun 

pengaruh yang di berikan tidak signifikan. Rerata rendemen susu bubuk yang 

dipengaruhi oleh interaksi penambahan emulsifier lesitin dengan memiliki 

persamaan regresi (Y : 20,435 + 0,565 X – 0,003 X
2
) dimana Y merupakan 

rendemen yang dihasilkan, sedangkan X merupakan konsentrasi lesitin yang 

ditambahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9.  

Gambar 9. Interaksi Emulsifier Lesitin Terhadap Rerata Rendemen Susu 

Bubuk yang Dibuat Dengan Metode Foam-mat Drying. 

 

Dari Gambar 9. diatas dapat dilihat bahwa penambahan emulsifier yang 

meningkat konsentrasinya pada setiap ulangan memberikan peningkatan pula 

terhadap nilai rendemen susu bubuk yang dihasilkan. Peningkatan tersebut lebih 

drastis atau tajam dibandingkan dengan penambahan emulsifier Tween 80 

meskipun tetap memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap rendemen susu 
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bubuk. Hal ini disebabkan karena penambahan konsentrasi emulsifier yang 

semakin tinggi pada setiap ulanganya. Lesitin tetap memiliki total padatan terlarut 

yang jika dikeringkan akan sedikit menambah rendemen dari susu bubuk yang 

dihasilkan. Peningkatan jumlah rendemen pada penambahan emulsifier lesitin 

lebih tajam dibandingkan dengan penambahan emulsifier Tween 80. Hal ini 

dikarenakan proporsi jumlah penambahan lesitin juga lebih tinggi dibandingkan 

dengan proporsi penambahan Tween 80 sehingga total padatan pada lesitin juga 

lebih banyak dibandingkan dengan penambahan Tween 80. Analisis regresi 

rendemen susu bubuk yang dibuat dengan penambahan emulsifier lesitin dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 

 

4.5 Pemilihan Alternatif Terbaik 

Penentuan alternatif terbaik dalam penelitian ini menggunakan metode 

multiple attribute. Atribut yang digunakan yaitu nilai daya larut susu bubuk, kadar 

air, serta nilai redemen susu bubuk. Nilai ideal untuk daya larut adalah 

maksimum,  nilai ideal untuk kadar air adalah minimum, dan nilai ideal untuk 

rendemen susu bubuk yang dihasilkan adalah maksimum. 

Nilai masing-masing atribut dihitung derajat kerapatannya (d
k
i) sesuai 

nilai ideal yang sudah ditentukan yaitu nilai maksimum untuk atribut daya larut, 

nilai minimum untuk atribut kadar air, dan nilai maksimum untuk atribut 

rendemen susu bubuk yang dihasilkan. Setelah diketahui hasil derajat kerapatan 

tiap perlakuan berdasarkan atribut yang digunakan, kemudian dihitung jarak 

kerapatan (L1, L2, dan L∞) masing-masing perlakuan. Perlakuan terbaik dipilih 

dari nilai perlakuan dengan jarak kerapatan minimum. 



 

 

 

 

Jarak kerapatan minimum untuk L1 adalah 0,147, L2 adalah 0,024, dan 

L∞ adalah 0.105. Nilai tersebut berada pada perlakuan T22 (penambahan 

emulsifier Tween 80 dengan konsentrasi 1% v/v susu segar). Dari perlakuan 

terbaik dianalisa pula kandungan protein dalam susu bubuk tersebut. Hasil dari 

analisa menunjukan rerata kandungan protein susu bubuk mencapai 11,089 %. 

Kandungan protein ini sudah mencukupi dari nilai Standar Nasional Indonesia 

(SNI 3725-2009) yang nilai minimal kandungan protein dalam susu bubuk 

mencapai 11,0 %. Hasil perhitungan derajat kerapatan dan jarak kerapatan 

terdapat pada Lampiran 8. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan 

emulsifier Tween 80, konsentrasi 1% v/v susu segar memberikan hasil terbaik 

dengan rerata nilai daya larut susu bubuk 34,01% yang nilai ini juga lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai kontrol daya larut susu bubuk instan yang hanya 

mencapai 13,06%. Rerata nilai kadar air susu bubuk 3,11% yang nilai ini lebih 

rendah dibandingkan dengan nilai kontrol kadar air susu bubuk instan yang 

mencapai 3,48%. Rerata nilai rendemen susu bubuk yang dihasilkan sebesar 

21,32% dan rerata nilai kadar protein yang terkandung dalam susu bubuk 

mencapai 11,089 % yang nilai ini belum mencukupi nilai SNI susu bubuk yang 

mencapai 25 % sehingga memerlukan penelitian lanjutan untuk memaksimalkan 

kualitas kimia dari susu bubuk yang dihasilkan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.6 Validasi Model 

Berdasarkan hasil analisa regresi menggunakan software SPSS 17 

menghasilkan persamaan regresi dari hubungan jenis dan konsentrasi emulsifier 

yang digunakan terhadap nilai daya larut, kadar air, serta rendemen susu bubuk 

yang dihasilkan. Hal ini perlu dilakukan validasi untuk membandingkan solusi 

hasil perhitungan dengan hasil percobaan yaitu menggunakan jenis emulsifier 

Tween 80 dengan konsentrasi 1%. Pada Tabel 10. terdapat perbandingan antara 

hasil rerata percobaan dengan hasil perhitungan dari persamaan. 

Tabel 13. Uji Validasi 

Respon Persamaan Rerata (%) validasi (%) 

Daya larut 29,643 – 3,697 T + 6,047 TT 34,01 32,011 

Kadar air 4,094 – 0,583 T + 0,551 TT 3,11 4,06 

Rendemen 20,570 + 0,176 T + 0,530 TT 21,32 21,276 

 

Dari hasil validasi pada Tabel. 13 dapat dilihat bahwa nilai daya larut, 

kadar air, serta rendemen tidak menunjukan perbedaan yang terlalu besar pada 

perhitungan secara komputasi dibanding dengan secara matematis. Dari hasil 

validasi nilai daya larut, kadar air serta rendemen susu bubuk masing-masing 

adalah 32,011; 4,06 serta 21,276. Nilai ini tidak memiliki perbedaan yang cukup 

berpengaruh terhadap hasil rerata percobaan. Sehingga hasil validasi dengan 

persamaan yang terbentuk pada pembuatan susu bubuk dengan metode foam-mat 

drying dinyatakan layak. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil terbaik susu bubuk dari penambahan jenis dan konsentrasi 

emulsifier, yaitu dengan penambahan Tween 80 dengan konsentrasi 1% v/v susu 

segar. Susu bubuk yang dihasilkan dengan metode foam-mat drying dengan 

penambahan 1% v/v susu segar Tween 80 tersebut menghasilkan nilai daya larut 

susu bubuk 34,01%. Nilai  kadar air susu bubuk 3,11% dan nilai rendemen susu 

bubuk 21,32%. Rerata kandungan protein 11,089 % yang nilai tersebut belum 

mencukupi dari nilai SNI susu bubuk yang mencapai 25 %. 

 

 

5.2 Saran 

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai protein 

yang terkandung dalam susu bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat drying 

menggunakan emulsifier Tween 80. Selain itu diperlukan juga penelitian lanjutan 

mengenai komposisi susu bubuk yang akan dihasilkan sehingga diharapkan 

kandungan nutrisi dan gizi dari susu bubuk yang dihasilkan akan lebih sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonymous. 2003. TWEEN 80 Sigma Ultra. http://www.sigma-aldrich.com. 

Diakses tanggal 12 Januari 2011 23.11 WIB. 

 

Anonymous. 2009. Unsolved Problem in Chemistry.  www.forumsains.com. 

Diakses tanggal 7 Oktober 2010  09.23 WIB. 

 

Anonymous. 2009. Emulsifiers with HLB Values.  

www.theherbarie.com/files/resourcecenter/formulating/Emulsifiers_HL

B_Values.pdf. Diakses tanggal 22 April 2011  09.23 WIB. 

 

Anonymous. 2010. Koperasi KUD Batu. http://umkm-

online.com/index.php/component/content/article/37-tv/52-koperasi-kud-

batu.html. diakses Tanggal 24 Januari 2011 09.01 WIB. 

 

Aires V.A., K.D. Hinsch, F.M. Schloesser, F.M. Schloesser, K. Bogner,  S.M.  

Schloesser and E. Hinsch. 2003.  In vitro  and  in  vivo  comparison  of  

egg yolk-based and soybean lecithin based  extenders for  

cryopreservation of bovine semen. Theriogenology  60(2): 269-279. 

 

Aji, B.S, 2010. Optimasi konsentrasi Dekstrin dan suhu pengeringan dalam 

pembuatan bubuk sari kedelai dari kedelai lokal varietas grobokan 

dengan foam mat drying method. Skripsi. TIP. Universitas Brawijaya. 

Malang. 

 

Andre. 2009. Tugas Kuliah (Emulsi dan Suspensi).  

http://andre774158.wordpress.com. Diakses tanggal 7 Okotober 2010 

09.35 WIB. 

 

Apriyantono, A., dkk. 1989. Petunjuk Laboraturium Analisis Pangan. PT 

Penerbit IPB (IPB PRESS). Bogor. 

 

Arif, H. 2007. Lesitin Tidak Hanya Penting Untuk Proses Pangan Tapi Juga 

Untuk Kesehatan. www.duniapangankita.wordpress.com. Diakses 

tanggal 12 Januari 2011 23.15 WIB. 

 

Belitz, H. D. And W. Grosch, 1987.  Food Chemistry. Springer Verlag Berlin.  

Heidelberg. 

 

Cahyadi, Wisnu. 2006. Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan 

Pangan. Bumi Aksara. Jakarta. 

 

Cahyadi, W. 2008. Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan. 

Bumi Aksara, Jakarta. 

 

 

http://www.sigma-aldrich.com/
http://www.forumsains.com/
http://umkm-online.com/index.php/component/content/article/37-tv/52-koperasi-kud-batu.html
http://umkm-online.com/index.php/component/content/article/37-tv/52-koperasi-kud-batu.html
http://umkm-online.com/index.php/component/content/article/37-tv/52-koperasi-kud-batu.html
http://andre774158.wordpress.com/
http://www.duniapangankita.wordpress.com/


 

 

 

 

Campbell, N.A., J.B. Reece and L.G. Mitchell, 2002. Biologi. Ed ke-5. Jilid I. 

Erlangga. Hlm. 72-73. 

 

Griffin, W. C, 1994. Calculation of HLB valuess of Nonionic Surfactants, J. 

Soc. Cosmet. Chem. 5, 249-256 

 

Histifarina. D., D. Musaddad, dan E. Murtiningsih. 2004. Teknik pengeringan 

dalam oven untuk irisan wortel kering bermutu. Jurnal Hortikultura 

14(2): 107-112. 

 

Horngren T Charles. Foster, George. 1992. Akuntansi Biaya dengan 

Pendekatan Manajerial. Jakarta : Erlangga 

 

Hudianti, D, dkk. 2004. Pegaruh Sukrosa, Kasein dan Kalsium Terhadap 

Daya Emulsi Lesitin Kelapa. Laporan Penelitian. Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Diponegoro. Semarang. 

 

Insiani, Yun, dkk. 2006. Panduan Inspeksi Penaatan Pengelolaan Lingkungan 

Industri Pengolahan Susu. Deputi MENLH Bidang Pengendalian 

Pencemaran Kementrian Negara Lingkungan Hidup. Kebon Nanas. 

Jakarta Timur.  

 

International Flora Technologies, Ltd, 2009. Hydrophile-Lipophile Balance 

System. Technical Work Instruction, Page 1 of 4. 

 

Jiao J and Burgess DJ. 2003. Rheology and stability of w/o/w multiple 

emulsions containing Span 83 and Tween 80. Associ. Amer. Pharm. 

Sci., 5(1): E7. 

 

Jurgens, R. F,  et al. 2002. Geological interpretations of the topography of 

selected regions of Venus from Arecibo to Goldstone radar 

interferometry, Lunar and Planetary Science Conference XXXIII, 

submitted. 

 

Khotimah, K. 2006. Pembuatan Susu Bubuk Dengan Foam-Mat Drying : 

Kajian Pengaruh Bahan Penstabil Terhadap Kualitas Susu Bubuk. 

Skripsi. Fakultas Peternakan. Universitas Muhammadiah. Malang. 

 

Kieso, Donald E & Jerry J. Weygandt. 1995. Intermediate Accounting. Edisi 

Ketujuh. Jilid I. Dialihbahasakan Herman Wibowo. Jakarta : Binarupa 

Aksara. 

 

Lopez A, Llinares F, Cortell C & Herraez M. 2000. Comparative enhancer 

effects of Span 20 with Tween 20 and Azone on the in vitro 

percutaneous penetration of compounds with different 

lipophilicities. Int J Pharmacol 202, 133–140. 

 

 



 

 

 

 

Makfoeld, D., W.M. Djagal, H. Pudji, A. Sri, R. Sri, S. Sudarmanto, Suhardi., M. 

Soeharsono, H. Suwedo dan Tranggono. 2002. Kamus Istilah Pangan 

dan Nutrisi. Kanisius. Yogyakarta. 

 

Malingre MM, Schellens JH, van Tellingen O, Ouwehand M, Bardelmeijer HA, 

Rosing H, Koopman FJ, Schot ME, Ten Bokkel Huinink WW & Beijnen 

JH. 2001. The co-solvent Cremophor EL limits absorption of orally 

administered paclitaxelin cancer patients. Br J Cancer 85, 1472–1477. 

 

Muchtadi, D., C. Hanny W., K. Sutrisno, dan R. Afrina. 1995. Pengaruh 

pengeringan dengan alat pengering semprot dan drum terhadap 

aktivitas antitrombotik bawang putih dan bawang merah. Buletin 

Teknik dan Industri Pangan 6(3): 28-32. 

 

Murtala, S.S. 1999. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Bahan Pengisi Terhadap 

Bubuk Sari Buah Markisa Siuh (passiflora edulis). Tesis. Universitas 

Brawijaya. Malang. 

 

Rahayu. S, et al. 2008. Koefisie Pindah Panas Konveksi Pada Pengering Daun 

Sambiloto Menggunakan Pengering Hampa. Seminar Nasional 

Teknik Pertanian. UGM. Yogyakarta. 

 

Rahimah, Souvia. 2010. Pengolahan Susu. FTIP. Universitas Padjadjaran. 

Bandung. 

 

Shiddieqy, 2008. Bakteri Menyebabkan Keracunan Susu. http://netfarm. 

blogsome.com/bakteri-menyebabkan-keracunan-susu.htm. Diakses 

tanggal 11 Januari 22.30 WIB. 

 

Soeharto, I. 2002. Studi Kelayakan  Proyek Industri. Penerbit Erlangga, 

Jakarta. 

 

Standar Nasional Indonesia. 1992. Dekstrin untuk Industri Pangan. Badan 

Standarisasi Nasional: Jakarta 

 

Sudarmadji, S., B. Haryono, dan Suhardi. 1997. Prosedur Analisa Untuk Bahan 

Makanan dan Pertania. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

 

Sugiri, Slamet. Riyono, Bogat Agus. 2002. Akuntansi Pengantar I. Yogyakarta : 

UPP AMP YKPN 

 

Suharyanto. 2009. Pengolahan Bahan Pangan Hasil Ternak. 

http://suharyanto.wordpress.com. Diakses tanggal 23 Desember 21.37 

WIB. 

 

Suhendar. Y., W.I. Dadang, T. Mardi, S. Riyanto, I.R. Palupi dan O. Sucahyo, 

2008. Pasca Panen Lalai Kualitas Susu Terbengkalai. 

http://www.agrina-online.com. Diakses tanggal 11 Januari 22.30 WIB. 

http://suharyanto.wordpress.com/
http://www.agrina-online.com/


 

 

 

 

Supriyo, E. 2007. Pengaruh Konsentrasi Surfactant Pada Formulasi 

Propuxure 20 Ec Dan Efektifitasnya Dalam  Membasmi Nyamuk 

Aedes Aegypti. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 

Semarang. 

 

Supriyono, RA. 1999. Akuntansi Biaya. Yogyakarta : BPFE. 

 

Suryanto, R. 2000. Pembuatan Bubuk Sari Buah Sirsak Dari Bahan Baku 

Pasta Dengan Metode Foam-Mat Drying, Kajian Suhu Pengeringan, 

Konsentrasi Dekstrin dan Lama Penyimpanan Bahan Baku Pasta. 

Tesis. Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Soyfoods, Center. 2005. History of Soy Lecithin. In: The world’s leading 

souces of information on soyfoods. www.the soy daily
TM

. 1-2. 27-09-

2005. 

 

Torabinejad M, Khademi AA, Babagoli J, Cho Y, Johnson WB, Bozhilov K, Kim 

J, Shabahang S. 2003. A new solution for the removal of the smear 

layer. J Endodon. 29(3): 170-5. 

 

Widya, D. 2003. Proses Produksi dan Karakteristik Tepung Biji Mangga 

Jenis Arumanis. Skripsi. IPB. Bogor. 

 

Winarno, F.G. 2002. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia. Jakarta. 

 

Yalkowsky, S.H., 1981,  Techniques of Salubilization of Drugs, Marcel Dekker 

Inc., New York and Bassel. 

 

Yuwono, S. S. Dan T. Susanto, 1998. Pengujian Fisik Pangan. Fakultas 

Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Zhang H, Yao M, Morrison RA, Chong S. 2003. Commonly used surfactant, 

Tween 80, improves absorption of p-glycoprotein substrate, digoxin, in 

rats. Arch Pharm Res; 26(9):768-72 (abstrak). 

 

Zulkarnain, A.K. 2008. Pengaruh Penambahan Tween 80 Dan Poli Etilen 

Glikol 400 Terhadap Absorpsi Piroksikam Melalui Lumen Usus In 

Situ. Majalah Formasi Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.the/


 

 

 

 

Lampiran 1. Prosedur Uji 

1. Daya Larut (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Kertas saring di oven pada suhu 105 
o
C selama 10 menit. 

 Didinginkan dalam desikator dan ditimbang hingga berat konstan (a). 

 Timbang sampel (berat awal). 

 Masukan sampel yang telah ditimbang pada ml air yang telah ditentukan 

bersuhu 25 
o
C. 

 Saring denga kertas saring yang telah diketahui beratnya. 

 Kertas saring tersebut dioven kembali pada suhu 105 
o
C selama 3 jam. 

 Didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai didapatkan berat 

konstan (b). 

Perhitungan Daya Larut : 

Berat akhir  : (b-a) 

Daya larut  : 
(berat  awal  – berat  akhir )

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑎𝑤𝑎𝑙
 x 100% 

 

2. Kadar Air (SNI, 2009) 

 Panaskan cawan kosong beserta tutupnya dalam oven pada suhu (102 ± 2) 

°C selama lebih kurang satu jam dan dinginkan dalam desikator (untuk 

cawan aluminium didinginkan selama 10 menit dan cawan porselen 

didinginkan selama 20 menit) kemudian timbang dengan neraca analitik 

(cawan dan tutupnya) (W0). 

 Masukkan 1 g sampai 3 g sampel ke dalam cawan, tutup, dan timbang 

(W1). 



 

 

 

 

 Panaskan cawan yang berisi sampel tersebut dalam keadaan terbuka 

dengan meletakkan tutup cawan disamping cawan di dalam oven pada 

suhu (102 ± 2) °C selama dua jam (dua jam setelah suhu oven 102 °C). 

 Tutup cawan timbang ketika masih di dalam oven, pindahkan segera 

kedalam desikator dan dinginkan selama 45 menit (cawan beserta sampel 

benar-benar dingin) kemudian timbang. 

 Lakukan pemanasan kembali selama 1 jam dan ulangi kembali sampai 

perubahan bobot antara pemanasan selama 1 jam mempunyai interval ≤ 2 

mg ((W2). 

Perhitung Kadar Air : 

Kadar Air  : 
W1−W2

𝑊1−𝑊0
 x 100% 

 

3. Rendemen 

 Timbang bahan dengan timbangan analitik (untuk padatan) atau ukur 

larutan dalam labu ukur (untuk cairan) (input). 

 Timbang produk atau sampel hasil proses dengan timbangan analitik 

(output) 

Perhitungan Rendemen : 

Rendemen  : 
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 x 100% 

 

 

 



 

 

 

 

4. Kandungan Protein (Sudarmadji, 1997) 

 Timbang sampel sebanyak ± 0,2 – 0,3 gr. 

 Cawan petri yang telah diisi sampel dimasukan ke dalam labu kjehdal. 

 Ditambahkan 1,4 gr katalisator (seleniumgemisch, buatan Merck) dan 

batu didih. 

 Ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat (dalam ruang asam). 

 Didestruksi hingga warna menjadi hijau jernih. 

 Ditambahkan 60 ml aquades, kocok dan masukan dalam erlenmeyer 

300 ml. 

 Beker glass 300 ml diisi 25 ml H2SO4 0,1 N, dan 3 tetes indikator mix 

hingga warna menjadi ungu kemudian diletakan dibawah ujung alat 

destilasi. 

 Untuk destilasi ditambahkan 20 ml NaOH 40% ke dalam erlenmeyer 

hasil destruksi. 

 Beker glass yang berisi hasil sulingan dititrasi dengan NaOH 0,1 N 

hingga warna berubah menjadi hijau jernih. 

 Blanko dibuat dengan cara yang sama. 

Perhitungan Kandungan Protein : 

Kandungan Protein : 

 𝑚𝑙  𝑁𝑎𝑂𝐻  𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 −𝑚𝑙  𝑁𝑎𝑂𝐻  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙  𝑥  𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻  𝑥  0,014 𝑥  6,25

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙  (𝑔𝑟 )
 x 100% 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 2. Prosedur Analisis Data (sofware SPSS 17) 

1. Tahap memasukan data pada program SPSS 17. Prosedurnya sebagai  berikut : 

a) Komputer telah siap dengan program SPSS 17 yang telah terinstal. 

b) Klik variable view yang berada di pojok kiri bawah interface program, 

kemudian diisi kolom name, label, dan value berdasarkan data yang akan 

dianalisa. 

c) Kemudian klik data view untuk memasukan data yang akan dianalisis. 

 

2. Tahap analisis deskriptif, analisia ini dilakukan untuk melihat ukuran 

pemusatan dan ukuran penyebaran data, dalam hal ini ukuran pemusatan 

datanya adalah mean (Rataan) dan ukuran penyebarannya adalah Std 

Deviation (Standar Deviasi). Prosedurnya sebagai berikut : 

a) klik Analyze yang berada pada tool bar atas pada interface program , 

kemudian pilih Compare Means, lalu Klik Means. 

b) Memasukan data yang didapat (kadar air, daya larut, atau rendemen) pada 

dependent list, data jenis emulsifier dan konsentrasi emulsifier pada 

independent list, lalu klik ok. 

c) Menganalisa data yang dilihat dari nilai mean dan std. Deviation dari tiap 

sampel. 

 

3. Tahap analisis  Ragam (Analisis Varian), dilakukan untuk menguji pengaruh  

jenis emulsifier dan konsentrasi emulsifier pada emulsifier Tween 80 dan 

lesitin terhadap kualitas fisik susu bubuk, apakah ada pengaruhnya atau tidak. 

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kualitas fisik antara jenis emulsifier  



 

 

 

 

Lampiran 2. (Lanjutan) 

yang diberikan maka dilakukan penetapan Confidence Interval pada taraf 0,05. 

Prosedurnya sebagai berikut : 

a) Klik Analyze yang berada pada tool bar atas pada interface program, 

kemudian pilih linear model, Kelik univariate. 

b) Memasukan data yang didapat (kadar air, daya larut, atau rendemen) pada 

dependent variable, data jenis emulsifier dan konsentrasi emulsifier pada 

fixed factor. 

c) Klik option, jenis*konsentrasi dimasukan pada display means form lalu 

klik contionue, perhatikan /design + jenis jenis*konsentrasi. 

d) Periksa yang tampak pada layar computer apakah sudah sesuai, jika sesuai 

klik tanda “►” untuk menjalankan syntax, maka diperoleh hasil nalisis. 

 

4. Tahap analisis regresi, diperlukan untuk mencari hubungan antara konsentrasi 

emulsifier pada Tween 80 dan lesitin dengan kualitas fisik susu bubuk. Oleh 

karena Tween 80 menggunakan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5% v/v susu 

segar, sedangkan untuk Lesitin konsentrasi yang digunakan 2,5%, 5%, dan 

7,5% v/v susu segar, maka analisis regresi dilakukan secara terpisah pada 

kedua konsentrasi tersebut. Persamaan garis regresi dugaan sebagai berikut : 

Tween 80 : Y1 = o + 1D + 2D
2
  

Lesitin : Y2 = o + 1D + 2D
2
  

Ket : Y1 = variabel terikat (dependent variable) pada emulsifier Tween 80. 

          Y2 = variabel terikat (dependent variable) pada emulsifier Lesitin. 

          β0, β1, β3 = konstanta (predictor) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 2. (Lanjutan) 

Maka prosedurnya sebagai berikut : 

a) kembali ke vareible view (buat halaman baru),  ketik pada name D, B, Y1 

dan Y2, pada kotak decimals ketik 0, 0, 2, dan 2, pada kolom label ketik 

konsentrasi pada Tween 80, konsentrasi pada lesitin, data amatan (kadar 

air, daya larut, atau rendemen) untuk Tween 80 dan data amatan (kadar air, 

daya larut, atau rendemen) untuk lesitin. 

b) Klik data view pada pojok kiri bawah layar computer. Kemudian lengkapi 

kolom D, B, Y1 dan Y2 dengan  data hasil amatan (kadar air, daya larut, 

atau rendemen). 

c) Klik transform, kemudian klik compute, untuk melengkapi kolom TT dan 

LL, ketik TT pada target variable dan T*T pada numeric expression, lalu 

klik ok ketik LL  pada target variable dan L*L pada numeric expression, 

lalu klik ok, setelah itu klik analisis, pilih regession, klik linear. 

d) Masukan kualitas fisik susu bubuk (Y1) pada kotak dependent, data 

konsentrasi emulsifier Tween 80 pada kotak independent (s), TT pada 

kotak independent (s)  lalu klik ok maka akan diperoleh hasil analisis 

untuk kualitas susu bubuk dengan emulsifier Tween 80 (Y1). 

e) Masukan kualitas fisik susu bubuk (Y1) pada kotak dependent, data 

konsentrasi emulsifier lesitin pada kotak independent (s), LL pada kotak 

independent (s)  lalu klik ok maka akan diperoleh hasil analisis untuk 

kualitas susu bubuk dengan emulsifier lesitin (Y1). 

Untuk menggambar kedua persamaan garis regresi diatas, maka kita 

kembali ke data view dengan mengganti data pada kolom D dan B (ingat  



 

 

 

 

Lampiran 2. (Lanjutan) 

decimal diganti dari 0 menjadi 2), sedangkan untuk mengisi  kolom Y1 

dan Y2, klik tranform, lalu klik compute.  

f) Ketik Y1 pada kotak Target Variable  dan o + 1D + 2D
2
 (berdasar nilai 

yang sebelumnya muncul) pada kotak Numeric Expression, lalu klik OK. 

Ketik Y2 pada kotak Target Variable  dan o + 1D + 2D
2
 (berdasar nilai 

yang sebelumnya muncul) pada kotak   Numeric Expression, lalu klik OK. 

g) Klik Graphs, klik Line, klik Simple, lalu klik Difine. Tandai atau pilih 

Other statistic (e.g. mean). Pindahkan kualitas fisik susu bubuk Tween 80 

(Y1) dengan tanda “►” ke kotak Variable. Pindahkan konsentrasi (Tween 

80) dengan tanda “►” ke Category Axis lalu klik OK. 

h) Pindahkan kualitas fisik susu bubuk Lesitin (Y2) dengan tanda “►” ke 

kotak Variable. Pindahkan konsentrasi (lesitin) dengan tanda “►” ke 

Category Axis lalu klik OK. 

i) Maka diperoleh gambar grafik untuk masing masing pengaruh jenis 

emulsifier (Tween 80 dan Lesitin) terhadap kualitas fisik (daya larut, kadar 

air, dan rendemen) susu bubuk yang dibuat dengan metode vacuum drying. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 3. Metode Pemilihan Alternatif Terbaik (Multiple Attribute) 

Pemilihan alternatif terbaik dengan menggunakan metode multiple 

attribute (Zeleny, 1982), adalh sebagai berikut:  

- Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter.  

Nilai ideal adalah nilai yang diharapkan. asumsi nilai ideal untuk masing-

masing parameter adalah: 

Daya larut : tinggi 

Kadar air : rendah 

Rendemen : tinggi 

- Menghitung Derajat Kerapatan 

Bila nilai ideal (d
k 

i) min, maka: 

d
k

i = 
nilai kenyataan yang mendekati ideal (x*i)

nilai ideal masing-masing alternatif (xki)
  

Bila nilai ideal (d
k

 i) maks, maka: 

d
k

i = 
nilai ideal masing-masing alternatif (xki)

nilai kenyataan yang mendekati ideal (x*i)
  

- Menghitung Jarak Kerapatan 

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasarkan jumlah parameter = 1/jumlah parameter 

L1 = (λ,k) = 1 - ∑λ d
k
 i 

L2 = (λ,k) = [∑λi
2 

(1- d
k
 i)]

1/2
 

 L∞ = maks [λi(1- d
k
 i)] 

- Perlakuan terbaik dipilih dari alternatif yang mempunyai nilai L1, L2, dan 

L∞ terkecil. 

-  



 

 

 

 

Lampiran 4. Data Hasil Penelitian Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 

Emulsifier Terhadap Sifat Fisik  Susu Bubuk Yang Dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Hasil Pengamatan Daya Larut Susu Bubuk 

 
Perlakuan 

Ulangan 
Total Rata-rata 

1 2 3 

K1 26,20 36,09 28,66 90,95 30,32 

T1 26,31 27,10 28,45 81,86 27,29 

T2 34,07 34,75 33,22 102 37,03 

T3 37,76 36,89 36,44 111,10 44,41 

L1 45,24 44,42 43,56 133,20 47,17 

L2 47,25 46,34 47,91 141,50 49,64 

L3 49,05 48,81 51,06 148,90 30,32 

Total 265,90 274,40 269,30 809,6 

 

 

Tabel Hasil Pengamatan Kadar Air Susu Bubuk 

 

 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 

K1 4,33 4,00 3,00 11,33 3,78 

T1 5,00 4,00 5,67 14,67 4,89 

T2 2,67 3,00 3,67 9,34 3,11 

T3 3,67 5,33 5,33 14,33 4,78 

L1 3,67 5,33 6,33 15,33 5,11 

L2 7,67 11,67 9,67 29,01 9,67 

L3 11,33 14,00 12,67 38,00 12,67 

Total 38,34 47,33 46,34 132,00 

 
 

 

Tabel Hasil Pengamatan Rendemen Susu Bubuk 

 
Perlakuan 

Ulangan 
Total Rata-rata 

1 2 3 

K1 21,87 20 19,88 61,75 20,58 

T1 21,91 19,67 20,67 62,25 20,75 

T2 22,75 21,10 20,10 63,95 21,32 

T3 22,86 22,20 20,98 66,04 22,01 

L1 23,33 21,34 19,48 64,15 21,38 

L2 25,30 22,12 23,48 70,90 23,63 

L3 25,86 23,73 23,49 73,08 24,36 

Total 163,90 150,20 148,10 462,10 

 



 

 

 

 

Lampiran 4. (Lanjutan) 

Ket:   K1 : tidak ada penambahan emulsifier Tween 80 atau Lesitin. 

      

          T1 : penambahan emulsifier Tween 80 0,5% v/v susu segar. 

          T2 : penambahan emulsifier Tween 80 1% v/v susu segar. 

          T3 : penambahan emulsifier Tween 80 1,5% v/v susu segar. 

 

          L1 : penambahan emulsifier Lesitin 2,5% v/v susu segar. 

         L2 : penambahan emulsifier Lesitin 5% v/v susu segar.   

         L3 : penambahan emulsifier Lesitin 7,5% v/v susu segar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 5. Analisa Ragam dan Regresi Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi 

Emulsifier Terhadap Daya Larut Susu Bubuk Yang 

Dihasilkan (Menggunaka Software SPSS 17). 

 

Tabel Analisa Ragam Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Emulsifier Terhadap 

Daya Larut Susu Bubuk. 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

jenis emulsifier 1 tween 12 

2 lesitin 12 

konsentrasi 

emulsifier 

0 0% / 0% 6 

1 0.5%/2.5% 6 

2 1%/5% 6 

3 1.5%/7.5% 6 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:respon daya larut 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1525.238
a
 7 217.891 30.010 .000 

Intercept 33789.762 1 33789.762 4653.780 .000 

jenis_emulsi 689.618 1 689.618 94.979 .000 

jenis_emulsi * 

konsentrasi_emulsi 

835.620 6 139.270 19.181 .000 

Error 116.171 16 7.261   

Total 35431.171 24    

Corrected Total 1641.409 23    

a. R Squared = ,929 (Adjusted R Squared = ,898) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 5. (Lanjutan) 

jenis emulsifier * konsentrasi emulsifier 

Dependent Variable:respon daya larut 

Jenis 

emulsif

er konsentrasi emulsifier Mean 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

tween 0% / 0% 30.317 1.556 27.019 33.615 

0.5%/2.5% 27.287 1.556 23.989 30.585 

1%/5% 34.013 1.556 30.715 37.311 

1.5%/7.5% 37.030 1.556 33.732 40.328 

lesitin 0% / 0% 30.317 1.556 27.019 33.615 

0.5%/2.5% 44.407 1.556 41.109 47.705 

1%/5% 47.167 1.556 43.869 50.465 

1.5%/7.5% 49.640 1.556 46.342 52.938 

 

 

Tabel Analisa Regresi Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Emulsifier Tween 80 

Terhadap Daya Larut Susu Bubuk. 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 TT, konsentrasi 

emulsifier tween 80
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: daya larut 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .785
a
 .616 .530 3.06673 

a. Predictors: (Constant), TT, konsentrasi emulsifier tween 80 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 5. (Lanjutan) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 135.694 2 67.847 7.214 .013
a
 

Residual 84.643 9 9.405   

Total 220.338 11    

a. Predictors: (Constant), TT, konsentrasi emulsifier tween 80 

b. Dependent Variable: daya larut 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 29.643 1.726  17.177 .000 

konsentrasi 

emulsifier tween 

80 

-3.697 5.543 -.482 -.667 .522 

TT 6.047 3.541 1.235 1.708 .122 

a. Dependent Variable: daya larut 

 

Jadi persamaan regresi untuk daya larut susu bubuk yang dibuat dengan tambahan 

emulsifier tween 80 adalah : 29,643 – 3,697 T + 6,047 TT 

 

Tabel Analisa Regresi Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Emulsifier Lesitin 

Terhadap Daya Larut Susu Bubuk. 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 LL, konsentrasi emulsifier 

lesitin
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: daya larut 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 5. (Lanjutan) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .946
a
 .895 .871 2.92544 

a. Predictors: (Constant), LL, konsentrasi emulsifier lesitin 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 654.430 2 327.215 38.234 .000
a
 

Residual 77.024 9 8.558   

Total 731.454 11    

a. Predictors: (Constant), LL, konsentrasi emulsifier lesitin 

b. Dependent Variable: daya larut 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30.869 1.646  18.751 .000 

konsentrasi emulsifier 

lesitin 

5.914 1.057 2.117 5.593 .000 

LL -.465 .135 -1.302 -3.439 .007 

a. Dependent Variable: daya larut 

 

Jadi persamaan regresi untuk daya larut susu bubuk yang dibuat dengan tambahan 

emulsifier lesitin adalah : 30,869 + 5,914 L – 0,465 LL 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6. Analisis Ragam dan Regresi Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 

Emulsifier Terhadap Kadar Air Susu Bubuk Yang Dihasilkan 

(Menggunaka Software SPSS 17). 

 

Tabel Analisa Ragam Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Emulsifier Terhadap 

Daya Larut Susu Bubuk. 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

jenis emulsifier 1 tween 80 12 

2 lesitin 12 

konsentrasi 

emulsifier 

0 0% / 0% 6 

1 0,5% / 2,5% 6 

2 1% / 5% 6 

3 1,5% / 7,5% 6 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:kadar air 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 238.913
a
 7 34.130 26.167 .000 

Intercept 856.177 1 856.177 656.400 .000 

jenis_emulsi 80.667 1 80.667 61.844 .000 

jenis_emulsi * 

konsentrasi_emulsi 

158.246 6 26.374 20.220 .000 

Error 20.870 16 1.304   

Total 1115.960 24    

Corrected Total 259.783 23    

a. R Squared = ,920 (Adjusted R Squared = ,885) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6. (Lanjutan) 

jenis emulsifier * konsentrasi emulsifier 

Dependent Variable:kadar air 

jenis 

emulsifier 

konsentrasi 

emulsifier Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

tween 80 0% / 0% 3.778 .659 2.380 5.176 

0,5% / 2,5% 4.890 .659 3.492 6.288 

1% / 5% 3.113 .659 1.716 4.511 

1,5% / 7,5% 4.777 .659 3.379 6.174 

lesitin 0% / 0% 3.778 .659 2.380 5.176 

0,5% / 2,5% 5.110 .659 3.712 6.508 

1% / 5% 9.670 .659 8.272 11.068 

1,5% / 7,5% 12.667 .659 11.269 14.064 

 

Tabel Analisa Regresi Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Emulsifier Tween 80 

Terhadap Kadar Air Susu Bubuk. 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 TT, konsentrasi 

emulsifier Tween 

80
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: kadar air 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .201
a
 .040 -.173 1.09240 

a. Predictors: (Constant), TT, konsentrasi emulsifier Tween 80 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6. (Lanjutan) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .451 2 .226 .189 .831
a
 

Residual 10.740 9 1.193   

Total 11.191 11    

a. Predictors: (Constant), TT, konsentrasi emulsifier Tween 80 

b. Dependent Variable: kadar air 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.094 .615  6.660 .000 

konsentrasi emulsifier 

Tween 80 

-.583 1.974 -.337 -.295 .775 

TT .551 1.261 .499 .437 .672 

a. Dependent Variable: kadar air 

 

Jadi persamaan regresi untuk kadar air susu bubuk yang dibuat dengan tambahan 

emulsifier tween 80 adalah :  4,094 – 0,583 T + 0,551 TT 

 

Tabel Analisa Regresi Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Emulsifier Lesitin 

Terhadap Kadar Air Susu Bubuk. 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 LL, konsentrasi emulsifier 

Lesitin
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: kadar air 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6. (Lanjutan) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .940
a
 .883 .857 1.47501 

a. Predictors: (Constant), LL, konsentrasi emulsifier Lesitin 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 148.344 2 74.172 34.09

2 

.000
a
 

Residual 19.581 9 2.176   

Total 167.925 11    

a. Predictors: (Constant), LL, konsentrasi emulsifier Lesitin 

b. Dependent Variable: kadar air 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.538 .830  4.263 .002 

konsentrasi emulsifier 

Lesitin 

.750 .533 .560 1.406 .193 

LL .067 .068 .389 .977 .354 

a. Dependent Variable: kadar air 

 

Jadi persamaan regresi untuk kadar air susu bubuk yang dibuat dengan tambahan 

emulsifier lesitin adalah : 3,538 + 0,750 L + 0,067 LL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7. Analisa Ragam dan Regresi Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi 

Emulsifier Terhadap Rendemen Susu Bubuk Yang 

Dihasilkan (Menggunaka Software SPSS 17). 

 

Tabel Analisa Ragam Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Emulsifier Terhadap 

Rendemen Susu Bubuk. 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

jenis emulsifier 1 tween 12 

2 lesitin 12 

konsentrasi 

emulsifier 

0 0% / 0% 6 

1 0.5% / 2.5% 6 

2 1% / 5% 6 

3 1.5% / 7.5% 6 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:rendemen 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 43.273
a
 7 6.182 3.433 .019 

Intercept 11434.991 1 11434.991 6350.612 .000 

jenis_emulsi 10.521 1 10.521 5.843 .028 

jenis_emulsi * 

konsentrasi_emulsi 

32.752 6 5.459 3.032 .036 

Error 28.810 16 1.801   

Total 11507.073 24    

Corrected Total 72.083 23    

a. R Squared = ,600 (Adjusted R Squared = ,425) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7. (Lanjutan) 

jenis emulsifier * konsentrasi emulsifier 

Dependent Variable:rendemen 

jenis 

emulsif

ier 

konsentrasi 

emulsifier Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

tween 0% / 0% 20.583 .775 18.941 22.226 

0.5% / 2.5% 20.750 .775 19.108 22.392 

1% / 5% 21.317 .775 19.674 22.959 

1.5% / 7.5% 22.013 .775 20.371 23.656 

lesitin 0% / 0% 20.583 .775 18.941 22.226 

0.5% / 2.5% 21.383 .775 19.741 23.026 

1% / 5% 23.633 .775 21.991 25.276 

1.5% / 7.5% 24.360 .775 22.718 26.002 

 

Tabel Analisa Regresi Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Emulsifier Tween 80 

Terhadap Rendemen Susu Bubuk. 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 TT, konsentrasi 

emulsifier tween
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: rendemen 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .514
a
 .265 .101 1.07605 

a. Predictors: (Constant), TT, konsentrasi emulsifier tween 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7. (Lanjutan) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.749 2 1.874 1.619 .251
a
 

Residual 10.421 9 1.158   

Total 14.170 11    

a. Predictors: (Constant), TT, konsentrasi emulsifier tween 

b. Dependent Variable: rendemen 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.570 .606  33.970 .000 

konsentrasi emulsifier 

tween 

.176 1.945 .091 .091 .930 

TT .530 1.243 .427 .427 .680 

a. Dependent Variable: rendemen 

Jadi persamaan regresi untuk rendemen susu bubuk yang dibuat dengan tambahan 

emulsifier tween 80 adalah : 20,570 + 0,176 T + 0,530 TT 

 

Tabel Analisa Regresi Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Emulsifier Lesitin 

Terhadap Rendemen Susu Bubuk. 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 LL, konsentrasi 

emulsifier lesitin
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: rendemen 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7. (Lanjutan) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .764
a
 .584 .491 1.48046 

a. Predictors: (Constant), LL, konsentrasi emulsifier lesitin 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.666 2 13.833 6.311 .019
a
 

Residual 19.726 9 2.192   

Total 47.392 11    

a. Predictors: (Constant), LL, konsentrasi emulsifier lesitin 

b. Dependent Variable: rendemen 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.435 .833  24.528 .000 

konsentrasi emulsifier 

lesitin 

.565 .535 .795 1.056 .318 

LL -.003 .068 -.032 -.043 .967 

a. Dependent Variable: rendemen 

Jadi persamaan regresi untuk kadar air susu bubuk yang dibuat dengan tambahan 

emulsifier lesitin adalah : 20,435 + 0,565 L – 0,003 LL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 8.  Pemilihan Alternatif Terbaik 

Nilai Ideal: 

- Daya Larut  : maksimum 

- Kadar Air  : minimum 

- Rendemen  : maksimum 

 

Parameter Pemilihan Alternatif 

Terbaik 

    Perlakuan 
K T1 T2 T3 L1 L2 L3 

Atribut 

Daya Larut 30,32 27,29 34,01 37,03 44,407 47,17 49,64 

Kadar Air 0,263 0,327 0,227 0,3367 0,36 0,73 0,883 
Rendemen 

20,58 20,75 21,32 22,013 21,383 23,63 24,36 
 

Perhitungan Pemilihan Alternatif Terbaik 
      Perlakuan 

K T1 T2 T3 L1 L2 L3 
Atribut 

dk1 0,6108 0,55 0,685 0,746 0,8946 0,95 1 

dk2 0,862 0,694 1 0,6733 0,6297 0,311 0,257 

dk3 0,8448 0,852 0,875 0,9037 0,8778 0,97 1 

L1 0,2275 0,302 0,147 0,2257 0,1993 0,256 0,248 

L2 0,0379 0,05 0,024 0,0376 0,0332 0,043 0,041 

L3 0,1297 0,15 0,105 0,1089 0,1234 0,23 0,248 

Pemilihan alternatif 

terbaik 

  

* 

     

Keterangan: (*) Perlakuan terbaik adalah yang dicetak tebal pada perlakuan T2 

(penambahan emulsifier tween 80 dengan konsentrasi 1% v/v susu segar). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 9.  Gambar Bahan Penelitian dan Produk akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                     Bahan baku susu segar                    Emulsifier Lechitin 

 

 

 

  

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                         

Emulsifier Tween 80                 Alat pengering vakum 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

   Susu bubuk dengan emulsifier Tween 80            Susu bubuk dengan emulsifier Lechitin 

 


