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Ika Putri Agustian. 105100501111024. Pengaruh Penambahan Tepung Porang 

Dan Karagenan Sebagai Penstabil Terhadap Kualitas Es Krim Kedelai Hitam 

(Glycine Soja L.). SKRIPSI. Pembimbing. Agustin Krisna Wardani, 

STP.,M.Si.,Ph.D 

RINGKASAN 

  Kedelai hitam merupakan kacang-kacangan yang mempunyai nilai gizi 

yang tinggi. Pemanfaatan kedelai hitam (Glycine Soja) kurang mendapatkan 

perhatian karena warnanya yang gelap dan kurang menarik. Dibalik warna yang 

gelap pada kedelai hitam terkandung senyawa antioksidan. Sebagian besar 

kedelai hitam hanya diolah menjadi kecap, sehingga dilakukan diversifikasi 

kedelai hitam sebagai bahan baku pembuatan es krim. Permasalahan yang 

sering timbul pada proses pembuatan es krim non susu adalah kecepatan 

meleleh yang relatif cepat. Oleh karena itu penambahan penstabil menjadi salah 

satu cara mengatasinya. Bahan penstabil yang digunakan yaitu porang dan 

karagenan karena mempunyai sifat gelling agent untuk menstabilkan kualitas es 

krim dengan mencegah pertumbuhan kristal es. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jenis dan 

konsnetrasi penstabil porang dan karagenan terhadap sifat fisik, kimia dan 

organoleptik es krim kedelai hitam. Rancangan percobaan yang digunakan 

adalah Rancangan Tersarang dengan 2 faktor dan 4 ulangan. Faktor I jenis 

penstabil porang dan karagenan, faktor II konsentrasi penstabil terdiri dari 3 level. 

Didapatkan 6 kombinasi perlakuan, masing-masing diulang sebanyak 4 kali. 

Beda nyata pada kedua perlakuan diuji lanjut BNT dengan taraf sangat nyata 

(α=1%). Analisa yang dilakukan meliputi analisa kimia, fisik dan organoleptik. 

Pemilihan perlakuan terbaik dengan metode De Garmo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan jenis dan konsentrasi 

penstabil berpengaruh sangat nyata (α=1%) terhadap semua karakteristik 

kimia(lemak, protein, antioksidan) maupun fisik (overrun, kecepatan meleleh). 

Perlakuan jenis dan konsentrasi penstabil tidak berpengaruh nyata terhadap 

organoleptik es krim kedelai hitam. Perlakuan terbaik dengan parameter 

fisikokimia dan organoleptik terbaik didapatkan pada perlakuan jenis penstabil 

porang dengan konsentrasi 0,3% (P3) yaitu lemak (1,89%), protein 

(5,31%),antioksidan (121,54 ppm), overrun (11,56), kecepatan meleleh (24,38 

menit), warna (4,92), tekstur (5,28), rasa (5,48), aroma (5,32). 

 

Kata kunci : Antioksidan, Es krim, Kedelai hitam, Pesntabil 



 

Ika Putri Agustian. 105100501111024. The Effect of Adding Porang Flour And 

Carrageenan as Stabilizer on The Quality of Black Soybean (Glycine Soja L.) Ice 

Cream. SKRIPSI. Pembimbing. Agustin Krisna Wardani, STP.,M.Si.,Ph.D 

SUMMARY 

 

Black soybeans are kind of nuts that have a high nutritional value.The 

utilization of black soybean (Glycine Soja) received less attention because of 

their color is dark and less attractive. Behind the dark color on black soybean, it 

contains antioxidant compounds. Most black soybeans only processed into soy 

sauce, so it is necessary to diversify the black soybean as a raw material for 

making ice cream. The problems that often arise in the process of making non-

dairy ice cream is a relatively quick to melt. Therefore, the addition of stabilizer 

being one way of overcoming these problems. The stabilizer material used i.e. 

porang and carrageenan as it has the nature of a gelling agent, which is used to 

stabilize the quality of ice cream by preventing the growth of ice crystals. 

The purpose of this research is to know the influence of the type and 

concentration of carrageenan and porang as stabilizers against physical, 

chemical properties and organoleptic of black soybean ice cream. The 

experimental design that used in this research is the nested design with 2 factors 

and 4 replications. The I factors are kind of stabilizer that are porang and 

carrageenan, and the II factors is the concentration of stabilizer that consists of 3 

levels. There were 6 combinations of treatments, each repeated 4 times. A real 

difference in the two treatments in a further test BNT, with a highly significant 

level (α = 1%). The analyzes including chemical analysis, physical analysis and 

organoleptic. The selection of the best treatment with De Garmo methods. The 

results showed that the treatment type and concentration of the stabilizer has 

highly significant effect (α = 1%) of all the chemical characteristics (fat, protein, 

antioxidants) and physical (overrun, speed to melt). Treatment types and 

concentration of stabilizer has no effect against the real organoleptic in black soy 

ice cream. The best treatment with physicochemical parameters and the best 

organoleptic obtained at porang stabilizer treatment with a concentration of 0.3% 

(P3) that fat (1,89%), protein (5,31%), antioxidants (121,54 ppm), overrun ( 

11,56), the speed of melting (24,38 minutes), color (4,92), texture (5,28), flavor 

(5,48), aroma (5,32). 

Keywords: black soybeans, ice cream, stabilizers, antioxidants 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Konsumsi masyarakat saat ini cenderung bergeser dari bahan makanan 

hewani ke bahan makanan nabati. Salah satu bahan makanan nabati yang 

pemanfaatannya sudah banyak dilakukan adalah kedelai (Noer dkk, 2009). Pada 

umumnya kedelai yang lebih banyak digunakan dalam produk pangan adalah 

kedelai kuning misalnya diolah menjadi tahu, tempe dan susu kedelai. 

Pemanfaatan kedelai hitam (Glycine Soja) kurang mendapatkan perhatian dan 

tidak sepopuler kedelai kuning dikarenakan warnanya yang kurang menarik 

(Noer dkk, 2009). Meskipun warna kedelai hitam kurang menarik tetapi warna 

hitam pada kedelai hitam merupakan akumulasi dari antosianin, klorofil, dan 

kombinasi berbagai senyawa. Senyawa antioksidan bernama antosianin yang 

terdapat di kulit ari kedelai hitam berdaya efektif untuk menghambat oksidasi 

kolesterol jahat, cegah penyakit jantung dan stroke. Antioksidan merupakan 

senyawa yang dibutuhkan untuk melawan radikal bebas yang berdampak negatif 

bagi tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara mematikan radikal bebas. Selain 

antioksidan, di dalam kedelai hitam terdapat senyawa lesitin yang merupakan 

lemak yang berfungsi sebagai emulsifier. 

Menurut BPS, pada tahun 2015 produksi kedelai hitam di Indonesia sebesar 

807.568 ton biji kering. Sebagian besar prngolahan kedelai hitam di Indonesia 

adalah sebagai bahan baku pembuatan kecap. Sebesar 83,7% produksi kedelai 

hitam diserap oleh industri kecap dan tauco.Oleh karena itu, penggunaan kedelai 

hitam sebagai bahan baku pembuatan es krim akan membuat diversifikasi 

produk kedelai hitam selain sebagai bahan baku pembuatan kecap. 

Es krim merupakan produk pangan yang banyak digemari masyarakat di 

berbagai tingkat usia karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lumer di 

mulut. Sayangnya, kebanyakan produk es krim tidak memiliki kandungan 

senyawa fungsional seperti misalnya senyawa antioksidan alami. Di samping itu, 

nilai kalori es krim komersial cukup tinggi. Seiring dengan berkembangnya 

jaman, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin tinggi. 

Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar pemikiran untuk dilakukannya penelitian 



penggunaan kedelai hitam sebagai bahan baku dalam pembuatan es krim yang 

memiliki manfaat fungsional sehingga es krim tidak hanya digemari masyarakat 

karena rasanya tetapi juga terdapat manfaat fungsionalnya. 

Permasalahan yang sering timbul pada proses pembuatan es krim non 

susu adalah kecepatan meleleh yang relatif cepat. Oleh karena itu perlu adanya 

usaha untuk mencapai kondisi kecepatan leleh yang sesuai dengan kualitas es 

krim, yaitu dengan menambahkan bahan penstabil. Bahan penstabil dalam 

pembuatan es krim merupakan koloid hidrofilik yang dapat menurunkan 

konsentrasi air bebas dengan menyerap air tersebut sehingga akan mengurangi 

kristalisasi es, memperkecil kristal es, dan dapat meningkatkan kehalusan tekstur 

sehingga akan mempengaruhi tekstur akhir produk es krim yang dihasilkan. 

Bahan penstabil yang selama ini digunakan dalam pembuatan es krim 

Pada umumnya adalah agar – agar (karagenan) karena sifat pengental yang 

dimiliki. Karagenan digunakan sebagai penstabil dalam es krim untuk menjaga 

dari pencairan dan pembekuan kembali, serta membantu krim untuk tetap 

mengembang. Salah satu bahan penstabil yang bersifat hampir sama dengan 

karagenan adalah tepung porang. Menurut Anonymous (2008), porang dikenal 

sebagai tanaman kaya glukomanan yang saat ini sering ditambahkan dalam 

produk olahan lain untuk memberi nilai tambah pada produk. Glukomanan 

merupakan zat pengikat air dan gelling agents yang terkandung dalam porang. 

Gum porang dilaporkan dapat berfungsi sebagai penstabil es krim karena 

kemampuannya menyerap air dan mengentakan larutan yang dimilikinya serta 

dapat menstabilkan kualitas es krim dengan mencegah pertumbuhan kristal es 

(Marshall et al., 2003). 

Bahan penstabil mempengaruhi kecepatan meleleh es krim, memperbaiki 

tekstur dan kestabilan kualitas es krim. Oleh karena itu pada penelitian ini 

dilakukan penelitian mengenai jenis dan konsentrasi penstabil yang tepat untuk 

menghasilkan es krim kedelai hitam yang berkualitas baik. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah jenis penstabil porang dan karagenan berpengaruh terhadap sifat 

fisik, kimia dan organoleptik es krim kedelai hitam ? 

2. Berapakah konsentrasi jenis penstabil yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

es krim kedelai hitam dengan kualitas yang baik?  

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh jenis penstabil porang dan karagenan terhadap sifat 

fisik, kimia dan organoleptik es krim kedelai hitam. 

2. Mengetahui konsentrasi penstabil yang sesuai untuk mendapatkan es krim 

kedelai hitam dengan kualitas yang baik. 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan 

pengolahan kedelai hitam menjadi produk pangan fungsional es krim kedelai 

hitam dan sebagai upaya diversifikasi produk kedelai hitam, sehingga 

pengolahan kedelai hitam tidak hanya sebagai bahan baku pembuatan kecap. 

1.5 Hipotesa 

Diduga dengan perlakuan jenis dan konsentrasi penstabil akan berpengaruh 

terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik pada produk es krim kedelai 

hitam yang dihasilkan 

 

 

 

 

 



BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kedelai Hitam 

Kedelai hitam merupakan salah satu jenis dari tanaman kacang kedelai. 

Kedelai secara umum dibedakan menjadi dua yaitu kedelai kuning dan kedelai 

hitam. Sama halnya dengan kedelai kuning, kedelai hitam merupakan golongan 

dari polong – polongan yang berasal dari Cina utara dimana bangsa Cina 

membudidayakan kedelai hitam yang kemudian menyebar ke berbagai negara 

seperti Jepang, Korea, Indonesia, Australia bahkan Amerika. Kedelai mulai 

tersebar seiring dengan penyebaran agama budha yaitru zaman dinasti Zhou 

(664 SM). Kedelai hitam secara botani dan nutrisi memiliki banyak kesamaan 

dengan kedelai kuning, namun warnanya yang hitam menjadikan kedelai ini 

memiliki pemanfaatan yang spesifik yaitu sebagai bahan pembuatan kecap, 

tauco, susu kedelai, dan lain – lain. Kedelai hitam ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kedelai Hitam (Sugiyono, 1992) 

Kedelai hitam merupakan salah satu makanan yang mengandung  asam 

amino esensial (histidin, isoleusin luisin, metionin, penilalanin, treonin, triptopan 

dan valin) yang diperlukan oleh tubuh manusia. Kedelai hitam tidak mengandung 

kolesterol, mempuyai rasio kalori rendah dan bertindak sebagai makanan yang 

tidak menggemukkan. Kedelai hitam juga mengandung kalsium, zat besi, 

potassium, dan phosphorous, juga kaya vitamin B kompleks dan merupakan 

salah satu yang mengandung protein tinggi. Kedelai hitam juga mengandung 

isoflavon. 



Kedelai hitam mempunyai kandungan protein yang bervariasi antara 37-

41% dan lemak sebesar 11-21%. Kandungan asam amino terbanyak adalah 

leusin (400 mg/g N2). Asam amino yang terdapat pada kedelai hitam adalah 

leusin dan lisin. Keduannya merupakan asam amino yang sangat diperlukan oleh 

enzim pemecah kedelai untuk menghasilkan cita rasa yang enak, lezat dan khas 

(Margono, 2003). Komponen gizi kedelai hitam dibanding kedelai kuning dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2. 1 Komposisi Gizi Kedelai Hitam dibanding Kedelai Kuning per 100g 

Komponen Kedelai 
Kuning                  Hitam 

Energi (kkal)                             400                      385 
Air (g) 
Protein (g) 
Lemak(g) 
Karbohidrat (g) 
Serat (g) 
Abu (g) 
Mineral : 
Besi (mg) 
Kalsium (mg) 
Vitamin : 
B1 (mg) 
B2 (mg) 
Niacin (mg) 

10,2                     12,3 
35,1                     33,3 
17,7                     15,0 
32,0                     35,4 

          4,2                       4,3 
          4,0                       4,0 

 
          8,5                       9,5 
          226                      213 

 
0,66                      0,65 
0,22                      0,23 

2,2                      2,8 

                     Sumber : Sarwanto (2005) 

 

Kedelai hitam tidak sepopuler kedelai kuning karena warna kedelai hitam 

yang kurang menarik, namun warna gelap yang melapisi kulit kedelai hitam 

dikaitkan dengan kandungan flavonoid yang lebih tinggi serta aktivitas 

antioksidan yang baik. Kedelai hitam memiliki kandungan asam amino glutamat 

yang sedikit lebih tinggi daripada kedelai kuning, sehingga kedelai hitam memiliki 

rasa yang lebih gurih. Kedelai hitam mengandung sekitar 15% lemak dan 85% 

dari jumlah tersebut terdiri dari asam lemak tak jenuh rangkap (PUFA) yang 

memilik efek hipokolesterolemik. Selain itu menurut Beninger (2003) menyatakan 

bahwa kedelai hitam merupakan kacang kedelai dengan aktivitas antioksidan 

yang paling tinggi diantara semua jenis kedelai yang ada. Serta didalam lemak 

kedelai terkandung beberapa fosfolipida yang penting yaitu lesitin, sepalin dan 

lipositol (Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi 1985). Komponen gizi kedelai 

hitam disajikan pada Tabel 2.2. 

 

 



Tabel 2.2. Komposisi Gizi Kedelai Hitam 

Komponen Kedelai Hitam Mentah Kedelai Hitam dengan 
proses pemasakan 

Kalori 662 kkal 240 kkal 
Total Lemak 4% (2.75 g) 0.65 g 
Lemak Jenuh 4% (0.71 g) 0.165 g 
Polyunsaturated Fat 1.183 g 0.276 g 
Monounsaturated Fat 0.239 g 0.056 g 
Kolesterol 0 mg 0 mg 
Sodium 0 6 mg 
Potasium 2877 mg 801 mg 
Carbigtdrates 40% (120.98 g) 45.05 g 
Serat 29.5 g 9.8 g 
Gula 4.36 g 0.59 g 
Protein 41.9 g 15.13 g 
Vitamin A, IU 0 0 
Vitamin C 0 0 
Vitamin E 0.41 mg 1.61 mg 
Kalsium 24% 102 mg 
Iron 54% 5.27 mg 
Folate  861 mcg 159 mcg 

Sumber : Anonymous, 2009 

 

Disamping fungsinya sebagai bahan makanan, kedelai hitam mempunyai 

banyak keunggulan untuk kesehatan tubuh seperti bisa menjadi alternatif sumber 

gizi protein nabati utama dan beragam manfaat lainnya, yaitu : 

1. Antioksidan  

Antosianin dalam kulit kedelai hitam merupakan antioksidan yang 

potensial untuk mencegah proses oksidasi dini dan penyakit 

degeneratif. Disebut antioksidan karena mengandung senyawa yang 

melindungi sel tubuh dari radikal bebas penyebab kanker dan 

penuaan dini. 

2. Penurun kadar kolestrol 

Kandungan isoflavon dan antosianin dari kulit kedelai hitam dapat 

memperbaiki profil lipid, yaitu menurunkan kolesterol, trigliserida, dan 

juga mengurangi tekanan darah. 

3. Mencegah penyakit jantung koroner 

Antosianin dari kulit kedelai hitam mampu menghambat oksidasi LDL 

kolesterol. Dimana oksidasi kolesterol merupakan awal terbentuknya 

plak dalam pembuluh darah yang memicu tekanan darah tinggi dan 

jantung koroner. 

 

 



4. Mengurangi kerusakan ginjal 

Protein kedelai lebih mudah diterima ginjal, hingga dapat 

meringankan gejala ginjal. 

Keunggulan yang terdapat pada kedelai hitam dikarenakan komposisi gizi 

yang tercantum pada Tabel 2.1. Selain keunggulan diatas kedelai hitam juga 

memiliki rasa yang lebih gurih karena asam glutamat pada kedelai hitam lebih 

tinggi daripada kedelai kuning (Anonymous, 2011). 

2.1.1 Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa-senyawa yang mampu menghilangkan, 

membersihkan, menahan pembentukan ataupun memadukan efek spesies 

oksigen reaktif. Penggunaan senyawa antioksidan juga anti radikal saat ini 

semakin meluas seiring dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat 

tentang peranannya dalam menghambat penyakit degeneratif seperti penyakit 

jantung, arteriosklerosis, kanker, serta gejala penuaan. Masalah – masalah ini 

berkaitan dengan kemampuan antioksidan untuk bekerja sebagai inhibitor 

(penghambat) reaksi oksidasi oleh radikal bebas reaktif yang menjadi salah satu 

pencetus penyakit-penyakit (Tahir dkk, 2003). 

Fungsi utama antioksidan digunakan sebagai upaya untuk memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan dalam makanan, memperpanjang masa pemakaian dalam industri 

makanan, meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan serta 

mencegah hilangnya kualitas sensori dan nutrisi. Lipid peroksidasi merupakan 

salah satu faktor yang cukup berperan dalam kerusakan selama dalam 

penyimpanan dan pengolahan makanan (Hernani dan Raharjo, 2005). 

Antioksidan tidak hanya digunakan dalam industri farmasi, tetapi juga digunakan 

secara luas dalam industri makanan, industri petroleum dan industri karet (Tahir 

dkk, 2003). 

Antioksidan dalam bahan makanan dapat berasal dari kelompok yang 

terdiri dari atas satu atau lebih komponen pangan, substansi yang dibentuk dari 

reaksi selama pengolahan atau dari bahan tambahan pangan yang khusus 

diisolasi dari sumber-sumber alami dan ditambahkan ke dalam bahan makanan. 

Adanya antioksidan alami maupun sintetis dapat menghambat oksidasi lipid, 

mencegah kerusakan, perubahan dan degradasi komponen organik dalam 



bahan makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 

2001). 

Penggunaan antioksidan dapat digunakan pada berbagai jenis makanan 

karena sifat antioksidan mudah bercampur dengan bahan makanan dan bersifat 

tahan pada kondisi prosessing. Pemilihan antioksidan yang tepat harus 

memperhatikan sifat kimia, mekanisme kerja, dan fungsi yang lain selain 

antioksidan. Misalnya, asam sitrat selain berfungsi sebagai antioksidan dan 

berfungsi sebagai pengkelat logam. Persyaratan sesuai peraturan/ undang-

undang: antioksidansebagai bahan tambahan pangan batas maksimum 

penggunaan telah diatur oleh peraturan Mentri Kesehatan RI nomor 

772/Menkes/Per/IX/88, antioksidan yang diizinkan penggunaan antara lain asam 

askorbat, asam eritrobat, askorbil, palmit, askorbil stearat, butyl hidroksilanisol 

(BHA), butyl hidrokinin terserier, butyl hidroksitoluen, dilauril tiodipropinoat, propel 

gallat, timah (II) klorida, α-tokoferol, tokopherol, campuran pekat (Cahayadi, 

2008). Sedangkan antioksidan yang alami banyak ditemukan pada tanaman 

kacang-kacangan salah satunya yaitu kedelai hitam. 

 

2.2 Komponen Antigizi dan Pengganggu  

 Apabila proses yang tidak optimal, sari kedelai masih mengandung 

senyawa-senyawa antigizi dan senyawa penyebab off-flavor (penyimpanan cita 

rasa dan aroma pada produk olahan kedelai) dengan senyawa penyebab alergi. 

Senyawa-senyawa antigizi tersebut diantaranya adalah anti tripsin, hemaglutinin, 

asam fitat, oligosakarida penyebab flatulensi (timbulnya gas dalam perut 

sehingga perut menjadi kembung). Sedangkan senyawa penyebab off-flavor 

pada kedelai ialah glukosida, saponin, dan estrogen. Dalam pembuatan sari 

kedelai, senyawa-senyawa tesebut harus dihilangkan atau diinaktifkan, sehingga 

akan dihasilkan sari kedelai dengan mutu terbaik dan aman untuk dikonsumsi 

manusia (Koswara, 2009). 

 Antitripsin adalah senyawa protein yang bersifat sebagai antinutrisi, yaitu 

mempunyai kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim tripsin didalam 

saluran pencernaan. Mekanisme penghambatan aktivitas enzim tripsin oleh 

antitripsin terjadi karena terbentuknya ikatan kompleks antara kedua zat tersebut 

(interaksi protein-protein). Adanya anti tripsin menyebabkan terjadinya 

penghambatan proses pertumbuhan dan menyebabkan terjadinya hipertrofi 

(pembesaran) pankreas hewan percobaan yang diberi ransum kedelai mentah. 



 Sebagian besar anti tripsin dari tanaman dapat dirusak oleh panas 

sehingga secara umum nilai gizi kacang-kacangan akan meningkat jika dilakukan 

pemasakan. Kerusakan anti tripsin oleh panas tergantung oleh suhu, lama 

pemanasan, ukuran partikel, dan kadar air bahan yang dipanaskan. Proses 

pengukusan sangat efektif untuk menurunkan kadar anti tripsin kacang-kacangan 

(Astawan, 2009). 

 Hemaglutinin atau disebut juga lektin banyak terdapat dalam kacang-

kacangan atau tanaman lain. Daya racun hemaglutinin (menggumpalkan sel 

darah merah) dapat dihilangkan dengan pemanasan kacang kedelai, baik 

dengan pengukusan (100oC selama 15-20 menit), perebusan, dan autoklaf 

(121oC (15 psi) selama 5 menit), tetapi diduga aktivitasnya dapat dihilangkan 

pada pemasakan di rumah tangga (Koswara, 2009). 

 Asam fitat adalah senyawa pada kotiledon kacang-kacangan. Asam fitat 

mengandung sekitar 70% fosfor. Kadar fitat dalam kacang kedelai adalah 1,4%. 

Asam fitat dapat mengikat unsur-unsur mineral, terutama kalsium, seng, besi, 

dan magnesium, serta mengurangi ketersediaannya bagi tubuh karena menjadi 

sangat sulit untuk dicerna. Kemampuan asam fitat dalam mengikat ion-ion logam 

akan hilang bila gugus fosfatnya dihidrolisis oleh enzim fitase menjadi inositol 

dan asam fosfat. Secara alami, aktivitas enzim fitase akan meningkat dengan 

cepat pada saat kacang-kacangan mengalami perkecambahan, fermentasi, 

pemanasan dan penggorengan dengan minyak suhu tinggi (Astawan, 2009). 

 Bau dan rasa langu merupakan salah satu masalah dalam pengolahan 

kedelai. Rasa langu yang tidak disukai ini dihasilkan oleh adanya enzim 

lipoksidase pada kedelai. Hal ini terjadi karena enzim lipoksidase menghidrolisis 

lemak kedelai menjadi senyawa penyebab bau langu, yang tergolong pada 

kelompok heksana dan heksanol. Disamping rasa langu, faktor penyebab off-

flavor yang lain adalah rasa pahit dan ras kapur yang disebabkan adanya 

senyawa glikosida dalam biji kedelai. Perendaman kedelai dalam larutan 

NaHCO3 0,5% selama 8-10 jam mengurangi keaktifan enzim lipoksigenase. Hal 

ini disebabkan karena NaCOH3 menciptakan suasana basa saat terlarut dalam 

air sehingga enzim lipoksigenase berkurang keaktifannya, sehingga bau dan 

rasa langu dapat dikurangi. 

 

 



2.3  Sari Kedelai 

 

 Sari kedelai adalah salah satu hasil pengolahan ekstraksi dari kedelai. 

Protein sari kedelai memiliki susunan asam amino yang hampir sama dengan 

susu sapi sehingga sering kali digunakan sebagai pengganti susu sapi bagi yang 

alergi protein hewani. Sari kedelai mengandung banyak protein dan bergizi 

tinggi, selain itu juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, 

provitamin A, vitamin B kompleks (kecuali B12), dan air. Komposisi gizi di dalam 

sari kedelai dan susu sapi dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3. Komposisi Gizi Susu Kedelai Cair dan Susu Sapi (dalam 100 gram) 

 Komponen  Susu Kedelai Susu Sapi 

Kalori (Kkal) 41,00 61,00 

Protein (gram) 3,50 3,20 

Lemak (gram) 2,50 3,50 

Karbohidrat (gram) 5,00 4,30 

Kalsium (mg) 50,00 143,00 

Fosfor (gram) 45,00 60,00 

Besi (gram) 0,70 1,70 

Vitamin A (SI) 200,00 130,00 

Vitamin B1 (mg) 0,08 0,03 

Vitamin C (mg) 2,00 1,00 

Air (gram) 87,00 88,33 

Sumber : Aman dan Harjo, 2001 

 

 Protein susu kedelai mempunyai susunan asam amino yang mirip susu 

sapi sehingga dapat dijadikan pengganti susu sapi bagi mereka yang tidak 

menyukai susu sapi. Komposisi asam amino di dalam sari kedelai dapat dilihat 

pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4. Komposisi Asam Amino Sari Kedelai (mg/gram Nitrogen Total) 

Asam Amino Susu Kedelai (mg) 

Nitrogen 0,49 
Isoleusin 330 
Leusin 470 
Lisin 330 

Metionin 86 
Sistin 46 

Fenilalanin 330 
Treonin 210 

Triptofan 85 
Valin 360 

Arginin 400 
Histidin 140 



Alanin 280 
Asam aspartat 710 
Asam glutamat 1.100 

Glisin 310 
Prolin 470 
Serin 350 

Sumber : Santoso, 2009 

 

 Menurut Santoso (2009), tahap-tahap pembuatan sari kedelai adalah 

sortasi, perendaman, blanching, ekstraksi, penyaringan, dan pemasakan. 

 

2.3.1 Sortasi 

 Tahap sortasi dimaksudkan untuk memisahkan biji dari tanah, kerikil, 

bagian batang dan daun kemudian diikuti dengan pencucian dalam air bersih. 

Menurut Fellows (2000), sortasi adalah pemisahan bahan pangan berdasarkan 

karakteristik fisik yang bisa diukur sehingga didapatkan bahan pangan yang 

seragam. 

2.3.2 Perendaman 

 Perendaman kedelai dalam larutan NaHCO3 0,5% selama 8-10 jam 

mengurangi keaktifan enzim lipoksigenase. Hal ini disebabkan karena NaCOH3 

menciptakan suasana basa saat terlarut dalam air sehingga enzim lipoksigenase 

berkurang keaktifannya. Tahap perendaman harus diikuti dengan tahap 

blanching pada air mendidih. 

Natrium bikarbonat adalah senyawa berbentuk bubuk yang bersifat basa 

dan termasuk golongan garam yang bersifat larut air. Natrium bikarbonat sering 

juga disebut soda kue dimana natrium bikarbonat berfungsi sebagai bahan 

pengembang pada bahan pangan karena dapat bereaksi dengan bahan lain 

membentuk karbondioksida penyebab roti mengembang (Wardani, 2013). 

Sedangkan menurut Artha dan Dhira (2003) selain berfungsi sebagai bahan 

pengembang natrium bikarbonat NaHCO3 juga berfungsi melunakkan dan 

menghilangkan bau langu pada kedelai dimana natrium bikarbonat NaHCO3 

ditambahkan pada saat proses perendaman biji kedelai. 

Selain itu, NaHCO3 juga berfungsi untuk menekan atau mengurangi kadar 

tanin pada bahan pangan karena senyawa tanin dapat berikatan dengan 

senyawa mikro komponen seperti zat besi (fe). Pada NaHCO3 terdapat senyawa 



mikro komponen yaitu natrium (Na) dimana akan mengikat tanin dan NaHCO3 

bersifat basa dimana tanin larut dengan senyawa basa (Wardani, 2013). 

Menurut Santoso (2009) perendaman kedelai dalam larutan NaHCO3 

0,5% selama semalam dengan diikuti blanching dengan air mendidih selama 30 

detik dapat memberi efek bebas antitripsin pada sari kedelai yang dihasilkan. 

 

2.3.3 Blanching 

 Pengolahan sari kedelai secara konvensional akan menimbulkan bau dan 

rasa langu akibat aktivitas enzim lipoksigenase. Salah satu upaya untuk 

inaktivasi enzim ini adalah dengan perlakuan pemanasan pada air mendidih 

selama 5-15 menit . Estiasih dan Ahmadi (2009) mengatakan blanching dengan 

air panas merupakan metode yang paling banyak digunakan karena biaya 

operasionalnya yang cukup rendah dan efisiensi panasnya mencapai 60%. 

 Kekurangan metode blanching dengan air panas adalah kehilangan 

komponen bahan pangan larut air seperti vitamin larut air (vitamin B dan vitamin 

C), karbohidrat seperti gula sederhana, protein larut air, pigmen, dan mineral 

(Estiasih dan Ahmadi, 2009). Hasil penelitian Jain et al., (2011) menunjukkan 

bahwa blanching dapat menurunkan total padatan bahan pangan karena larutnya 

sebagian komponen protein, vitamin, gula, dan mineral selama blanching. 

Kehilangan komponen-komponen tersebut dapat diperbesar apabila blanching 

yang dilakukan semakin lama. 

 

2.3.4 Ekstraksi 

 Kedelai yang sudah di-blanching dimasukkan blender dan ditambahkan 

air panas (± 80oC) dengan perbandingan volume kedelai dan air 1 : 3 (. Ekstraksi 

atau penghancuran dimaksudkan untuk memperkecil ukuran bahan sehingga 

luas permukaan singgung antara bahan dengan pelarut semakin luas, sehingga 

ekstraksi protein dari bahan semakin sempurna. Dengan adanya perlakuan 

ekstraksi atau penghancuran ini akan timbul bau yang tidak enak (langu). 

Terjadinya bau langu tersebut muncul sewaktu dinding sel pecah pada proses 

ekstraksi, yakni ketika enzim lipoksigenase bersatu dengan substratnya yaitu 

asam lemak tak jenuh. Hal ini terjadi terutama bila ekstraksi dilakukan secara 

basah dengan air dingin (Winarno dan Rahman, 1974). 



 Semakin tingggi suhu semakin lama waktu ekstraksi menyebabkan 

pemisahan protein dari bahan makin sempurna. Ekstraksi dengan suhu di atas 

80oC selama 5-10 menit akan menginaktivasi enzim lipoksigenase dan 

mencegah timbulnya bau langu (Shurtleff and Aoyagi, 1984). Tetapi ekstraksi 

lebih dari 10 menit pada suhu 121oC akan menurunkan nilai nutrisi susu yang 

dihasilkan (Hackler et al., 1965). 

 

2.3.5 Penyaringan 

 Penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan bahan-bahan terlarut dan 

tidak terlarut. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kain saring (Smith 

and Circle, 1972). Bubur kedelai disaring sambil diikuti penekanan dan hasilnya 

berupa sari kedelai. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan filtrat kedelai sari 

serat kasarnya. Sebagian padatan dan nutrisi yang larut air akan larut dalam sari 

kedelai sementara yang tidak larut tetap tertinggal dalam ampas. 

 Menurut Suliantari dan Winiati (1990), kedelai mengandung bagian yang 

dapat dicerna dalam jumlah sedikit dan bagian yang sulit dicerna dalam jumlah 

banyak, sehingga dalam pengolahan makanan ampas kedelai selalu dipisahkan. 

Polisakarida yang sukar dicerna berupa selulosa dan hemiselulosa, sementara 

yang dapat dicerna berupa sukrosa, raffinosa, arabinosa dan glukosa. 

 

2.3.6 Pemasakan  

 Pemasakan berfungsi untuk menginaktifkan antitripsin, meningkatkan nilai 

gizi dan kualitas protein kedelai, mengurangi rasa langu pada sari kedelai, serta 

menambah umur simpan produk. Pemasakan slurry  bertujuan untuk menaikkan 

dan mengoptimalkan nilai nutrisi dan kualitas protein, meningkatkan daya 

simpan, dan mengurangi bau langu (Shurtleff and Aoyagi, 1984). 

 

2.4 Lipoksigenase 

 Lipoksigenase adalah enzim yang mengkatalisa reaksi oksidasi asam 

lemak tidak jenuh rangkap dan menyababkan terbentuknya citarasa yang tidak 

disukai pada kacang-kacangan (Liu, 1997). Lipoksigenase mempunyai satu atom 

Fe yang berperan dalam proses oksidasi. Enzim lipoksigenase mengkatalisa 



proses oksidasi dari asam lemak tak jenuh ganda, yang kebanyakan berupa 

asam linoleat dan linolenat (Liu, 1997). 

 Winarno dan Rahman (1974) menyatakan, enzim lipoksigenase dapat 

diinaktifkan dengan cara ekstraksi biji bersama panas, dengan mempertahankan 

suhu ekstraksi tidak kurang dari 80oC, sehingga timbulnya bau langu dapat 

dicegah. Menurut Supardan (1989) perendaman biji dalam larutan NaHCO3 0,5% 

akan membentuk suasana basa dan terjadi denaturasi enzim, dan diikuti 

perebusan selama 5-15 menit sehingga enzim kehilangan aktivitasnya. 

 

2.5 Es Krim 

 Menurut Standar Nasional Indonesia (1995), es krim adalah sejenis 

makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau 

campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula, dan dengan atau tanpa 

bahan makanan lain yang diizinkan. Menurut Frieberg (1997), es krim dapat 

didefinisikan sebagai bahan buih yang membeku dengan kandungan udara 40-

50% dari volume. Fase kontinyu buih mengandung padatan terlarut dan koloid 

seperti gula, protein, stabilizer, dan kandungan lemak dalam bentuk emulsi. 

Syarat mutu es krim berdasarkan SNI dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5. Syarat Mutu Es Krim Berdasarkan SNI 

No. Kriterian Uji Persyaratan 

1. Keadaan : 
- Penampakan  
- Bau 
- Rasa  

 
Normal 
Normal 
Normal 

2. Lemak (% b/b) Minimal 5,0 
3. Gula (% b/b) Minimal 8,0 
4. Protein (% b/b) Minimal 2,7 
5. Jumlah Padatan Non Lemak (% b/b) Minimal 34 
6. Bahan Tambahan Makanan : 

- Pewarna tambahan 
- Pemanis buatan 
- Pemantap dan pengemulsi 

 
Sesuai SNI 01-0222-1995 

Negatif 
Sesuai SNI 01-0222-1995 

7. Cemaran Logam : 
- Timbal (Pb) (mg/kg) 
- Tembaga (Cu) (mg/kg) 

 
Maksimal 1,0 

Maksimal 20,0 
8. Cemaran Arsen (As) (mg/kg) Maksimal 0,5 
9. Cemaran Mikroba : 

- Angka Lempeng Total (koloni/gr) 
- MPN Coliform (APM/gr) 
- Salmonella (koloni/25gr) 
- Listeria spp (koloni/25gr) 

 
Maksimal 30.000 

<3 
Negatif 
Negatif 

Sumber : Standar Nasional Indonesian 01-0317-1995 (1995) 



 Es krim yang baik harus memenuhi persyaratan komposisi umum ICM 

(Ice Cream Maker) atau campuran es krim yang tertera pada Tabel 2.6. Sebagai 

berikut : 

 
Tabel 2.6. Persyaratan Komposisi Umum ICM 

Komposisi Persentase (%) 

Lemak susu 10-6 
Bahan kering tanpa lemak 9-12 

Bahan pemanis gula 12-16 
Bahan penstabil 0-0,4 

Bahan pengemulsi 0-0,25 
Air 55-64 

Sumber : Padaga dan Sawitri (2005) 

 

 Dewanti (1997) menyatakan bahwa bahan-bahan pembuat es krim 

merupakan bahan makanan yang bernilai protein tinggi (susu dan telur) maka es 

krim juga mempunyai nilai protein tinggi, selain vitamin dan mineral. Sedangkan 

kandungan kalori es krim juga tinggi hal ini karena adanya penambahan gula. 

Menurut Marshall et al., (2003) es krim merupakan sumber energi makanan yang 

sangat baik. Kandungan lemak yang ada pada es krim adalah tiga sampai empat 

kali susu dan sepenuhnya 50% dari total padatan es krim adalah gula, termasuk 

laktosa, sukrosa, dan padatan-padatan sirup jagung. 

 

2.6 Bahan-Bahan dalam Pembuatan Es Krim 

2.6.1 Susu Skim 

 Goff (2002) menyatakan bahwa susu skim adalah bagian susu yang 

tertinggal setelah krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim merupakan 

sumber protein yang dibutuhkan sebagai pengikat air dan emulsifikasi. Protein 

yang ada pada susu skim dibutuhkan untuk membentuk lapisan permukaan yaitu 

mengelilingi globula lemak pada saat homogenisasi dan menyelubungi 

gelembung udara pada saat pembuihan. Presentase susu skim sebanyak 7-12% 

dalam es krim ditujukan untuk : 

1. Memperbaiki tekstur es krim. 

2. Membantu memberikan bentuk yang stabil pada produk akhir. 

3. Mampu memberikan overrun yang lebih tinggi. 

4. Merupakan sumbel total padatan yang lebih murah. 

Peran dari protein susu (kasein) adalah berinteraksi dengan CMC pada 

saat aging membentuk selaput yang menyebabkan terperangkapnya globula 



lemak, molekul air, dan udara. Perlakuan pasteurisasi menyebabkan terjadinya 

denaturasi protein globuler pada kasein sehingga  akan terjadi pengembangan 

protein. Pengembangan molekul protein tersebut akan membuka gugus reaktif 

yang ada pada rantai polipeptida. Pendinginan pada saat aging menyebabkan 

gugus reaktif  akan segera berikatan dengan CMC membentuk selaput (film) 

(Harper and Hall, 1976). 

Susu skim membantu meningkatkan kekentalan Ice Cream Mix. 

Kekentalan Ice Cream Mix penting dalam memberikan overrun yang tepat dalam 

pembuatan es krim. Ice Cream Mix mempunyai kekentalan dan total padatan 

terlalu tinggi akan mengalami kesulitan untuk mengembang sehingga 

menghasilkan overrun yang rendah (Webb et al., 1980). Viskositas yang semakin 

tinggi menyebabkan tegangan permukaan meningkat sehingga udara sulit 

menembus masuk permukaan Ice Cream Mix (Arbuckle, 1997). Menurut Naruki 

dan Kanoni (1992) penggunaan susu skim berguna untuk membentuk dan 

mempertahankan gelembung udara yang kecil dan stabil. Penggunaan yang 

berlebihan dapat menyebabkan rasa asin, terasa berpasir dengan body yang 

lunak seperti lumpur. 

 

2.6.2 Lemak 

 Poedjiadi dan Supriyanti (2009) mengatakan bahwa lemak adalah 

senyawa organik yang tidak larut dalam air. Sifat fisik dari lemak bergantung dari 

panjangnya rantai karbon serta jumlah ikatan rangkapnya. Semakin panjang 

rantai karbon maka titik lelehnya semakin tinggi. Asam lemak tak jenuh memiliki 

titik lebih rendah disbanding asam lemak jenuh. 

 Bahan sumber lemak yang biasa digunakan dalam pembuatan es krim 

adalah lemak susu serta ditambahkan juga lemak dalam bentuk krim berkadar 

lemak 35-40% atau disebut dengan whipped cream. Lemak pada whipped cream 

ini biasanya berasal dari partially hydrogenated coconut oil dan palm oil 

(Anonymous, 2010). 

 Lemak menghasilkan tekstur yang lembut dimana lemak yang ada 

tersebar merata dengan ukuran yang homogen dan relatif kecil, membantu 

memberikan body dan membantu menghasilkan waktu leleh yang diinginkan. 

Semakin banyak lemak yang ditambahkan akan meghasilkan waktu leleh yang 

semakin tinggi (Jeremiah, 1996). Menurut Buckle et al., (1987), dengan 



bertambahnya kandungan lemak maka es krim menjadi semakin tahan terhadap 

pelelehan. Es krim yang keras dapat mempertahankan bentuknya setelah 

diletakkan pada suhu kamar (Nelson dan Trout, 1965). 

 Kordylas (1991) menyatakan lemak dibutuhkan untuk membentuk rasa, 

juga membentuk struktur es krim, dimana besar globula lemak yang membentuk 

granula menentukan besar ukuran rongga udara dalam sel. Jika terlalu banyak 

lemak akan menimbulkan tekstur keras dan lengket pada produk, tetapi dengan 

perbandingan keseluruhan faktor, maka prsentase lemak yang tinggi akan 

memberikan tekstur yang lembut. Konsentrasi lemak sebanyak 10-18% akan 

menghasilkan produk es krim yang diinginkan. 

  

2.6.3 Emulsifier (Pengemulsi) 

 Menurut Tranggono dkk (1989) emulsifier digunakan untuk menghasilkan 

adonan yang merata, memperhalus tekstur dan meratakan distribusi udara di 

dalam struktur es krim. Paling sedikit sepertiga kuning telur terdiri dari lemak, 

tetapi yang menyebabkan daya emulsifier yang sangat kuat adalah kandungan 

lesitin yang terdapat dalam kompleks lesitin – protein Hui (1992). Padatan kuning 

telur mempengaruhi tekstur, hampir tidak mempengaruhi titik beku dan 

meningkatkan kemampuan mengembang karena kompleks lesitin – protein. 

Kuning telur mengandung lesitin yang dapat berfungsi sebagai 

pengemulsi yaitu bahan yang dapat menstabilkan emulsi. Emulsi yang setabil 

adalah suatu dispersi yang tidak mudah menjadi pengendapan bahan – bahan 

terlarut, dengan demikian emulsifier dapat mempengaruhi daya larut suatu bahan 

(Jeremiah, 1996). 

 

2.6.4 Penstabil 

 Tujuan penggunaan penstabil pada es krim adalah untuk menghasilkan 

kelembutan body dan tekstur, mengurangi pembentukan kristal laktosa atau 

kristal es selama pembekuan dan penyimpanan, memberikan keseragaman pada 

produk, meningkatkan viskositas dan memberikan ketahanan terhadap pelelehan 

(Jeremiah, 1996). Penstabil yang ditambahkan pada es krim umumnya tidak 

lebih dari 0,5% berat yang ada (Hui, 1992). 

 Adonan es krim jika dibekukan tanpa penstabil maka molekul lemak dan 

molekul air yang sebelumnya sudah tercampur rata akan memisah pelan-pelan  



sehingga membentuk kelompok air dan kelompok lemak. Lemak menjadi keras 

sedangkan air menjadi kristal. Penstabil berfungsi untuk emulsi, yaitu membentuk 

selaput yang berukuran mikro untuk mengikat molekul lemak, air dan udara 

(Effendy, 2007). Penggunaan penstabil yang terlalu banyak (>0,5%) akan 

mengakibatkan produk terlalu kental. Penstabil ini mampu mengikat sejumlah 

besar air. Jadi sejumlah kecil penstabil efektif dalam menghasilkan produk 

dengan tekstur yang bagus dan lebih tahan terhadap suhu yang melampaui 

batas (Hui, 1992). 

 Bahan penstabil yang selama ini digunakan dalam pembuatan es krim 

pada umumnya adalah agar-agar (karagenan) karena sifat pengental yang 

dimiliki, salah satu bahan penstabil yang bersifat hampir sama dengan 

karagenan adalah tepung porang (Jeremiah, 1996). Manfaat porang sangat 

banyak terutama dalam industri obat dan suplemen makanan, hal ini terutama 

karena sifat kimia tepung porang sebagai pengental (thickening agent), gelling 

agent dan pengikat air (Winarno, 1974). 

 

a. Tepung Porang 

Menurut Eri (2007), tepung porang kasar yang dihasilkan dari porang 

mengandung 41,14% glukomanan, 24,09% pati, 11,62% serat kasar, 4,96% 

protein, 6,1% abu, 0,08% lemak dan 6,24% kalsium oksalat. Glukomanan adalah 

komponen dari umbi porang yang digunakan sebagai pengental dan pembentuk 

jeli. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Tepung Porang (Eri, 2007) 

 

Struktur kimia glukomanan porang adalah sebagai berikut. Polisakarida 

molekuler terbentuk ketika residu glukosa dan mannosa terpolimerisasi pada 

rasio 1:1.6 dengan ikatan penanda β-1,4. Pada C-3 dari beberapa residu 



glukosa, terdapat rantai cabang yang terbentuk dari ikatan penanda β-1,3. Pada 

rantai utama, satu rantai cabang muncul tiap 3280 residu glukosa, dan pada tiap 

rantai cabang terdapat beberapa residu glukosa. Jika dirata-rata, terdapat 1 

asetat dengan ikatan ester pada rantai cabang tiap kurang lebih 19 residu 

glukosa. Berat molekul dari glukomanan porang bervariasi dari 1,000,000 sampai 

2,000,000 dalton, tergantung pada jenis porang atau varietasnya, metode 

pemrosesannya dan waktu penyimpanan dari bahan mentahnya (Anonymous, 

2008b). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Struktur Kimia Glukomanan Porang (Takigami. S, 2000) 

 

Tidak seperti gum xanthan, gum guar atau gum biji locust, gum porang 

adalah tipe non-ionik dan karena itu sedikit dipengaruhi oleh adanya garam 

dalam sistem. Pada suhu ruang, gum porang tetap stabil tanpa pengendapan 

bahkan bila pH sistem turun sampai di bawah 3,3 (Anonymous, 2008c). 

Gum porang dilaporkan dapat berfungsi sebagai penstabil es krim karena 

kemampuan menyerap air dan mengentalkan larutan yang dimilikinya. Bila gum 

porang digunakan menggantikan gum biji locust sebagai penstabil dan 

ditambahkan pada es krim, krju dan produk-produk susu lain, gum porang akan 

menstabilkan kualitasnya dengan mencegah pertumbuhan kristal es (Thomas, 

1999). Grading tepung porang dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.7. “Grading” Tepung Porang Berdasarkan Kualitasnya 

Kriteria “Grade” Tepung Porang 

“Superfine Grade” “First Grade” “Second Grade“ 

Penampakan Bubuk putih Bubuk kekuningan Bubuk kekuningan 
Ukuran Partikel 40 – 120 mesh 40 – 120 mesh  40 – 120 mesh 

Kadar Glukomanan Min. 75% Min. 70% Min. 55% 
Viskositas 24000 mPas 22000 mPas 15000 mPas 
Kadar abu Maks. 3.8% Maks. 4.0% Maks. 5.0% 

Kelembaban Maks. 12% Maks. 12% Maks. 12% 
pH 6 – 8 6 – 8 6 – 8 
Bau Sedikit Sedikit Sedikit 

Sumber : Anonymous (2008
c
) 

 
 

 Larutan tepung porang disiapkan pada suhu ruang dengan 

menambahkan bubuk porang pada air secara perlahan-lahan dengan 

pengadukan sampai tepung larut dengan baik. Sangat penting untuk mengaduk 

larutan terus-menerus supaya bubuk tidak menggumpal. 

 

b. Karagenan  

 

Menurut Pinthus dan Saguy (1992), karagenan adalah getah rumput laut 

yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali dari spesies tertentu dari kelas 

Rhodophyceae (alga merah). Menurut Imeson (1999), karagenan adalah 

polisakarida berberat molekul tinggi yang tersusun atas unit-unit galaktosa dan 

3,6-anhidrogalaktosa (3,6-AG) baik yang sulfat maupun yang non sulfat, yang 

saling berikatan melalui ikatan α (1,3) glikosidik dan β (1,4) glikosidik. Karagenan 

berfungsi sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan), “thickener” (bahan 

pengental) dan “gelling agent” (pembentuk gel).  

Karagenan tidak mempunyai nilai gizi yang berarti dan strukturnya berupa 

polisakarida kompleks yang sukar dicerna. Pada umumnya produk karagenan 

cocok bereaksi dan berfungsi dengan baik jika disinergikan dengan pati, gula, 

gum dan lainnya (Thomas, 1999). Menurut Chaplin (2008) karagenan memiliki 

berat molekul (BM) sebesar 400.000 – 600.000 dan derajat polimerisasi (DP) 

sebesar lebih dari 1000. 

Doty (1987), membedakan karagenan berdasarkan kandungan sulfatnya 

menjadi dua fraksi yaitu kappa karagenan yang mengandung sulfat kurang dari 

28 % dan iota karagenan jika lebih dari 30 %. Winarno (1996) menyatakan 

bahwa kappa karagenan dihasilkan dari rumput laut jenis Eucheuma cottonii, iota 

karagenan dihasilkan dari Eucheuma spinosum, sedangkan lambda karaginan 



dari Chondrus crispus, selanjutmya membagi karaginan menjadi 3 fraksi 

berdasarkan unit penyusunnya yaitu kappa, iota dan lambda. Ketiganya berbeda 

dalam sifat gel dan reaksinya terhadap protein . Kappa karagenan menghasilkan 

gel yang kuat (rigid), sedangkan iota-karagenan membentuk gel yang halus 

(flaccid) dan mudah dibentuk (Anggadiredja, 1996).  Tipe karagenan yang paling 

banyak dalam aplikasi pangan adalah kappa karagenan. Struktur kimia 

karagenan dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Struktur Kimia Karagenan (Tojo dan Prado, 2003) 

 

 Karagenan diperoleh dari ekstraksi rumput laut merah Chondrus sp., 

Gigrartina sp. dan Euchema sp., sampai 86 spesies telah dimanfaatkan. Setiap 

spesies mempunyai susunan polimer karagenan yang beragam, dan hal ini juga 

tergantung umur rumput laut, musim dan lain sebagainya. Pengusaha biasanya 

mencampur beberapa spesies untuk mendapatkan sifat khas (Tranggono dkk, 

1989).  

 Karagenan larut dalam air, tetapi sedikit larut dalam pelarut-pelarut 

lainnya. Umumnya perlu pemanasan agar karagenan larut semuanya. Biasanya 

pemanasan dilakukan sampai suhu 50-80oC, tergantung adanya kation yang 

dapat mendorong pembentukan gel seperti ion kalium dan kalsium. Larutan 2% 

karagenan perdagangan, kekentalannya dapat beragam antara 50-3000 cps 

pada suhu 40oC. Jika tidak mengandung ion logam kekentalannya antara 500-

1000 cps. Kation khas seperti K, Ca, NH4 dan lain-lain dapat menyebabkan 

karagenan membentuk gel yang reversibel secara termal, tidak lenting pada 

pemanasan dan pendinginan (Tranggono dkk, 1989). 

 Dalam industri pangan karagenan digunakan dalam es krim untuk 

pemantap emulsi (Tranggono dkk, 1989). Karagenan paling banyak digunakan 

dalam produk susu seperti penstabil susu kental dan “Ice Cream Mix” (ICM). 

Karagenan digunakan sebagai penstabil dalam es krim untuk menjaga dari 



“thawing” dan pembekuan kembali, serta membantu krim untuk tetap berusaha 

(Chaplin, 2008).  

 

2.6.5 Pemanis 

 Gula tidak hanya berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada es krim, 

tapi juga menurunkan titik beku adonan, sehingga adonan tidak terlalu cepat 

membeku saat diproses. Ini penting agar udara masuk kedalam adonan bisa 

lebih banyak sehingga tekstur menjadi lembut. Kadar gula dalam es krim adalah 

15% (Effendy, 2007). Gula akan menghalangi pembentukan kristal es besar 

selama pembekuan produk. Fenomena ini terjadi karena molekul gula menarik 

molekul air sehingga mengganggu pembentukan kristal es. Dengan demikian 

gula membantu mencegah pembentukan kristal es yang besar, akibatnya tekstur 

yang dihasilkan lebih lembut (De Man, 1997). 

 Sukrosa merupakan disakarida yang berperan penting dalam pengolahan 

makanan. Penggunaan sukrosa sebanyak 14-16% akan menghasilkan es krim 

yang sangat baik, tetapi bila lebih atau kurang dari 14-16% akan menyebabkan 

tidak seimbangnya konsentrasi kandungan bahan padatan dalam es krim 

sehingga es krim yang dihasilkan kurang berkualitas (Idris, 1992). Menurut 

Jeremiah (1996) kadar gula yang terlalu tinggi akan menyebabkan kristal sukrosa 

yang ada dapat menyebabkan tekstur terlalu kasar dalam produk es krim. 

 

2.7 Pembuatan Es Krim 

2.7.1 Pencampuran Bahan 

 Bahan-bahan es krim dipilih dan disiapkan berdasarkan formulasi dan 

perhitungan yang telah ditentukan. Bahan-bahan tersebut kemudian ditimbang 

dan dicampur sedemikian rupa hingga dikatakan sebagai Ice Cream Mix (Goff, 

2002). Pencampuran bahan untuk es krim dilakukan serta bertahap dan tidak 

boleh sekaligus. Prosedur yang biasa untuk pencampuran bahan es krim yaitu 

mencampur bahan-bahan cair (krim atau produk cair lainnya) dalam wadah. 

Bahan-bahan yang mudah larut dicampurkan terlebih dahulu sehingga 

memudahkan proses homogemisasi (Hadiwiyoto, 1983). Marshall et al., (2003) 

menyatakan bahwa bahan-bahan yang tidak larut sebaiknya dibiarkan dalam 

suspensi sampai menyerap air secara penuh atau terdispersi dalam ukuran kecil 

sehingga dapat terlarut dalam campuran akhir, lalu dilakukan homogenisasi. 



2.7.2 Homogenisasi 

Homogenisasi  bertujuan utama untuk memperkecil ukuran globula 

menjadi seragam dengan diameter 0,5-1,0 µm. Di dalam homogenisasi terjadi 

pemecahan partikel yang tidak seragam ukurannya melalui pencampuran dan 

didistribusi menjadi kondisi yang lebih stabil (Speer, 1998). 

Semakin tinggi tekanan yang digunakan, maka globula lemak yang 

dihasilkan akan semakin kecil. Ukuran globula lemak yang semakin kecil dan 

homogen akan mempermudah penyebaran/dispersi lemak sehingga tekstur es 

krim yang dihasilkan juga semakin halus (Suhartono, 1994). Homogenisasi dapat 

dilakukan dengan hand mix (Dewanti, 1997). 

 

2.7.3 Pasteurisasi 

 Pasteurisasi adalah proses pemanasan makanan pada temperatur 

tertentu selama beberapa menit, cukup untuk menghancurkan mikroorganisme 

yang patogen tetapi tidak cukup untuk mencapai sterilisasi (Bennion, 1980). 

Arbuckle (1997) menyatakan bahwa pasteurisasi ICM dilakukan dengan tujuan 

untuk membunuh sebagian besar mikroba (terutama dari golongan patogenik), 

melarutkan dan membantu pencampuran bahan-bahan penyusun, memperbaiki 

cita rasa, menghasilkan produk yang seragam dan memperpanjang umur simpan 

produk dengan mutu yang baik. Menurut Jeremiah (1996), pasteurisasi bertujuan 

untuk membunuh bakteri patogen dan melarutkan bahan-bahan es krim, 

meningkatkan ketahanan terhadap oksidasi, meningkatkan pertambahan volume. 

 Pasteurisasi ICM dapat dilakukan dengan empat metode yaitu : batch 

system pada suhu 68oC selama 25-30 menit, High Temperature Short Time 

(HTST) pada suhu 79oC selama 25-30 detik, Ultra High Temperature pada suhu 

99oC-130oC selama 0-4 detik, dan Pasterurisasi Vakum pada suhu 90o-97oC 

selama 2 detik (Desrosier and Tessler, 1977). Buckle et al., (1987) menyatakan 

bahwa Ice Cream Mix dipasturisasi sama seperti susu, tetapi dengan 

menggunakan panas yang lebih tinggi dan waktu lebih lama untuk mengatasi 

pengaruh perlindungan terhadap penghancuran bakteri yang disebabkan oleh 

lemak dan gula yang ditambahkan.  

 Metode pasteurisasi dirancang supaya produk dapat mencapai suhu dan 

lama proses yang disyaratkan. Sebagai contoh, waktu yang diperlukan untuk 

mempasteurisasi campuran es krim (Ice Cream Mix) dapat dilihat pada Tabel 6. 



Penggunaan HTST dapat mempertahankan nutrisi dan kualitas sensoris produk 

pangan. Sebagai contoh, pada proses pengolahan susu, pasteurisasi dengan 

suhu rendah dan waktu lama (LTLT, Low Temperature Long Time) menyebabkan 

kerusakan vitamin yang lebih tinggi dibandingkan HTST. LTLT biasa dilakukan 

dengan pemanasan suhu 63oC selama 30 menit. Penggunaan suhu dapat lebih 

tinggi dan waktu proses dapat lebih pendek (misal 88oC selama 1 detik, 94oC 

selama 0,1 detik atau 100oC selama 0,01 detik untuk susu). Metode ini disebut 

juga Flash Pasteurization atau Ultra Pasteurization (Estiasih, 2009). 

 

Tabel 2.8. Waktu dan Suhu yang Diperlukan untuk Pasteurisasi ICM 

Metode Suhu (
o
F / 

o
C) Lama 

Batch 155 / 68,33 30 menit 
HTST (High Temperature 

Short Time) 
175 / 79,44 25 detik 

HHST (High Heat Short 
Time) 

191 / 88,3 
212 / 100 

1 detik 
0,01 detik 

Sumber : Estiasih (2009) 

 

 Proses pasteurisasi yang banyak digunakan saat ini adalah proses HTST 

dengan menggunakan plat penukar panas (PHE = Plate Heat Exchanger). 

Penggunaan HTST mempunyai beberapa keuntungan yaitu (Estiasih, 2005) : 

1. Proses lebih dapat dikontrol 

2. Lebih sedikit penstabil yang dibutuhkan, misalnya untuk campuran es 

krim 

3. Menghemat waktu dan tempat 

4. Meningkatkan kapasitas 

 

2.7.4 Aging 

 Proses aging yaitu mendiamkan adonan pada suhu 4oC selama 4-24 jam. 

Proses aging dilakukan selama 4-24 jam pada suhu 4oC untuk meningkatkan 

kekentalan, memperbaiki tekstur, dan kenampakan produk (Eckles et al., 1980). 

 Tujuan dari aging menurut Destrosier dan Tessler (1977), yaitu 

memberikan waktu pada stabilizer dan protein susu untuk mengikat air bebas. 

Perubahan yang terjadi selama aging adalah terbentuk kombinasi antara 

stabilizer dan air dalam adonan, meningkatkan viskositas dan campuran menjadi 

lebih stabil. Menurut Saadah (2000), tujuan aging adalah untuk memperoleh 



adonan es krim yang lebih kental, lebih halus, tampak lebih mengkilat, dan 

menambah kehalusan serta pengembangan volume es krim yang dihasilkan. 

 Harper and Hall (1976), menyatakan bahwa pada perlakuan pasteurisasi 

terjadi denaturasi protein globuler pada whipped cream sehingga akan terjadi 

pengembangan protein. Pengembangan molekul protein tersebut akan membuka 

gugus reaktif yang ada pada rantai polipeptida. Pendinginan pada saat aging 

menyebabkan gugus reaktif akan segera berikatan dengan bahan penstabil 

membentuk selaput (film). Selaput-selaput yang terbentuk akan menyebabkan 

terperangkapnya globula lemak, molekul air dan gelembung udara sehingga 

kekentalan Ice Cream Mix akan meningkat.  

 

2.7.5 Pembuihan 

 Ice Cream Mix yang telah di- aging apabila dibiarkan saja mendingin 

maka tidak akan dihasilkan es krim, melainkan gumpalan padat dan rapat berisi 

kristal-kristal es yang tidak enak dimakan. Bila kita menginginkan es krim yang 

enak dimulut, setelah aging maka adonan harus dilakukan pengadukan 

(pembuihan) di dalam alat yang disebut Ice Cream Maker. Pembuihan campuran 

merupakan kunci dalam pembuatan es krim yang baik (Kompas, 2004). Pardaga 

dan Purnomo (1992) menyatakan bahwa fungsi utama dari rongga pada es krim 

yaitu membuat es krim menjadi ringan dan tidak terlalu padat, membuat es krim 

menjadi lebut, sehingga dapat berubah bentuk saat dimakan dan mengurangi 

rasa dingin yang berlebihan. 

 Prinsip kerja dari Ice Cream Maker adalah sebagai berikut : gerak rotasi 

terjadi pada pengaduk dan pada tabung tempat bahan baku. Perputaran ini 

bertujuan untuk menambah kehalusan dan melarutkan partikel padatan yang 

masih tersebar setelah proses aging. Suhu tabung berkisar -1oC sampai -25oC, di 

mana suhu ini dicapai denga bantuan mesin refrigerator. Pembekuan dalam Ice  

Cream Maker ini dilakukan sedikitnya selama 30 menit atau sampai tercapainya 

overrun yang dikehendaki (Kompas, 2004). 

 

2.7.6 Pembekuan  

 Pembekuan adalah proses penurunan suhu produk sampai pada -18oC, 

menghasilkan kristalisasi sebagian besar air dan beberapa padatan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi proses pembekuan antara lain kecepatan 



pembekuan, pengemasan sebelum pembekuan, metode pembekuan, suhu 

produk yang dibekukan, suhu akhir, bentuk produk makanan, ketebalan, dan 

komponen produk. Jumlah panas yang dipindahkan dan kecepatan 

perpindahannya tergantung pada komposisi kimia masing-masing komponen 

(Goankar, 1995). 

 Semakin cepat pembekuan, kristal es yang terbentuk semakin kecil dan 

tekstur es krim yang terbentuk semakin lembut. Proses pembekuan dianggap 

cukup bila suhu di bagian tengah produk telah mencapai -18oC. Suhu 

pembekuan tergantung pada ukuran dan bentuk kemasan, luas permukaan, 

suhu medium pendingin, kecepatan pergerakan udara pendingin, dan suhu awal 

produk (Goff, 2002). 

 

2.8 Karakteristik Es Krim 

 Es krim memiliki beberapa karakteristik yang penting bagi penerimaan 

konsumen. Karakteristik tersebut antara lain pada waktu leleh, tingkat 

pengembangan (overrun), tekstur, dan rasa (flavor). 

 

2.8.1 Waktu Leleh 

 Tingkat leleh dari suatu es krim sangat mempengaruhi kualitas dari es 

krim itu sendiri. Es krim yang muda meleleh ataupun yang terlalu keras tidak 

disukai oleh konsumen. Konsumen menginginkan es krim yang memiliki body 

yang lembut namun tidak mudah lumer. Mutu pelelehan dikatakan baik apabila 

produk yang meleleh mempunyai sifat yang serupa dengan adonan asalnya 

(Naruki dan Kanono, 1992). 

 Menurut Nelson dan Trout (1965) es krim yang berkualitas tinggi tidak 

cepat meleleh pada saat dihidangkan pada suhu kamar. Cacat-cacat pada waktu 

leleh es krim dan hal-hal yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut: 

1. Lambat meleleh 

Es krim tetap dalam keadaan semula setelah diletakkan pada suhu 

kamar selama beberapa waktu. Keadaan ini biasanya kurang disukai 

konsumen karena memeberikan kesan terlalu banyak bahan padatan 

yang digunakan. Hal ini juga mencerminkan adanya stabilitas yang 

berlebihan atau pengolahan adonan yang tidak memadai 

2. Cepat meleleh 



Akibat rendahnya jumlah bahan padatan yang digunakan. 

 Menurut Campbell dan Marshall (1975) kecepatan meleleh secara umum 

disebabkan oleh stabilizer, emulsifier, kadar lemak, keseimbangan garam dan 

bahan-bahan serta kondisi pemrosesan dan kondisi penyimpanan. Es krim yang 

bertekstur kasar dan rendah total padatannya berarti rendah pula kekentalannya 

sehingga resistensinya terhadap pelelehan rendah.  

 

2.8.2 Overrun 

Overrun pada pembuatan es krim adalah pengembangan volume Ice 

Cream Mix yaitu kenaikan volume antara sebelum dan sesudah proses 

pembekuan. Komposisi adonan dari proses pembuatan es krim berpengaruh 

terhadap overrun (Hadiwiyoto, 1983). Potter (1986) menyatakan bahwa overrun 

adalah jumlah peningkatan volume yang disebabkan karena masuknya udara 

kedalam Ice Cream Maker. Gelembung-gelembung udara yang terbentuk 

keberadaannya dapat mempertahankan karena diselubungi oleh lapisan-lapisan 

globula lemak dalam sistem emulsi. 

Viskositas Ice Cream Mix penting untuk memberikan kepastian tentang 

overrun dalam pembuatan es krim. Es krim yang mempunyai viskositas tinggi 

akan mengalami kesulitan untuk mengembang dengan kata lain mempunyai 

overrun rendah. Pengaruh overrun terhadap tekstur dan body es krim adalah 

semakin tinggi nilai overrun akan menghasilkan es krim seperti salju dan overrun 

rendah akan menghasilkan es krim yang lembek (Bennion , 1980).   

Nilai overrun es krim yang baik antara 60-100% biasanya dibuat dengan 

komposisi lemak sebanyak 12-14% dengan overrun rata-rata sebesar 80%. 

Sedangkan Home Made Ice Cream biasanya mempunyai nilai overrun 30-50% 

(Bennion, 1980). Home Made Ice Cream bukan karena es krim dibuat di rumah 

tapi karena dibuat dengan Ice Cream Maker yang hanya mengandalkan 

pengaduk dan pendinginan, sedangkan buatan pabrik, ada proses memompakan 

udara kedalam adonan selama pengadukan. Adonan yang diproses dengan cara 

Home Made lebih sedikit mengandung udara sehingga adonan akan 

mengembang sekitar 30%, sedangkan buatan pabrik karena dipompa maka 

adonan mengembang sekitar 80% (Effendy, 2007). 

Rongga-rongga udara mempunyai tiga fungsi yaitu membuat es krim 

menjadi ringan, lembut dan tidak berubah selama dimakan, dan mengisolasi 

dingin. Es krim akan terlalu dingin dalam mulut jika tanpa udara. Kandungan 



udara dalam es krim kurang lebih 50% dari volume. Jumlah rongga udara yang 

terlalu kecil menyebabkan es krim menjadi terlalu keras (Judkins and Keener, 

1996). 

 

2.8.3 Rasa (flavor) 

Menurut Nelson dan Trout (1965) flavor merupakan nilai paling besar 

pada penilaian kualitas es krim. Es krim dikonsumsi terutama karena rasa dan 

baunya atau dengan kata lain penerimaan konsumen sebagian besar bergantung 

pada rasa dan bau. Cacat rasa pada es krim dapat disebabkan oleh hal-hal 

berikut : 

1. Bahan yang digunakan dari produk susu (cooked, asam, 

kadaluwarsa). 

2. Bahan penambah rasa (untuk rasa kurang tajam atau terlalu tajam). 

3. Bahan pemanis (kurang manis, terlalu manis, manis yang tidak alami 

dengan penggunaan bahan pemanis pengganti gula). 

4. Adanya pertumbuhan mikroorganisme dalam adonan. 

Suhu mempengaruhi kuncup kecapan menangkap rangsangan rasa. Es 

krim yang mencair akan terasa sangat manis dibandingkan es krim dalam 

keadaan masih beku (Winarno, 1995). 

 

2.8.4 Tekstur 

Tekstur es krim adalah kombinasi dari sifat fisik partikel penyusunannya 

yang dapat dirasakan oleh lidah. Sifat fisik tersebut dapat berupa ukuran dan 

kelembutan partikel. Tekstur es krim yang baik ditunjukkan oleh kelembutannya 

yang terasa di mulut (Webb et al., 1980). Menurut Arbuckle and Marshall (1996) 

tekstur es krim yang lembut diperoleh jika kristal es yang terbentuk cukup kecil 

(35 mikrometer) dan cukup banyak udara yang terperangkap dalam adonan 

selama pembekuan. Pembekuan secara cepat penting untuk tekstur yang halus 

dan pembentukan kristal-kristal es yang kecil. Tekstur es krim dibentuk oleh 

kristal-kristal es yang terdispersi di dalam kristal-kristal udara sehingga es krim 

mempunyai rasa dan konsistensi dan rasa yang unik. Semakin cepat proses 

pengerasan kristal es yang terbentuk semakin kecil dan tekstur semakin halus. 



Menurut Nelson dan Trout (1965), tekstur yang halus pada es krim sangat 

dipengaruhi oleh komposisi campuran, pengolahan, dan penyimpanan. Cacat-

cacat pada es krim dan penyebabnya adalah sebagai berikut : 

1. Kasar  

Terjadi karena bagian yang membentuk tekstur es krim terdiri dari 

partikel beku yang relatif besar akibat pembekuan lambat dan 

fluktuasi suhu yang tinggi. 

2. Spongy  

Akibat adanya gelembung udara yang terlalu besar dalam es krim 

yang sering terjadi pada es krim dengan overrun yang tinggi. 

3. Sandy 

Terjadi karena kristalisasi laktosa yang tidak larut sehingga es krim 

mempunyai partikel yang keras dan seperti pasir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  III  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pangan dan 

Laboratorium Biokimia dan Bioteknologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang mulai bulan 

September 2015 – Januari 2016. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim adalah kedelai 

hitam yang diperoleh dari Nganjuk, whipped cream, gula pasir, susu skim, kuning 

telur dan tepung porang serta karagenan. 

Bahan kimia yang digunakan untuk analisa meliputi etanol 96%, 

petroleum eter, tablet Kjedahl, H2SO4 pekat, akuades, indikator PP,NaOH 45%, 

H3BO3 3%, indikator metil merah, HCl 0,1N , DPPH 0,2 mM. 

 

3.2.2 Alat 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan es krim adalah “Ice Cream 

Maker”, mixer, blender, panci, kompor listrik, kompor gas, timbangan analitik, 

termometer, “freezer” dan lemari es. 

Peralatan analisa yang dibutuhkan adalah timbangan analitik, 

seperangkat glassware, perangkat destilasi, desikator, tabung Kjedahl, labu 

soxhlet, oven, bola hisap, kertas saring, benang wol, kuvet, sentrifuge dan 

spektrofotometer,. 

  



3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dibagi ke dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan 

dan penelitian utama. 

 

 

3.3.1  Penelitian Pendahuluan 

 

 Pada penelitian pendahuluan dilakukan variasi penambahan konsentrasi 

tepung porang dan karagenan sebagai penstabil untuk mendapatkan es krim 

dengan tekstur yang baik. Pada awalnya diberikan konsentrasi 0,1%, 0,2%, 

0,3%, 0,4% dan 0,5% pada masing - masing jenis penstabil yang digunakan. 

Setelah dilakukan pembuatan es krim kedelai hitam diperoleh konsentrasi pada 

masing-masing penstabil dengan tekstur yang terbaik yaitu pada penstabil 

porang 0,1%, 0,2% dan 0,3%, sedangkan pada konsentrasi penambahan 

penstabil karagenan yaitu 0,2%, 0,3% dan 0,4%.  

 

3.3.2  Penelitian Utama 

 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan  Tersarang (Nested Design) dua 

faktor. Faktor I adalah jenis penstabil yang terdiri dari 2 jenis (porang dan 

karagenan) dan faktor II adalah konsentrasi jenis penstabil yang terdiri dari 3 

level yaitu : 

Penstabil 1  : Konsentrasi Tepung Porang sebagai penstabil (P) 

 P1 : 0,10% 

 P2 : 0,20% 

 P3 : 0,30% 

Penstabil 2 : Konsentrasi Karagenan sebagai penstabil (K) 

 K1 : 0,20% 

K2 : 0,30% 

K3 : 0,40% 

Penentuan jumlah ulangan mengikuti rumus penentuan replikasi yaitu dihitung 

berdasarkan rumus :  

(t-1) (r-1) ≥ 15  

Keterangan : t = banyaknya taraf perlakuan  



         r = banyaknya ulangan 

Dalam penelitian ini t = 6 (diperoleh dari kombinasi 2 faktor penelitian yaitu 3 

level dari faktor 1 dan 3 level dari faktor 2, sehingga (6-1) (r-1) ≥ 15 dengan 

memakai rumus tersebut diperoleh jumlah r = 4 yang artinya ulangan dilakukan 

minimum empat kali, dengan demikian akan diperoleh 24 satuan percobaan. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

 Tahapan proses pembuatan sari kedelai adalah sebagai berikut : 

a. Kedelai hitam dipisahkan dari kotoran, kemudian ditimbang sebanyak 

100 gram untuk setiap perlakuan dan dicuci dengan air bersih 

b. Kedelai hitam direndam pada air 500 ml dengan penambahan 

NaHCO3 1,1% selama 30 menit 

c. Dicuci dengan air mengalir selama 5 menit kemudian ditiriskan 

d. Dilakukan blanching dengan suhu 80oC selama 30 menit kemudian 

didinginkan 

e. Kedelai hitam dihaluskan menggunakan blander 1000 rpm  selama 5 

menit menggunakan air 80oC (1 : 5 (b/v)) 

f. Disaring menggunakan kain saring sampai didapatkan sari kedelai 

dan ampas 

g. Sari kedelai dipanaskan pada suhu 60oC selama 10 menit 

 

 Tahapan proses pembuatan es krim kedelai hitam adalah sebagai berikut: 

a. Dilakukan persiapan bahan dasar yang meliputi bahan baku dan 

bahan pembantu 

b. Dilakukan penimbangan dan pengkuruan bahan-bahan sejumlah 

yang digunakan 

c. Dilakukan pencampuran sari kedelai, susu skim, kuning telur, 

pencampuran stabilizer tepung porang (0,15%; 0,30%; 0,45%), 

karagenan (0,30%; 0,40%; 0,50) kemudian di homogenisasikan 

dengan mixer selama 3 menit 

d. Pasteurisasi campuran dilakukan pada suhu 72 oC selama 20 detik 

atau pada suhu 80oC selama 25 detik 

e. Dilakukan homogenisasi dengan mixer kecepatan 2 selama 3 menit 

f. Dilakukan aging di dalam refrigerator pada suhu 4oC selama 6 jam 



g. Dilakukan pembekuan dan pembuihan selama 30 menit dalam Ice 

Cream Maker sampai suhunya mencapai -5oC 

h. Dilakukan pengerasan dalam freezer pada suhu -15oC selama 24 

jam. 

 

 

3.5 Pengujian 

 

Pengujian dilakukan pada Es krim kedelai hitam. Pengujian meliputi 

analisa kadar lemak (Sudarmadji, dkk, 1997), analisa kadar protein (Sudarmadji, 

dkk, 1997), analisa aktivitas antioksidan (Kano et al., 2005), analisa overrun 

(Idris, 1992), analisa kecepatan leleh (Nelson and Trout, 1975), analisa 

organoleptik (Rahayu, 2001) dan penentuan perlakuan terbaik (De Garmo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Pembuatan Sari Kedelai 

 

 

 
 

Perendaman 30 menit 
(Kedelai : air = 1 : 5) 

 
 

Pencucian dengan air mengalir selama 5 menit 
 
 

Penirisan  
 
 

Blanching 80oC, selama 30 menit 
 
 

Pendinginan  
 
 

Penghalusan dengan blander menggunakan air 80oC (1 : 5 (b/v))  
selama 5 menit 

 
 

Penyaringan 
 
 

Perebusan 60oC, 10 menit 
 

 

 

 

 

Gambar 3.4.1. Diagram Alir Pembuatan Sari Kedelai Hitam (Modifikasi Nashrudin, 

2015) 

 

 

 

 

100 gram kedelai hitam 

Larutan NaHCO3 

1,1% 

Analisa : 
- Kadar protein 

- Kadar lemak 

- antioksidan 

Ampas  

Sari kedelai 



3.4.2 Pembuatan Es Krim Kedelai Hitam 

 

 

 

 

 

 

Homogenisasi dengan mixer, kecepatan 2 selama 3 menit 
 
 
 

Pasteurisasi 80oC, 25 detik 
 
 
 

Homogenisasi dengan mixer, kecepatan 2 selama 3 menit 
 
 

Aging dalam refrigerator pada suhu 4oC selama 24 jam 
 
 
 

Pembuihan dengan Ice Cream Maker,  

Suhu -5oC selama 30 menit 

 

Pembekuan dalam freezer, 

Pada suhu -15oC selama 24 jam 

 

 

 
 

 

 

  

Gambar 3.4.2.  Diagram Alir Pembuatan Es Krim Kedelai Hitam (modifikasi Zahro, 

2014) 

Sari kedelai hitam 

Skim 12%, gula 15% 

(b/v), kuning telur 

0,25%, whipping 

cream 12%,  

- Tepung porang 

0,1%, 0,2%,0,3% 

- Karagenan 

0,2%,0,3%,0,4% 

Es krim kedelai hitam 

Analisa : 

- Kadar protein 
- Kadar lemak 

- Antioksidan 
- Waktu leleh 
- Overrun 

- Organoleptik 
(rasa, warna, 
aroma,tekstur, 
after taste) 



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedelai hitam yang 

diperoleh dari Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk. Kedelai hitam dalam 

penelitian ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan Es Krim dengan terlebih 

dahulu diolah menjadi sari kedelai. Pemilihan kedelai hitam dalam pembuatan es 

krim karena di Indonesia pemanfaatan kedelai hitam hanya sebatas bahan baku 

pembuatan kecap. Es krim merupakan produk pangan yang banyak digemari 

masyarakat di berbagai tingkat usia karena rasanya yang manis dan teksturnya 

yang lumer di mulut. Sayangnya, kebanyakan produk es krim tidak memiliki 

kandungan senyawa fungsional seperti misalnya senyawa antioksidan alami 

yang terkandung dalam kedelai hitam. Di samping itu, nilai kalori es krim 

komersial cukup tinggi. Seiring dengan berkembangnya jaman, tingkat kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin tinggi. Oleh karena itu, hal ini 

menjadi dasar pemikiran untuk dilakukannya penelitian penggunaan kedelai 

hitam sebagai bahan pengganti susu dalam pembuatan es krim yang memiliki 

manfaat fungsional sehingga es krim tidak hanya digemari masyarakat karena 

rasanya tetapi juga terdapat manfaat fungsionalnya. Berikut disajikan tahapan 

pembuatan sari kedelai hitam. 

 

1.Perendaman    2. Blanching   3. Mixing 

 

 

 

 

 

    4. Penyaringan          5. Ampas   6. Sari Kedelai Hitam 

Gambar 4.1 Tahapan Pembuatan Sari Kedelai Hitam 



Gambar 4.1 menunjukkan tahapan pembuatan sari kedelai hitam. Tahap 

pertama yaitu perendaman 100 g kedelai hitam dalam larutan NaHCO3 1,1% 

selama 30 menit, kemudian dilakukan blanching  dengan suhu 80oC selama 30 

menit, setelah itu dilakukan mixing dengan blander selama 5 menit, selanjutnya 

penyaringan sehingga di dapat ampas dan sari kedelai. Sari kedelai yang di 

dapatkan direbus dengan suhu 60oC selama 10 menit. Kemudian dilakukan 

analisa bahan meliputi analisa protein, lemak dan antioksidan. Data hasil analisa 

kimia sari kedelai hitam dapat dilihat pada Tabel 4.1  

 

Tabel 4.1 Komposisi Kimia Sari Kedelai Hitam 

Paramater Sari Kedelai Hitam  Sari  Kedelai Hitam Literatur 
Kadar Lemak 3,82% 5,09%* 
Kadar Protein 
Kadar Antioksidan 

9,68% 
82, 93 ppm 

6,71%* 
90,10 ppm* 

Sumber : *Wardani dan Agustin (2014) 

Kadar lemak sari kedelai hitam berdasarkan hasil analisa adalah sebesar 

3,82% . Kadar lemak tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sari kedelai 

hitam literatur. Hal ini menjadikan sari kedelai hitam yang digunakan dalam 

penelitian ini berpotensi untuk dijadikan bahan baku pembuatan es krim. Karena 

umumnya masyarakat menginginkan suatu produk yang rendah lemak dan 

diharapkan es krim kedelai hitam yang dihasilkan memiliki kadar lemak yang 

rendah. Padaga dan Sawitri (2005) melaporkan, berdasarkan persyaratan 

komposisi umum ICM kadar lemak yang ditentukan adalah 10 sampai 6%.  

Kadar protein sari kedelai hitam sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 

sari kedelai hitam literatur. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan 

varietas kedelai hitam yang digunakan. Sedangkan aktivitas antioksidan sari 

kedelai hitam yaitu sebesar 80, 93 ppm lebih rendah jika dibandingkan dengan 

literatur. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pada proses pengolahan 

bahan baku menjadi sari kedelai hitam yaitu pada pemanasan. Antioksidan akan 

menurun keaktifannya karena faktor pemanasan. Pokorny, et .,al (2001). 

menyatakan bahwa aktivitas antioksidan akan semakin berkurang seiring dengan 

bertambah tingginya suhu pemanasan hal ini dikarenakan komponen antioksidan 

tidak tahan terhadap panas.  

 

 



4.2 Analisa Sifat Kimia dan Fisik Es Krim Kedelai Hitam 

4.2.1 Kadar Lemak 

 Lemak pada es krim kedelai hitam berasal dari bahan baku kedelai hitam 

dan penambahan whipped cream. Fungsi penambahan lemak pada pembuatan 

es krim adalah memberikan rasa creamy serta berperan dalampembentukan 

globula lemak dan turut mempengaruhi besar kecilnya pembentukan kristal es. 

Menurut Goff (2000), lemak sangat penting dalam ; body es krim yang baik dan 

meningkatkan karakteristik kehalusan tekstur. Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan kadar lemak yang berkisar antara 1,89 – 2,47%. Pengaruh jenis dan 

konnsentrasi penstabil terhadap kadar lemak es krim kedelai hitam disajikan 

pada Gambar 4.2. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kadar lemak es krim kedelai 

hitam akibat perlakuan jenis dan konsentrasi penstabil semakin menurun seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi penstabil.  

 

 

Gambar 4.2 Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil terhadap Kadar Lemak 

Es Krim Kedelai Hitam 

 

 Hasil analisa ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa perlakuan jenis 

penstabil berpengaruh sangat nyata (α = 0,01) terhadap kadar lemak es krim 

kedelai hitam. Gambar 4.2 menunjukkan pada es krim kedelai hitam dengan 

penambahan penstabil tepung porang rerata kadar lemak berkisar antara 1,89% 

- 1,98%. Kadar lemak tertinggi pada penambahan konsentrasi penstabil porang 

adalah pada konsentrasi 0,1% dan kadar lemak terendah pada konsentrasi 
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0,3%. Sedangkan pada es krim kedelai hitam dengan penambahan konsentrasi 

penstabil karagenan kadar lemak berkisar antara 2,07% - 2,47%. Kadar lemak 

tertinggi pada penambahan konsentrasi penstabil karagenan adalah pada 

konsentrasi 0,2% dan terendah pada konsentrasi 0,4%. Kadar lemak semakin 

menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi penstabil yang ditambahkan.  

Analisa ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa perbedaan jenis 

penstabil (porang dan karagenan) dan konsentrasi penstabil memberikan 

pengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap kadar lemak es krim kedelai hitam, 

sehingga dilakukan uji BNT. Pengaruh jenis penstabil terhadap kadar lemak es 

krim kedelai hitam ditunjukkan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Hasil Uji BNT Perlakuan Jenis Penstabil Terhadap kadar Lemak Es Krim 

Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Total Kadar Lemak 
(%) 

BNT 1% 

Porang 1,94a
 

0,076 

Karagenan 2,25b
 

 

Keterangan :  
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 

 

Tabel 4.2, menunjukkan perbedaan kadar lemak pada masing-masing 

jenis penstabil. Kadar lemak tertinggi terdapat pada jenis penstabil karagenan 

dan terendah pada jenis penstabil porang. Hal ini dapat terjadi karena jenis 

penstabil karagenan sendiri juga mempunyai kandungan kimia berupa lemak 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan porang. Sehingga kadar lemak pada 

es krim kedelai hitam lebih tinggi pada penambahan jenis penstabil karagenan 

daripada porang. Pada tepung porang memliki kandungan kimia lemak 0,02% 

(Arifin, 2001), sedangkan pada karagenan 0,51% (Winarno, 1996). Pengaruh 

penambahan konsentrasi penstabil terhadap kadar lemak es krim kedelai hitam 

ditunjukkan pada Tabel 4.3. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.3. Pengaruh Penambahan Konsentrasi Penstabil Porang dan Karagenan 

Terhadap kadar Lemak Es Krim Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Konsentrasi (%) Kadar Lemak (%) BNT 1% 

Porang 0,1 1,98a 0,107 
 0,2 1,95a  
 0,3 1,89a  

Karagenan 0,2 2,47c  
 0,3 2,21b  
 0,4 2,07a  

Keterangan : 
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 
 
 

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kadar lemak es krim 

kedelai hitam pada penambahan konsentrasi penstabil porang maupun 

karagenan. Penambahan konsentrasi penstabil porang tidak berbeda nyata antar 

perlakuan konsentrasi satu dengan yang lain. Sedangkan pada penambahan 

konsentrasi penstabil karagenan berbeda nyata antar perlakuan konsentrasi satu 

dengan yang lain, kadar lemak tertinggi yaitu pada konsentrasi 0,2% dan kadar 

lemak terendah pada konsentrasi 0,4%. Pada saat pemanasan (pasteurisasi) 

semakin tinggi konsentrasi penstabil yang digunakan, maka air yang diikat oleh 

penstabil sulit untuk menguap sehingga kadar air bahan menjadi tinggi dan 

menyebabkan penurunan padatan sehingga kadar lemak menjadi turun 

(Fennema et al., 1996).  

 Es krim kedelai hitam ini termasuk es krim rendah lemak sehingga es 

krim ini cocok bagi konsumen yang ingin diet rendah lemak karena kandungan 

lemaknya yang lebih rendah daripada es krim pada umumnya.  

 

4.2.2 Kadar Protein 

 Es krim tersusun atas beberapa komponen seperti lemak, gula, penstabil, 

pengemulsi dan air serta rongga udara. Menurut Dewanti (1997), bahan – bahan 

pembuat es krim merupakan bahan-bahan yang berptotein tinggi seperti susu 

dan telur. Hal inilah yang membuat es krim memiliki nilai protein tinggi selain 

vitamin dan mineral. Protein merupakan salah satu komponen penting yang 

harus ada dalam produk es krim. Protein ini berfungsi membentuk lapisan 

permukaan disekitar globula lemak pada saat homogenisasi dan menyelubungi 

gelembung udara pada saat pembuihan, seperti yang disebutkan dalam Walstra 



dan James (1984) kandungan protein pada es krim yaitu antara 3,4% sampai 

4,5%. 

 Kadar protein es krim kedelai hitam dari perlakuan jenis penstabil dan 

konsentrasi penstabil mengalami penurunan pada penambahan jenis penstabil 

seiring bertambahnya konsentrasi yang diberikan. Rerata nilai kadar protein yang 

dihasilkan yaitu antara 4,26% - 6,16% meskipun kadar protein yang dihasilkan 

rendah namun bila dibandingkan dengan Standar Kualitas Es Krim secara 

Nasional (Tabel 2.5) masih memenuhi syarat dimana batasan minimum kadar 

protein pada es krim sebesar 2,7%. 

Untuk mengetahui secara lebih jelas pengaruh jenis penstabil dan 

penambahan konsentrasi penstabil yang digunakan terhadap es krim kedelai 

hitam disajikan pada Gambar 4.3 

 

 

 

Gambar 4.3 Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil terhadap Kadar Protein 

Es Krim Kedelai Hitam 

 

 Gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik rerata kadar protein cenderung 

menurun dengan perlakuan jenis penstabil dan peningkatan konsentrasi 

penstabil. Pada es krim kedelai hitam dengan penambahan penstabil karagenan 

rerata kadar protein berkisar antara 4,26% - 5,82%. Sedangkan pada es krim 

kedelai hitam dengan penambahan penstabil porang rerata kadar protein 

berkisar antara 5,31% - 6,16%. Rerata kadar protein paling besar terdapat pada 

es krim kedelai hitam pada penambahan penstabil porang konsentrasi 0,2% 

sebesar 6,16% dan rerata kadar protein paling kecil terdapat pada es krim 
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kedelai hitam pada penambahan penstabil karagenan konsentrasi 0,3% sebesar 

4,26%. 

Pada perlakuan es krim sari kedelai hitam dengan jenis penstabil porang 

dan karagenan memiliki kadar protein sekitar 4, 25% hingga 6, 16%, sehingga 

dapat diasumsikan bahwa es krim sari kedelai hitam ini telah memenuhi 

persyaratan SNI No.01- 3713-1995, yaitu kandungan proteinnya minimal 2,7%. 

Selain itu, kandungan protein yang terdapat pada es krim susu sari kedelai hitam 

ini diperoleh dari susu skim sehingga kandungan proteinnya menjadi lebih besar 

dibandingkan dengan kandungan protein es krim berdasarkan syarat mutu SNI. 

Dari hasil kadar protein, es krim sari kedelai hitam dengan stabilizer tepung 

porang dan karagenan ini merupakan es krim yang berkualitas baik dalam hal 

kadar proteinnya. Kadar protein yang tinggi dapat membantu memperbaiki 

tekstur es krim, membantu pembentukan body pada produk dan meningkatkan 

overrun.  

Analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perbedaan jenis 

penstabil (porang dan karagenan) dan konsentrasi penstabil memberikan 

pengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap rerata kadar protein es krim kedelai 

hitam, sehingga dilakukan uji BNT. Hasil uji BNT perlakuan jenis penstabil 

terhadap rerata kadar protein es krim kedelai hitam ditunjukkan pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4. Hasil Uji BNT Pengaruh Jenis Penstabil Terhadap kadar Protein Es Krim 
Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Kadar Protein (%) BNT 1% 

Porang 5,81b
 

0,189 

Karagenan 4,91a
 

 

Keterangan :  
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 

 

Tabel 4.4, menunjukkan perbedaan kadar protein pada masing-masing 

jenis penstabil. Kadar protein tertinggi terdapat pada jenis penstabil porang dan 

terendah pada jenis penstabil karagenan. Hal ini dapat terjadi karena jenis 

penstabil porang juga mempunyai kandungan kimia berupa protein yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan karagenan. Sehingga kadar protein pada es krim 

kedelai hitam lebih tinggi pada penambahan jenis penstabil porang daripada 

karagenan. Pada tepung porang memliki kandungan kimia protein 3,42% (Arifin, 



2001), sedangkan pada karagenan hanya 1,71% (Afriyanto, 1993). Pengaruh 

penambahan konsentrasi penstabil terhadap kadar protein es krim kedelai hitam 

ditunjukkan pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5. Pengaruh Penambahan Konsentrasi Penstabil Porang dan Karagenan 

Terhadap kadar Protein Es Krim Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Konsentrasi (%) Kadar Protein (%) BNT 1% 

Porang 0,1 6,16b 0,267 
 0,2 5,96bc  
 0,3 5,31a  

Karagenan 0,2 5,82c  
 0,3 4,65b  
 0,4 4,26a  

Keterangan : 
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 
 
 

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kadar protein es krim 

kedelai hitam pada penambahan konsentrasi penstabil porang maupun 

karagenan. Pada penambahan konsentrasi penstabil porang kadar protein 

tertinggi yaitu pada penambahan konsentrasi 0,1% dan kadar lemak terendah 

pada konsentrasi 0,3%. Sedangkan pada penambahan konsentrasi penstabil 

karagenan kadar lemak tertinggi yaitu pada konsentrasi 0,2% dan kadar lemak 

terendah pada konsentrasi 0,4%. Diduga penurunan kadar protein ini disebabkan 

karena pada saat pemanasan (pasteurisasi) semakin tinggi konsentrasi penstabil 

yang digunakan, maka air yang diikat oleh penstabil sulit untuk menguap 

sehingga kadar air bahan menjadi tinggi dan menyebabkan penurunan padatan 

sehingga kadar protein menjadi turun (Fennema et al., 1996).  

 

4.2.3 Aktivitas Antioksidan  

 

 Antioksidan adalah senyawa yang mampu menunda, memperlambat, 

atau menghambat reaksi oksidasi pada manusia, makanan, dengan cara 

mendonorkan atau transfer atom hedrogen pada lipid maupun radikal bebas. 

Antioksidan mudah teroksidasi sehingga sel-sel lain terhindar dari radikal bebas. 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan DPPH. DPPH (1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazil) adalah senyawa radikal bebas yang stabil yang dapat 

bereaksi dengan dengan atom hidrogen yang berasal dari suatu antioksidan 



membentuk DPPH tereduksi (Miller et. al., 2000). Prinsip metode ini adalah 

penurunan intensitas warna atau absorbansi larutan DPPH yang sebanding 

dengan kenaikan konsentrasi senyawa antioksidan. Hasilnya dinyatakan dengan 

nilai IC50 yang menunjukkan konsentrasi suatu senyawa antioksidan yang 

menghasilkan penangkapan 50% radikal DPPH. Inhibition Concentration (IC50) 

dapat didefinisikan sebagai konsentrasi sampel yang akan menyebabkan reduksi 

terhadap radikal bebas DPPH sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50 berarti 

aktivitas antioksidannya semakin tinggi (Molyneux, 2004). Hal ini dikarenakan 

hanya dibutuhkan bahan dengan konsentrasi sedikit sudah mampu merendam 

50% radikal bebas (Rosidi, dkk., 2014). Kekuatan antioksidan dikatakan kuat jika 

nilai IC50 kurang dari 50 ppm, antioksidan aktif apabila nilai IC50 kisaran 50-100 

ppm, antioksidan bersifat sedang jika berada pada kisaran IC50 101-250 ppm, 

antioksidan lemah antara 250-500 ppm dan tidak aktif jika nilai IC50 lebih dari 

500 ppm. 

 Nilai IC50 pada es krim sari kedelai hitam dengan perlakuan jenis 

penstabil dan konsentrasi penstabil berkisar antara 86,03 - 140,81 ppm. 

Pengaruh penambahan jenis penstabil dan konsentrasi penstabil pada es krim 

kedelai hitam ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

 

 

 Gambar 4.4. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil terhadap nilai 

IC50 Es Krim Kedelai Hitam 

 Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai 

IC50 pada es krim kedelai hitam akibat perlakuan penambahan konsentrasi 

penstabil. Pada Es krim sari kedelai hitam dengan jenis penstabil karagenan nilai 

IC50 tertinggi yaitu pada penambahan konsentrasi 0,4% sebesar 140,81 ppm 
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dan terendah yaitu pada konsentrasi 0,2 sebesar 108,70 ppm. Sedangkan pada 

es krim kedelai hitam dengan jenis penstabil porang nilai IC50 tertinggi dihasilkan 

pada konsentrasi 0,3% yaitu sebesar 121,54 ppm dan terendah pada 

penambahan konsentrasi 0,1% yaitu sebesar 86,03 ppm. Semakin kecil nilai 

IC50 maka semakin tinggi aktivitas antioksidan dan begitu sebaliknya. 

Analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perbedaan jenis 

penstabil (porang dan karagenan) dan konsentrasi penstabil memberikan 

pengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap nilai IC50 es krim kedelai hitam. Hasil 

uji BNT perlakuan jenis penstabil terhadap aktivitas antioksidan es krim kedelai 

hitam ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6. Hasil Uji BNT Pengaruh Jenis Penstabil Terhadap nilai IC50 Es Krim 
Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Nilai IC50 (ppm) BNT 1% 

Porang 102,63a 8,007 

Karagenan 119,89b  

Keterangan :  
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 

 

Tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai IC50 tertinggi pada penambahan jenis 

penstabil karagenan dan terendah pada penambahan jenis penstabil porang. Hal 

ini disebabkan karena jenis penstabil karagenan mempunyai pH lebih tinggi 

daripada tepung porang. Kestabilan aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh 

banyak faktor salah satunya yaitu pH. Semakin tinggi pH suatu bahan maka akan 

semakin basa dan kestabilan antioksidan semakin menurun seiring dengan 

meningkatnya nilai IC50. Pengaruh penambahan konsentrasi penstabil terhadap 

nilai IC50 es krim kedelai hitam ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7. Pengaruh Penambahan Konsentrasi Penstabil Porang dan Karagenan 

Terhadap Nilai IC50 Es Krim Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Konsentrasi (%) Nilai IC50(%) BNT 1% 

Porang 0,1 86,03a 0,267 
 0,2 100,32b  
 0,3 121,54c  

Karagenan 0,2 108,7a  
 0,3 110,16ab  
 0,4 140,81b  

Keterangan : 
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 
 
 

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai IC50 es krim 

kedelai hitam pada penambahan konsentrasi penstabil porang maupun 

karagenan. Pada penambahan konsentrasi penstabil porang nilai IC50 tertinggi 

yaitu pada penambahan konsentrasi 0,3% dan nilai IC50 terendah pada 

konsentrasi 0,1%, aktivitas antioksidan tertinggi yaitu pada konsentrasi 0,1% . 

Sedangkan pada penambahan konsentrasi penstabil karagenan nilai IC50 

tertinggi yaitu pada konsentrasi 0,4% dan nilai IC50 terendah pada konsentrasi 

0,2%, aktivitas antioksidan tertinggi yaitu pada konsentrasi 0,2%. Hal ini diduga, 

penambahan konsentrasi penstabil memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap es krim kedelai hitam dikarenakan semakin tinggi konsentrasi penstabil 

yang ditambahkan maka nilai IC50 semakin meningkat dan aktivitas antioksidan 

semakin menurun. Hal ini dikarenakan karena antioksidan kestabilan antioksidan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pH, pada penstabil 

karagenan mempunyai pH 8,5 bersifat basa dan penstabil porang mempunyai pH 

6-7 juga bersifat netral sedikit basa basa. Karakteristik antioksidan akan stabil 

pada kondisi netral sedikit asam (pH 5-6) dan akan mengalami penurunan pada 

saat kondisi basa. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bertambahnya 

konsentrasi penstabil maka suasana yang terjadi semakin basa sehingga 

menyebabkan aktivitas antioksidan cenderung menurun, sementara nilai IC50 

semakin meningkat. Menurut Winarsih (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi 

stabilitas antioksidan antara lain oksidasi, peningkatan pH, suhu dan paparan 

cahaya. 

 

 

 



4.2.4 Overrun 

 Overrun menunjukkan banyak sedikitnya udara yang terperangkap di 

dalam campuran es krim atau ICM (Ice Cream Mix) karena proses pengadukan. 

Overrun mempengaruhi tekstur dan kepadatan yang sangat menentukan kualitas 

es krim. Adanya udara dalam ICM akan membentuk rongga – rongga udara yang 

akan segera terlepas bersamaan dengan melelehnya es krim. Semakin banyak 

rongga udara akan menyebabkan es krim cepat menyusut dan meleleh pada 

suhu ruang (Padaga. dkk, 2004). Rerata  nilai overrun es krim kedelai hitam yang 

dihasilkan akibat perlakuan jenis penstabil dan peningkatan konsentrasi penstabil 

berkisar antara 3,70 % - 23,64% (Lampiran 11). Untuk mengetahui secara lebih 

jelas pengaruh jenis dan konsentrasi penstabil terhadap overrun es krim dapat 

diketahui dari Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil terhadap Overrun Es 

Krim Kedelai Hitam 

 

 Gambar 4.5 menunjukkan  bahwa semakin tinggi konsentrasi penstabil 

yang ditambahkan, overrun es krim kedelai hitam cenderung semakin menurun. 

Overrun es krim terendah diperoleh dari perlakuan konsentrasi penstabil 0,4 % 

dengan jenis penstabil karagenan, sedangkan overrun tertinggi diperoleh dari 

perlakuan konsentrasi penstabil 0,1% dengan jenis penstabil porang.  

 Hasil analisa ragam (Lampiran 12) menunjukkan bahwa perlakuan 

jenis penstabil memberikan pengaruh yang sangat nyata (α = 0,01) terhadap 

overrun es krim kedelai hitam yang dihasilkan. Hasil uji BNT perlakuan jenis 
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penstabil dan konsentrasi penstabil terhadap nilai overrun es krim kedelai hitam 

ditunjukkan pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji BNT Pengaruh Jenis Penstabil Terhadap Overrun Es Krim 

Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Overrun (%) BNT 1% 

Porang 16,55b 2,493 

Karagenan 5,25a  

Keterangan :  
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 

 

Tabel 4.8, menunjukkan bahwa nilai overrun dari es krim kedelai hitam 

dengan penambahan jenis penstabil porang lebih tinggi daripada nilai overrun es 

krim kedelai hitam dengan penambahan jenis penstabil karagenan. Hal tersebut 

terjadi karena tepung porang mempunyai kemampuan mengikat air lebih tinggi 

dari pada karagenan, sehingga nilai overrun jenis penstabil porang lebih tinggi. 

Pengaruh penambahan konsentrasi penstabil terhadap nilai overrun es krim 

kedelai hitam ditunjukkan pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9. Pengaruh Penambahan Konsentrasi Penstabil Porang dan Karagenan 

Terhadap Nilai Overrun Es Krim Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Konsentrasi (%) Nilai Overrun (%) BNT 1% 

Porang 0,1 23,64b 3,526 
 0,2 14,46ab  
 0,3 11,56a  

Karagenan 0,2 6,75a  
 0,3 5,30a  
 0,4 3,70a  

Keterangan : 
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 
 
 

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan nilai overrun es 

krim kedelai hitam pada penambahan konsentrasi penstabil porang maupun 

karagenan. Pada penambahan konsentrasi penstabil porang nilai overrun 

tertinggi yaitu pada penambahan konsentrasi 0,1% dan nilai overrun terendah 

pada konsentrasi 0,3%. Sedangkan pada penambahan konsentrasi penstabil 



karagenan tidak berbeda nyata antar perlakuan konsentrasi satu dengan yang 

lain. 

Berdasarkan penelitian ini perlakuan jenis dan konsentrasi penstabil yang 

berbeda dapat mempengaruhi overrun es krim kedelai hitam yang dihasilkan. 

Semakin banyak konsentrasi jenis penstabil yang digunakan maka overrun yang 

dihasilkan juga semakin rendah. Jenis penstabil porang mampu memberikan nilai 

overrun yang tinggi terhadap es krim kedelai hitam, hal tersebut diduga karena 

penstabil porang merupakan zat pengikat air dan gelling agents paling kental 

yang dapat mempengaruhi overrun (Keithley dan Swanson, 2005). Menurut 

Harper and Hall (1976), karakteristik overrun dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu proses pembuatan pada saat homogenisasi dan komposisi es krim yaitu 

kadar lemak, jumlah bahan penstabil dan total bahan kering. Bahan penstabil 

akan meningkatkan viskositas adonan es krim, sehingga es krim yang dihasilkan 

akan memiliki overrun yang rendah dan tekstur yang lembut karena terbentuknya 

kristal-kristal es yang kecil dan memperlambat pelelehan es krim saat 

dihidangkan. 

Overrun es krim berkisar antara 80-90%, sedangkan pada pembuatan 

konvensional (industri rumah tangga) berkisar antara 35-50% (Idris, 1992). 

Overrun es krim sari kedelai hitam yang dihasilkan berada di bawah range 

tersebut, sehingga dapat dikatakan es krim tersebut kurang mampu memberikan 

overrun yang baik. Hal ini diduga karena es krim sari kedelai hitam ini memiliki 

kadar lemak yang rendah. Kandungan lemak yang rendah menyebabkan 

kemampuan membentuk struktur tiga dimensi yang dapat memerangkap udara 

menjadi rendah dengan demikian overrun es krim menjadi rendah. Selain itu 

menurut Arbuckle (1997), total padatan yang rendah menyebabkan jumlah air 

yang membeku semakin besar sehingga udara yang terperangkap pada es krim 

sedikit dan pengembangan es krim akan terbatas akibatnya overrun es krim 

menurun. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya konsetrasi penstabil 

yang diberikan mengakibatkan terjadinya penurunan total padatan es krim sari 

kedelai hitam sehingga akan menurunkan nilai overrun. 

 

4.2.5 Kecepatan Meleleh 

 Kecepatan meleleh es krim sangat dipengaruhi oleh bahan – bahan yang 

digunakan dalam pembuatan ICM (Ice Cream Mix), es krim yang baik adalah es 

krim yang tahan terhadap pelelehan pada saat dihidangkan pada suhu ruang. Es 



krim yang cepat meleleh kurang disukai karena es krim akan segera mencair 

pada suhu ruang, namun juga perlu diperhatikan bahwa es krim yang lambat 

meleleh atau waktu melelehnya terlalu lama juga tidak disukai oleh konsumen 

karena bentuk es krim yang tetap (tidak berubah) pada suhu ruang sehingga 

memberikan kesan terlalu banyak padatan yang digunakan. Rerata waktu yang 

dibutuhkan es krim untuk meleleh akibat perlakuan jenis dan konsentrasi 

penstabil yang digunakan berkisar antara 13,43 – 24,38 menit per 10 g es krim. 

Untuk mengetahui secara lebih jelas pengaruh jenis dan konsentrasi penstabil 

terhadap waktu leleh es krim kedelai hitam dapat diketahui dari Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.6 Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil terhadap 

Kecepatan Meleleh Es Krim Kedelai Hitam 

 

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi penstabil 

yang ditambahkan, kecepatan meleleh es krim semakin meningkat. Demikian 

juga penggunaan jenis penstabil yang berbeda menghasilkan kecepatan meleleh 

yang berbeda. Kecepatan meleleh es krim terlama diperoleh dari perlakuan 

konsentrasi penstabil 0,3% dengan jenis penstabil porang, sedangkan waktu 

leleh tercepat diperoleh dari perlakuan jenis penstabil karaginan dengan 

konsentrasi 0,2%. 

 Hasil analisa ragam (Lampiran 15) menunjukkan bahwa perlakuan 

jenis penstabil memberikan pengaruh nyata (α = 0,01) terhadap kecepatan 

meleleh es krim, sehingga dilanjutkan dengan uji BNT (α = 1%). Hasil uji BNT 

perlakuan jenis penstabil terhadap waktu leleh es krim kedelai hitam ditunjukkan 

pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji BNT Pengaruh Jenis Penstabil Terhadap Kecepatan Meleleh Es 

Krim Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Overrun (%) BNT 1% 

Porang 22,10b 1,200 

Karagenan 16,78a  

Keterangan :  
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 

 

Tabel 4.10, menunjukkan bahwa kecepatan meleleh dari es krim kedelai 

hitam dengan penambahan jenis penstabil porang lebih lama daripada 

kecepatan meleleh es krim kedelai hitam dengan penambahan jenis penstabil 

karagenan. Hal tersebut terjadi karena tepung porang mempunyai kemampuan 

mengikat air lebih tinggi dari pada karagenan, sehingga kecepatan meleleh jenis 

penstabil porang lebih lama. Pengaruh penambahan konsentrasi penstabil 

terhadap kecepatan meleleh es krim kedelai hitam ditunjukkan pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11. Pengaruh Penambahan Konsentrasi Penstabil Porang dan Karagenan 

Terhadap Kecepatan Meleleh Es Krim Kedelai Hitam 

Jenis Penstabil Konsentrasi (%) Kecepatan Meleleh 
(menit) 

BNT 1% 

Porang 0,1 23,64b 1,697 
 0,2 14,46ab  
 0,3 11,56a  

Karagenan 0,2 6,75a  
 0,3 5,30a  
 0,4 3,70a  

Keterangan : 
- Data merupakan rerata dari 4 kali ulangan 
- Nilai yang didampingi dengan notasi huruf yang berbeda menunjukkan nilai 

yang berbeda nyata 
 
 

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kecepatan meleleh 

es krim kedelai hitam pada penambahan konsentrasi penstabil porang maupun 

karagenan. Pada penambahan konsentrasi penstabil porang kecepatan meleleh 

tertinggi yaitu pada penambahan konsentrasi 0,1% dan kecepatan meleleh 

terendah pada konsentrasi 0,3%. Sedangkan pada penambahan konsentrasi 

penstabil karagenan tidak berbeda nyata antar perlakuan konsentrasi satu 

dengan yang lain. 

 Berdasarkan penelitian ini perlakuan jenis dan konsentrasi penstabil yang 

berbeda dapat mempengaruhi kecepatan meleleh es krim kedelai hitam yang 



dihasilkan. Semakin banyak konsentrasi jenis penstabil yang digunakan maka 

kecepatan meleleh yang dihasilkan juga semakin rendah. Hal ini disebabkan 

karena tepung porang mampu mengikat partikel es dalam adonan es krim yang 

membuat adonan menjadi semakin kental, daya ikat air semakin kuat dalam 

produk sehingga tidak cepat meleleh. Peningkatan konsentrasi penstabil tepung 

porang di dalam adonan es krim menyebabkan partikel es yang terikat semakin 

banyak, sehingga waktu pelelehan es krim menjadi lebih lama (Harianto, 2013).  

Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa kecepatan meleleh es 

krim berkisar antara 15-20 menit saat dihidangkan dalam suhu ruang, sedangkan 

pada penelitian ini dihasilkan kecepatan meleleh es krim berkisar antara 13,43 – 

24,38 menit. Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian Susilorini dan 

Sawitri (2006) adalah resistensi pelelehan pada penelitian ini lebih baik karena 

menghasilkan waktu pelelehan yang sedikit lebih lama. 

Kecepatan meleleh es krim dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk 

jumlah udara yang tergabung dalam es krim, jumlah kristal es dan jaringan lemak 

yang terbentuk selama pembekuan. Sakurai et al. (1996) menemukan bahwa es 

krim dengan overrun rendah akan meleleh dengan cepat, sedangkan es krim 

dengan overrun tinggi meleleh lebih lama dan memiliki ketahanan yang lebih baik 

terhadap pelelehan. Pelelehan lebih lama ini terjadi karena es krim dengan 

overrun tinggi dapat mengurangi transfer panas. Semakin tinggi overrun semakin 

banyak udara yang terikat maka semakin berliku jalur yang dilalui cairan yang 

meleleh (Hartel et al, 2003).                 

 

4.3 Uji Organoleptik 

 Pengujian organoleptik es krim kedelai hitam dilakukan menggunakan uji 

kesukaan (Hedonic Scale Scoring). Skala kesukaan yang digunakan mulai dari 1- 

7 nilai (sangat tidak suka- sangat menyukai). Dengan rincian nilai sebagai 

berikut: 

1 : Sangat tidak menyukai 

2 : Tidak menyukai 

3 : Kurang menyukai 

4 : Netral 

5 : Agak menyukai 

6 : Menyukai 

7 : Sangat menyukai 



 

 Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan 25 panelis untuk 

menyatakan tanggapan pribadinya tentang tingkat kesukaan terhadap warna, 

tekstur, aroma serta rasa pada es krim kedelai hitam. 

 

4.3.1 Warna 

 Uji warna secara organoleptik dimaksudkan untuk mengetahui rerata skor 

kesukaan panelis terhadap warna es krim kedelai hitam. Parameter uji warna ini 

adalah sangat tidak suka (1) hingga sangat suka (7). Warna merupakan salah 

satu faktor yang dapat menentukan nilai mutu suatu produk, karena suatu produk 

yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya baik tidak akan menarik konsumen 

apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang mata. Warna yang dihasilkan 

dari es krim kedelai hitam yaitu abu-abu, hal tersebut terjadi karena pada 

pengolahan kedelai hitam tidak menghilangkan kulit kedelai karena di dalam kulit 

kedelai hitam terdapat antioksidan yang tinggi. Rerata penilaian panelis terhadap 

warna es krim kedelai hitam berkisar antara 4,6 (netral) sampai 4,92 (netral) 

(Lampiran 17). Rerata skor penilaian panelis dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil Pada Rerata Kesukaan 

Panelis Terhadap Warna Es Krim Kedelai Hitam 

 

 Gambar 4.7 menunjukkan peringkat kesukaan warna oleh 25 

panelis. Berdasarkan gambar diatas peringkat kesukaan warna es krim kedelai 

hitam tertinggi terdapat pada perlakuan jenis penstabil porang dengan 

konsentrasi 0,3% yaitu sebesar 4,92 merupakan tingkat kesukaan yang netral. 
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Sedangkan peringkat kesukaan warna es krim kedelai hitam terendah 

ditunjukkan oleh perlakuan jenis penstabil karagenan dengan konsentrasi 0,4% 

yaitu sebesar 4,60 merupakan tingkat kesukaan yang netral.  

Semakin tinggi proporsi porang yang digunakan, daya terima oleh rerata 

panelis semakin tinggi. Penambahan tepung porang yang semakin banyak akan 

mengakibatkan tingkat kecerahan semakin tinggi. Hal ini didukung oleh 

Commitee On Food Chemical Codex (2005) yang menyebutkan bahwa tepung 

porang mempunyai warna krem sampai coklat terang. Sedangkan pada 

peningkatan konsentrasi karagenan, daya terima oleh panelis semakin menurun. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis penstabil dan 

konsentrasi penstabil tidak memberikan pengaruh nyata (α=0,01) pada tingkat 

kesukaan panelis terhadap warna es krim kedelai hitam (Lampiran 19). Seluruh 

perlakuan berada pada tingkat kesukaan yang sama yaitu netral. Hal ini diduga 

karena peningkatan konsentrasi penstabil dan jenis penstabil tidak berpengaruh 

terhadap perubahan warna es krim kedelai hitam. 

 

4.3.2 Tekstur 

 Uji tekstur secara orgonoleptik dimaksudkan untuk mengetahui rerata 

skor kesukaan panelis terhadap es krim kedelai hitam. Parameter uji tekstur ini 

adalah sangat tidak suka (1) hingga sangat suka (7). Tekstur   merupakan   salah   

satu   faktor   yang   mempengaruhi   pilihan konsumen  terhadap   suatu   produk   

pangan.  Salah  satu  parameter   tekstur  yang banyak dipakai adalah 

kelembutan lebih diprioritasikan oleh konsumen dalam hal memilih es krim 

dengan flavor dan aroma (Purnomo, 1995).  

Es krim kedelai hitam mempunyai tekstur yang lembut, hal tersebut 

disebabkan karena adanya lemak berupa whipped cream dan penstabil sebagai 

bahan dalam pembuatan es krim. Kordylas (1991) menyatakan lemak dibutuhkan 

untuk membentuk rasa, juga membentuk struktur es krim, dimana besar globula 

lemak yang membentuk granula menentukan besar ukuran rongga udara dalam 

sel. Sedangkan menurut Jermiah (1996), tujuan penggunaan penstabil pada es 

krim adalah untuk menghasilkan kelembutan body dan tekstur, mengurangi 

pembentukan kristal laktosa atau kristal es selama pembekuan dan 

penyimpanan, memberikan keseragaman pada produk, meningkatkan viskositas 

dan memberikan ketahanan terhadap pelelehan . 



Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur es krim kedelai hitam 

berkisar antara 4,68 – 5,28 (netral – agak suka) (Lampiran 20). Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis penstabil dan konsentrasi penstabil 

tidak memberikan pengaruh nyata (α=0,01) pada tingkat kesukaan panelis 

terhadap tekstur es krim kedelai hitam (lampiran 21). Grafik rerata nilai panelis 

terhadap kehalusan tekstur es krim yang dihasilkan disajikan pada Gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8 Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil Pada Rerata Kesukaan 

Panelis Terhadap Tekstur Es Krim Kedelai Hitam 

 

 Gambar 4.8 menunjukkan bahwa rerata nilai tertinggi kesukaan panelis 

terhadap tekstur es krim kedelai hitam diperoleh dari perlakuan konsentrasi 

penstabil 0,3% dengan jenis penstabil porang, sedangkan rerata nilai paling 

rendah diperoleh dari perlakuan konsentrasi penstabil 0,4% dengan jenis 

penstabil karagenan. Hal ini diduga karena porang memiliki kemampuan 

menyerap air bebas yang besar dan dapat mengontrol pertumbuhan kristal es 

(Thomas, 1999) sehingga kristal es yang terbentuk berukuran kecil. Pendugaan 

tersebut berdasarkan pada pernyataan Acharya, et al. (2006) dalam risetnya 

bahwa sedikit air bebas yang tersedia untuk membentuk kristal es 

memungkinkan dihasilkannya kristal es yang lebih kecil dalam es krim, dan 

pernyataan Hartel (1996) dalam Acharya, et al. (2006) bahwa ukuran kristal es 

sangat memberikan pengaruh pada tekstur es krim. 

 Sedangkan pada perlakuan konsentrasi penstabil 0,4% dengan jenis 

penstabil karagenan kesukaan panelis terhadap tekstur sangat rendah. Hal 

tersebut terjadi karena Penggunaan karagenan tidak boleh melebihi batas 
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kapasitas maksimum, sebab akan   menjadikan  suatu produk   yang  memiliki   

kualitas  yang   menurun, misalnya   dalam produk   pembuatan   es   krim,   

apabila   penambahan   karagenan melebihi batas pemakaian, maka produk 

yang dihasilkan akan memiliki tekstur yang kasar dan keras   Hal ini sesuai 

dengan pendapat Widjanarko (2011) yang menyatakan   bahwa   jumlah   

penambahan   karagenan   dalam   produk makanan/minuman harus dalam 

jumlah sedikit, sebab akan menghasilkan tekstur yang kasar.  Contoh: 

penambahan karagenan sejumlah 150-200 ppm atau 0,0015 – 0,002% atau 

0,15-0,2 mg dalam produk olahan susu, mencegah pemisahan whey atau cairan 

susu. Seperti pada produk es krim, krim keju, milk shakes dan susu. Menurut 

Arbuckle (1986), es krim bertekstur ideal jika sangat lembut, partikel-partikel 

bahan padatnya terlalu kecil untuk dideteksi dalam mulut. 

 

4.3.3 Rasa 

 Uji rasa organoleptik dimaksudkan untuk mengetahui rerata skor 

kesukaan panelis terhadap rasa es krim kedelai hitam. Rasa makanan atau 

minuman adalah turunan dari sebagian komponen pangan yang terlarut dalam 

air liur selama makanan dicerna secara mekanis di dalam mulut (Moehyi, 1992). 

Es krim kedelai hitam mempunyai rasa manis dan rasa kedelai karena bahan 

baku es krim berupa sari kedelai hitam. Rasa manis pada es krim kedelai hitam 

disebabkan karena adanya pemanis berupa gula serta bahan lain berupa susu 

skim dan whipped cream yang juga memberikan rasa manis Rerata kesukaan 

panelis terhadap rasa es krim kedelai hitam berkisar antara 5,36 – 5,76 (agak 

menyukai). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis penstabil 

dan konsentrasi penstabil tidak memberikan pengaruh nyata (α=0,01) pada 

tingkat kesukaan panelis terhadap rasa es krim kedelai hitam (Lampiran 25). 

Grafik rerata nilai panelis terhadap rasa es krim yang dihasilkan disajikan pada 

Gambar 4.9. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil Pada Rerata Kesukaan 

Panelis Terhadap Rasa Es Krim Kedelai Hitam 

 

 Gambar 4.9 menunjukkan bahwa nilai tertinggi kesukaan panelis 

terhadap rasa es krim kedelai hitam diperoleh dari perlakuan konsentrasi 

penstabil 0,3% dengan penstabil karagenan yaitu sebesar 5,76, sedangkan 

rerata nilai paling rendah diperoleh dari perlakuan konsentrasi penstabil 0,1% 

dengan penstabil porang yaitu sebesar 5,36. Hal ini dikarenakan karagenan 

mencegah timbulnya kristal es yang berukuran besar, menyebabkan flavour 

dapat terasa dengan jelas dan mencair di mulut dengan baik (Winarno, 1996).  

 Menurut Eckles (1984), penerimaan es krim sangat tergantung dari cita 

rasanya. Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu senyawa kimia, suhu, dan 

konsentrasi dengan komponen rasa yang lain. Sensitifitas terhadap rasa 

berkurang bila suhu tubuh dibawah 20oC atau diatas 30oC. Es krim yang mencair 

akan terasa sangat manis dibandingkan dalam keadaan beku (Winarno, 2002). 

Rasa es krim juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti bahan pengental yang 

dapat mengurangi rasa manis gula dan perubahan tekstur yang dapat mengubah 

cita rasa es krim. 

 

4.3.4 Aroma 

 Uji aroma organoleptik dimaksudkan untuk mengetahui rerata skor 

kesukaan panelis terhadap aroma es krim kedelai hitam. Aroma yang ditimbulkan 

oleh es krim kedelai hitam adalah aroma kedelai bercampur susu. Aroma 

tersebut disebabkan karena pada proses pengolahan es krim terdapat bahan 
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berupa susu skim dan whipped cream, sehingga aroma yang ditimbukan berupa 

aroma susu. Rerata kesukaan panelis terhadap aroma es krim kedelai hitam 

berkisar antara 4,88 – 5,24 (netral – tidak menyukai) (Lampiran 26). Hasil analisa 

ragam (Lampiran 27) menunjukkan bahwa perlakuan jenis penstabil (karagenan 

dan porang) tidak memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap aroma es 

krim. Grafik rerata nilai kesukaan panelis terhadap aroma es krim kedelai hitam 

yang dihasilkan disajikan pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Penstabil Pada Rerata Kesukaan 

Panelis Terhadap Aroma Es Krim Kedelai Hitam 

 

  Gambar 4.10 menunjukkan bahwa rerata nilai tertinggi kesukaan panelis 

terhadap aroma es krim kedelai hitam diperoleh dari perlakuan konsentrasi 

penstabil 0,3% dengan penstabil porang, sedangkan rerata paling rendah 

diperoleh dari perlakuan konsentrasi penstabil 0,1% dengan penstabil porang.  

 Pada umumnya rasa dan aroma es krim merupakan satu kesatuan yang 

sangat menunjang (Padaga dan Sawitri, 2005). Aroma es krim yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan. Aroma khas kedelai 

dihasilkan karena bahan baku pembuatan es krim berupa sari kedelai hitam dan 

juga terdapat aroma susu yang dihasilkan oleh susu skim dan whipped cream. 

Interaksi antara jenis zat penstabil dan konsentrasi penstabil terhadap es krim 

kedelai hitam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai organoleptik 

aroma es krim yang dihasilkan. 
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4.4 Perlakuan Terbaik 

 Pemilihan perlakuan terbaik didasarkan pada perhitungan dan 

pembobotan terhadap parameter fisikokimia dan organoleptik yang ditentukan 

oleh panelis. Menurut De Garmo et al., (1984), bahwa perlakuan terbaik dipilih 

berdasarkan perlakuan yang memiliki nilai produk (NP) tertinggi dari setiap 

parameter pengujian. Perlakuan pada parameter fisikokimia dengan nilai produk 

(NP) tertinggi merupakan perlakuan terbaik (Lampiran 30). Perlakuan pada 

organoleptik dengan nilai produk tertinggi merupakan perlakuan terbaik 

(Lampiran 32). Nilai masing – masing parameter perlakuan terbaik untuk 

parameter fisikokimia dan organolpetik dapat dilihat pada Tabel  4.12.  

 

Tabel 4.12 Nilai Perlakuan Terbaik Es Krim Kedelai Hitam Setiap Perlakuan 

Jenis 
Penstabil 

Konsentrasi 
Penstabil 

(%) 

Perlakuan Nilai Produk 
Fisikokimia 

(NPF) 

Nilai Produk 
Organoleptik 

(NPO) 

Total 

Porang 0,1 P1 0,541758* 0,2112 0,752958 
 0,2 P2 0,509279*** 0,704436** 1,213715 
 0,3 P3 0,534695** 0,7704* 1,305095* 

Karagenan 0,2 K1 0,4654 0,191564 0,656964 
 0,3 K2 0,357755 0,696436*** 1,054191 
 0,4 K3 0,370997 0,178255 0,549252 

Keterangan : *) menunjukkan perlakuan terbaik 
        **) menunjukkan perlakuan terbaik kedua 
        ***) menunjukkan perlakuan terbaik ketiga 

 

 Dari Tabel 4.12, dapat dilihat bahwa penilaian perlakuan terbaik untuk 

parameter fisikokimia berbeda dengan parameter organoleptik. Perlakuan terbaik 

untuk parameter fisikokimia didapatkan berdasarkan hasil analisa atau penilaian 

secara obyektif dari masing – masing parameter, dimana perlakuan terbaiknya 

adalah perlakuan jenis penstabil porang dengan konsentrasi 0,1% (K3). 

Sedangkan perlakuan terbaik untuk parameter organoleptik didapatkan dari 

penilaian subyektifitas panelis, dimana perlakuan terbaiknya adalah perlakuan 

jenis penstabil Porang dengan konsentrasi 0,3% (P3).  

 Perbedaan produk terbaik ini disebabkan karena pemilihan perlakuan 

terbaik dengan parameter fisikokimia berdasarkan nilai skor kepentingan yang 

dinilai oleh panelis .Sedangkan pemilihan perlakuan terbaik dengan parameter 

organoleptik, panelis hanya menilai kualitas es krim berdasarkan indra perasa 

tanpa memperdulikan kandungan nutrisi atau sifat fisik dari es krim itu sendiri. 

 Perlakuan terbaik dengan parameter fisikokimia dan organoleptik terbaik 

didapatkan pada perlakuan jenis penstabil porang dengan konsentrasi 0,3% 



(P3). Untuk mengetahui perbandingan hasil perlakuan terbaik es krim kedelai 

hitam dengan es krim menurut literatur disajikan pada Tabel 4.13. 

 

Tabel. 4.13 Perbandingan Perlakuan Terbaik Es Krim Kedelai Hitam dengan Es Krim 

Menurut Literatur 

Parameter Es Krim Kedelai Hitam Es Krim Literatur 

Kadar Lemak (%) 1,89 5,0* 
Kadar Protein (%) 5,31 2,7* 
Aktivitas Antioksidan (ppm) 121,54 - 
Overrun (%) 11,56 35-50** 
Kecepatan Meleleh (Menit) 24,38 15-20*** 
Warna 4,92 (Netral) - 
Tekstur 5,28 (Agak Menyukai) - 
Rasa 5,48 (Agak Menyukai) - 
Aroma  5,32 (Agak Menyukai) - 

Keterangan : *)SNI (1995) 
         **) Idris (1992) 
         ***) Susilorini dan Sawitri (2006) 
 
 

 Tabel 4.13 menunjukkan perbandingan nilai antara es krim kedelai hitam 

dengan es krim menurut literatur. Produk es krim kedelai hitam lebih unggul dari 

pada es krim menurut literatur karena terdapat kandungan antioksidan serta 

kecepatan leleh yang relatif lebih panjang. Hal tersebut mendukung penelitian 

tentang pembuatan produk baru berbasis kedelai hitam yaitu es krim kedelai 

hitam yang sesuai dengan keinginan masyarakat bahwa tidak hanya rasa yang 

disukai tetapi juga karena manfaat fungsional yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis penstabil dan konsentrasi penstabil 

berpengaruh sangat nyata (α = 0,01) terhadap kadar lemak, kadar protein, 

aktivitas antioksidan, overrun dan kecepatan leleh es krim kedelai hitam. 

2. Perlakuan jenis penstabil dan konsentrasi penstabil tidak berpengaruh nyata 

pada tingkat kesukaan panelis terhadap warna, tekstur, rasa dan aroma es krim 

kedelai hitam. 

3. Perlakuan terbaik es krim kedelai hitam untuk parameter fisik kimia dan 

organoleptik diperoleh dari perlakuan jenis penstabil porang dengan konsentrasi 

penstabil 0,3% dengan nilai kadar lemak 1,89%, kadar protein 5,31%, aktivitas 

antioksidan 121,54 ppm, overrun 11,56% dan kecepatan meleleh 24,38 menit. 

Sedangkan untuk parameter organoleptik dari perlakuan terbaik yaitu warna 

bernilai 4,92 ; tekstur 5,28 ; rasa 5,48 dan aroma 5,32. 

5.2 Saran 

 Pada penelitian es krim kedelai hitam ini kurang mampu memberikan 

overrun  yang baik. Hal ini diduga karena es krim sari kedelai hitam ini memiliki 

kadar lemak yang rendah, kandungan lemak yang rendah menyebabkan 

kemampuan membentuk struktur tiga dimensi yang dapat merangkap udara 

menjadi rendah demikian overrun es krim menjadi rendah. Sehingga perlu 

dilakukan penambahan konsentrasi kadar lemak dalam pembuatan es krim agar 

dihasilkan overrun yang memenuhi syarat. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

a. Analisa Kadar Lemak 

 

Prosedur pengukuran kadar lemak es krim dilakukan dengan metode 

ekstraksi soxhlet (Sudarmadji, dkk, 1997), sebagai berikut : 

1. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram diatas cawan petri beralaskan 

kertas saring 

2. Sampel dioven pada suhu 105oC selama ± 2 jam hingga kering 

3. Kertas saring beserta sampel dibungkus dan diikat dengan benang 

4. Kertas saring berisi sampel diletakkan dalam alat ekstraksi soxhlet, 

kemudian kondensor dipasang di atasnya dan labu lemak di bawahnya 

(labu lemak yang akan digunakan telah dioven hingga beratnya konstan 

dan dicatat beratnya) 

5. Tuangkan pelarut petrolium eter ke dalam labu lemak secukupnya (30-50 

mL) 

6. Kemudian dilakukan refluks selama 5 jam sampai pelarut yang turun 

kembali ke labu lemak berwarna jernih 

7. Proses refluks dihentikan, kemudian kondensor dan labu lemak 

dipisahkan dari alat ekstraksi 

8. Kertas saring yang berisi sampel diambil 

9. Keringkan labu lemak dalam oven hingga sisa pelarut habis dan 

ditimbang  

% kadar lemak = (berat akhir labu+sampel) – berat labu awal x 100% 
     Berat awal sampel 
 

b. Analisa Kadar Protein 

Penentuan kadar protein dilakukan dengan menggunakan metode makro 

Kjedahl. Menurut Sudarmadji, dkk (1997), cara kerjanya adalah sebagai berikut : 

1. Ditimbang sampel sebanyak 10 mL untuk sampel cair atau 1 gram untuk 

sampel padat, kemudian dimasukkan ke dalam labu kjedahl. Tambahkan 

½ tablet kjedahl dan 20 mL H2SO4 pekat 

2. Pasangkan labu kjedahl pada rak destruksi, kemudian tutup hingga 

rapat. Proses destruksi dilakukan ± 45 menit atau hingga terbentuk 

cairan yang berwarna hijau jernih 



3. Setelah proses destruksi berakhir, labu kjedahl didinginkan selama 30 

menit 

4. Hasil destruksi ditambahkan 25 mL akuades dan 3 tetes indikator pp 

5. Labu kjedahl dipasang pada alat destilasi dan ditambahkan NaOH 45% 

hingga sampel berubah warna menjadi coklat, kemudian proses destilasi 

dapat dijalankan 

6. Destilat ditampung dalam erlenmeyer yang berisi 20 mL H3BO3 3% dan 3 

tetes indikator metil merah 

7. Setelah proses destilasi selesai, destilat yang tertampung di dalam 

erlenmeyer dititrasi dengan HCl 0,1 N hingga berubah warna menjadi 

merah muda 

8. Persen kadar protein dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Kadar N = mL titrasi x N HCl x 14,008 x 100% 
               berat sampel (gram) x 1000 

 
Kadar protein = kadar N x faktor konversi (kedelai 6,25) 

 

c. Analisa Aktivitas Antioksidan Metode IC50 (Inhibitor Concentration 50%) 

(Pokorny, 2001) 

 

1. Sebanyak 1 ml sampel ditimbang 

2. Sampel ditambah etanol sebanyak 100 ml 

3. Dikocok hingga homogen 

4. Dibuat seri pengenceran 100, 200, 300, 400 dan 500 ppm menggunakan 

etanol 96% sebanyak 10 ml 

5. Larutan yang sudah diencerkan diambil 4 ml dan ditambahkan 0,2 mM 

larutan 1,1- diphenyl-2-pycrilhidrazil (DPPH) dalam etanol 96% sebanyak 

1 ml 

6. Diamkan 30 menit, kemudian diukur absorbansinya 517 = ג nm 

7. Dihitung kapasitas antioksidan 

 

Aktivitas penangkapan =  absorbansi kontrol – absorbansi sampel x 100% 
radikal bebas    absorbansi kontrol 
 

8. Nilai konsentrasi sampel dari masing-masing larutan serta hambatan 

radikal bebas (% inhibisi) diplot masing-masing pada sumbu x dan y pada 

persamaan regresi linier. Persamaan regresi linier yang diperoleh dalam 



bentuk persamaan y = a + bx yang digunakan untuk mencari nilai IC50 

(Inhibitor Concentration 50%) dengan y sebesar 50 dan x menyatakan 

nilai IC50. Nilai IC50 menyatakan bahwa konsentrasi larutan yang 

dibutuhkan untuk mereduksi radikal bebas DPPH sebesar 50%. 

 

d. Analisa Overrun 

 

Pengukuran Overrun dilakukan menurut Arbuckle (1986), yaitu dengan cara 

adonan es krim sebelum dan sesudah diproses dalam ice cream maker diukur 

volumenya dengan menggunakan gelas ukur, kemudian hasil yang diperoleh 

dimasukkan dalam rumus sebagai berikut : 

 

% Overrun = (volume akhir – volume awal ) x 100% 

           volume awal 
 

e. Analisa waktu pelelehan  

 

Prosedur pengukuran waktu pelelehan es krim menurut Hubeis et al., (1996) 

adalah sebagai berikut . 

1. Sampel es krim ditimbang sebanyak 2 g 

2. Sampel es krim dimasukkan ke dalam cup plastik kemudian ditutup rapat 

3. Simpan dalam freezer selama 2 hari, kemudian sampel dikeluarkan dari 

freezer dan diletakkan dalam tempat bersuhu ruang. 

4. Pengukuran dilakukan menggunakan stop watch yang dimulai sejak es 

krim dikeluarkan dari freezer sampai benar-benar mencair atau sudah 

tidak terdapat kristal es . 

 

f. Analisa Organoleptik 

 

Pengujian sifat organoleptik pada es krim kedelai hitam ini ditujukan untuk 

pengujian tingkat kesukaan dengan menggunakan metode hedonic scale scoring 

untuk membandingkan tingkat kesukaan panelis terhadap warna, rasa, aroma, 

dan tekstur dari masing-masing sampel. Setiap panelis diminta untuk menuliskan 

seberapa jauh tingkat kesukaan panelis terhadap sampel yang disajikan dengan 



cara memberi nilai (skor) berdasarkan skala Numerik pada lembar uji 

organoleptik (Rahayu, 2001). 

Kuisioner Pengujian Organoleptik 

 

LEMBAR UJI KESUKAAN 

 

Nama Panelis  : 

Hari / Tanggal  : 

Nama Produk  : Es Krim Kedelai Hitam 

 Dihadapan saudara disajikan sejumlah sampel berupa produk es krim 

kedelai hitam. Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap : 

1. Rasa 

2. Warna 

3. Tekstur (Berdasarkan tingkat kehalusan tekstur es krim saat dimakan) 

4. Aroma  

Dari sampel-sampel berikut ini sesuai kriteria sebagai berikut : 

1. Sangat tidak suka     5. Agak suka 

2. Tidak suka      6. Suka  

3. Agak tidak suka     7. Sangat suka 

4. Netral 

Kode Sampel Rasa Warna  Aroma  Tekstur  

P1 
P2 
P3 
K1 
K2 
K3 

    

 

Atas bantuan anda, kami ucapkan terima kasih. 

Komentar : 

................................................................................................................................. 

 

 



Lembar Kuisioner Penilaian Perlakuan Terbaik 

LEMBAR UJI PEMILIHAN PERLAKUAN TERBAIK 

 

Nama panelis  : 

Hari / Tanggal  : 

Nama Produk  : Es Krim Kedelai Hitam 

 

 Dihadapan saudara telah tertsedia sampel produk es krim kedelai hitam. 

Saudara diminta untuk memberikan penilaian menurut tingkat kepentingannya 

dengan nilai 1-6 (kurang penting-penting) untuk parameter fisik dan kimia. 

Sedangkan nilai 1-4 (kurang penting-penting) untuk parameter organoleptik. 

PARAMETER FISIK KIMIA 

Parameter Nilai Kepentingan 

Kadar Lemak  

Kadar Protein  

Antioksidan  
Overrun  

Kecepatan Meleleh   

 

PARAMETER ORGANOLEPTIK 

Parameter Nilai Kepentingan 

Tekstur   

Warna   

Aroma   

Rasa   

 

TERIMAKASIH. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Tabel Data Kadar Lemak Es Krim Kedelai Hitam 



Jenis 
Penstabil Konsentrasi 

Ulangan 

 
Total 

ulangan 

total rerata 

I II III IV   

Porang 

P1 2,01 1,97 1,96 1,98 7,92 23,27 1,98 

P2 1,90 1,94 1,98 1,96 7,78  1,95 

P3 1,87 1,96 1,82 1,92 7,57  1,89 

Karagenan 

K1 2,50 2,48 2,42 2,49 9,89 27,02 2,47 

K2 2,19 2,17 2,25 2,23 8,84  2,21 

K3 2,17 2,05 1,96 2,11 8,29  2,07 

Total 
 

12,64 12,57 12,39 12,69 50,29 50,29 
  

Lampiran 3. Tabel Analisa Ragam Kadar Lemak Es Krim Kedelai Hitam 

variasi db JK KT F hitung F tabel 5% F tabel 1% Notasi 

J 1 0,58594 0,5859 220,07 4,41 8,28 ** 

K(J) 4 35,7827 8,94568 3359,88 2,93 4,58 ** 

Galat 18 0,04793 0,00267 
   Total 23 0,9798 

     

Lampiran 4. Uji Lanjut BNT 1% Faktor J (Jenis Penstabil) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

1,94 2,552 0,029790938 0,076026 a 

2,25 
   

b 

 

Uji Lanjut BNT 1% Faktor K(JP) ( Konsentrasi terhadap Jenis Penstabil Porang ) 

 

Data t alfa sd BNT Notasi 

1,98 2,552 0,042130749 0,107518 a 

1,95 
   

a 

1,89 
   

a 
 

Uji Lanjut BNT 1% Faktor K(JK) ( Konsentrasi terhadap Jenis Penstabil 

Karagenan ) 

 

Data t alfa sd BNT Notasi 

2,47 2,552 0,042130749 0,107518 c 

2,21 
   

b 

2,07 
   

a 
 

 

 

 

Lampiran 5. Tabel Data Kadar Protein Es Krim Kedelai Hitam 



Jenis 
Penstabil Konsentrasi 

Ulangan 

 
Total 

Ulangan 

Total Rerata 

I II III IV   

Porang 

P1 6,11 6,21 6,17 6,15 24,64 69,71 6,16 

P2 5,84 5,86 6,15 5,97 23,82  5,96 

P3 5,51 5,25 5,06 5,43 21,25  5,31 

Karagenan 

K1 5,61 6,01 5,75 5,89 23,26 58,89 5,82 

K2 4,66 4,74 4,58 4,62 18,60  4,65 

K3 4,28 4,20 4,26 4,29 17,03  4,26 

Total 
 

32,01 32,27 31,97 32,35 128,60 128,60 
  

Lampiran 6. Tabel Analisa Ragam Kadar Protein Es Krim Kedelai Hitam 

Variasi db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 
F tabel 

1% Notasi 

J 1 4,8780167 4,8780167 297,692 4,41 8,28 ** 

K(J) 4 240,40465 60,101163 3667,81 2,93 4,58 ** 

Galat 18 0,29495 0,0163861 
   Total 23 11,986533 

     

Lampiran 7. Uji Lanjut BNT 1% Faktor J (Jenis Penstabil) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

5,81 2,552 0,073905595 0,188607 b 

4,91 
   

a 

 

Uji Lanjut BNT 1% Faktor K(JP) (Konsentrasi terhadap Jenis Penstabil Porang) 

 

Data t alfa sd BNT Notasi 

6,16 2,552 0,104518295 0,266731 b 

5,96 
   

bc 

5,31 
   

a 

 

Uji Lanjut BNT 1% Faktor K(JK) (Konsentrasi terhadap Jenis Penstabil 

Karagenan) 

 

Data t alfa sd BNT Notasi 

5,82 2,552 0,104518295 0,266731 c 

4,65 
   

b 

4,26 
   

a 

 

 

Lampiran 8. Tabel Data Aktivitas Antioksidan Es Krim Kedelai Hitam 



Jenis 
Penstabil Konsentrasi 

Ulangan 

 
Total 

Ulangan 

Total Rerata 

I II III IV   

Porang 

p1 85,62 91,51 79,30 87,69 344,13 1231,58 86,03 

P2 100,54 96,43 105,71 98,60 401,29  100,32 

P3 126,82 112,63 128,13 118,57 486,15  121,54 

Karagenan 

K1 109,25 105,18 112,21 108,18 434,81 1438,68 108,70 

K2 111,59 99,30 114,04 115,71 440,64  110,16 

K3 140,32 135,42 141,62 145,86 563,22  140,81 

Total 
 

674,15 640,47 681,01 674,62 2670,25 2670,25 
  

Lampiran 9. Analisa Ragam Aktivitas Antioksidan Es Krim Kedelai Hitam 

Variasi db JK KT F hit 
F tabel 

5% 
F tabel 

1% Notasi 

J 1 1787,125 1787,125 60,5196 4,41 8,28 ** 

K(J) 4 106536,6 26634,14 901,9446 2,93 4,58 ** 

Galat 18 531,5343 29,52968 
   Total 23 7500,935 

     

Lampiran 10. Uji Lanjut BNT 1% Faktor J (Jenis Penstabil) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

102,63 2,552 3,137391832 8,006624 a 

119,89 
   

b 

 

Uji Lanjut BNT 1% Faktor K(JP) (Konsentrasi terhadap Jenis Penstabil Porang) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

86,03 2,552 4,43694208 11,32308 a 

100,32 
   

b 

121,54 
   

c 

 

Uji Lanjut BNT 1% Faktor K(JP) (Konsentrasi terhadap Jenis Penstabil 

Karagenan) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

108,70 2,552 4,43694208 11,32308 a 

110,16 
   

ab 

140,81 
   

b 

 

 

Lampiran 11. Tabel Data Overrun Es Krim Kedelai Hitam 



Jenis 
Penstabil Konsentrasi 

Ulangan 

 
Total 

Ulangan 

Total Rerata 

I II III IV   

Porang 

P1 21,12 25,08 22,33 26,02 94,55 198,61 23,64 

P2 15,43 12,17 16,04 14,19 57,83  14,46 

P3 9,22 12,16 11,76 13,09 46,23  11,56 

Karagenan 

K1 8,31 5,13 7,29 6,27 27,00 63,00 6,75 

K2 7,12 3,61 5,42 5,04 21,19  5,30 

K3 1,66 5,31 3,73 4,11 14,81  3,70 

Total 
 

62,86 63,46 66,57 68,72 261,61 261,61 
  

Lampiran 12. Tabel Analisa Ragam Overrun Es Krim Kedelai Hitam  

Variasi Db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 
F tabel 

1% Notasi 

J 1 766,253 766,253 267,6691 4,41 8,28 ** 

K(J) 4 1654,948 413,737 144,5275 2,93 4,58 ** 

Galat 18 51,52837 2,862687 
   Total 23 1154,514 

     

Lampiran 13. Uji Lanjut BNT 1% Faktor J (Jenis Penstabil) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

16,55 2,552 0,976846542 2,492912 b 

5,25 
   

a 

 

Uji Lanjut BNT 1% Faktor K(JP)(Konsentrasi terhadap Jenis Penstabil Porang) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

23,64 2,552 1,381469628 3,52551 b 

14,46 
   

ab 

11,56 
   

a 

 

Uji Lanjut BNT 1% K (JK) Faktor (Konsentrasi terhadap Jenis Penstabil 

Karagenan) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

6,75 2,552 1,381469628 3,52551 a 

5,30 
   

a 

3,70 
   

a 

 

 

Lampiran  14. Tabel Data Kecepatan Meleleh Es Krim Kedelai Hitam  



Jenis 
Penstabil Konsentrasi 

Ulangan 

 
Total 

Ulangan 

Total Rerata 

I II III IV   

Porang 

p1 20,86 19,43 20,19 20,71 81,19 265,18 20,30 

P2 20,38 22,17 21,89 22,05 86,49  21,62 

P3 24,39 23,18 25,01 24,92 97,50  24,38 

Karagenan 

K1 13,18 14,52 12,05 13,96 53,71 201,35 13,43 

K2 19,06 18,11 17,34 18,88 73,39  18,35 

K3 17,95 19,38 18,23 18,69 74,25  18,56 

Total 
 

115,82 116,79 114,71 119,21 466,53 466,53 
  

Lampiran  15. Tabel Analisa Ragam Waktu Leleh Es Krim Kedelai Hitam 

Variasi db JK KT F hitung 
F tabel 
5% 

F tabel 
1% Notasi 

J 1 169,7612 169,7612 255,7956 4,41 8,28 ** 

K(J) 4 3215,647 803,9118 1211,331 2,93 4,58 ** 

Galat 18 11,94588 0,66366 
   Total 23 283,8121 

     

Lampiran  16. Uji Lanjut BNT 1% Faktor J (Jenis Penstabil) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

22,10 2,552 0,470340204 1,200308 b 

16,78 
   

a 

 

Uji Lanjut BNT 1% Faktor K(JP) (Konsnetrasi terhadap Jenis Penstabil Porang) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

20,30 2,552 0,665161495 1,697492 a 

21,62 
   

ab 

24,38 
   

b 

 

Uji Lanjut BNT 1% Faktor K(JK) (Konsnetrasi terhadap Jenis Penstabil 

Karagenan) 

Data t alfa sd BNT Notasi 

13,43 2,552 0,665161495 1,697492 a 

18,35 
   

bc 

18,56 
   

b 

 

 

Lampiran  17. Data Organoleptik Warna Es Krim Kedelai Hitam 



Panelis P1 P2 P3 K1 K2 K3 

1 2 2 6 5 6 6 

2 5 7 6 5 6 7 

3 6 6 6 6 6 6 

4 6 6 6 6 6 6 

5 3 3 3 2 2 2 

6 6 5 6 3 2 2 

7 6 6 6 6 6 6 

8 4 4 4 4 4 4 

9 6 5 5 5 6 5 

10 5 5 5 5 5 5 

11 6 6 6 6 6 6 

12 4 4 6 4 4 5 

13 6 5 5 6 4 4 

14 3 6 6 6 6 5 

15 6 5 5 5 5 5 

16 2 2 2 2 2 2 

17 6 5 4 4 4 4 

18 5 5 5 5 5 5 

19 6 6 6 6 6 6 

20 5 5 5 5 5 5 

21 4 4 4 4 4 4 

22 3 4 3 3 3 3 

23 5 5 5 5 5 5 

24 3 3 3 3 3 3 

25 5 5 5 5 5 5 

Total 118 119 123 116 116 115 

Rerata 4,72 4,76 4,92 4,64 4,64 4,6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 18. Pembobotan Warna Es Krim Kedelai Hitam 



 

 

Lampiran 19. Analisa Sidik Ragam Warna Es Krim Kedelai Hitam 

SK DB JK KT F Hitung F Tabel 0,05 Ket. 

Perlakuan 5 69,94333 13,98867 0,023695 2,219769 tn 

Galat 1578,04 523,05 0,331455 
   Total 1583,04 592,9933 

     

Lampiran 20. Data Organoleptik Tekstur Es Krim Kedelai Hitam 

Panelis P1 P2 P3 K1 K2 K3 

1 5 5 3 5 6 5 

2 6 6 5 6 6 5 

3 5 5 6 6 7 6 

4 6 6 6 5 6 5 

5 5 5 5 3 3 2 

6 6 6 7 3 4 2 

7 5 5 6 5 2 2 

8 5 4 5 6 6 6 

9 5 5 5 6 6 6 

10 6 6 3 3 3 3 

11 6 6 6 3 6 6 

12 5 6 6 5 6 6 

13 5 6 6 3 5 3 

14 3 6 6 6 5 6 

15 7 7 7 7 7 7 

16 3 3 4 6 6 6 

17 6 6 6 6 6 6 

18 6 6 5 6 6 6 

Skala 
Kesukaan x P1 P2 P3 K1 K2 K3 Total ∑ƒ Total ∑ƒx ∑f(x2) 

7 4 0 1 0 0 0 1 2 8 
 6 3 10 6 10 7 9 6 48 144 32 

5 2 6 10 8 9 6 8 47 94 432 

4 1 3 4 3 4 5 5 24 24 188 

3 -2 4 2 3 3 2 2 16 -32 24 

2 -3 2 2 1 2 3 3 13 -39 64 

1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 117 

Total ∑ƒ 
 

25 25 25 25 25 25 150 
  ∑ƒx 

 
31 36 40 31 31 30 199 199 

 



19 5 5 5 5 5 5 

20 4 4 5 5 5 4 

21 5 6 7 6 5 5 

22 3 4 4 3 4 2 

23 5 5 6 4 5 5 

24 2 3 2 2 3 2 

25 6 6 6 6 6 6 

Total 125 132 132 121 129 117 

Rerata 5 5,28 5,28 4,84 5,16 4,68 

 

Lampiran 21. Pembobotan Tekstur Es Krim Kedelai Hitam 

Skala 
Kesukaan x P1 P2 P3 K1 K2 K3 Total ∑ƒ Total ∑ƒx ∑f(x2) 

7 4 1 1 3 1 2 1 9 36 
 6 3 8 12 10 10 11 10 61 183 144 

5 2 11 7 7 6 6 6 43 86 549 

4 1 1 3 2 1 2 1 10 10 172 

3 -2 3 2 2 6 3 2 18 -36 10 

2 -3 1 0 1 1 1 5 9 -27 72 

1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 81 

Total ∑ƒ 
 

25 25 25 25 25 25 150 
  ∑ƒx 

 
42 53 51 32 46 28 252 252 

  

Lampiran 22. Analisa Sidik Ragam Tekstur Es Krim Kedelai Hitam 

SK DB JK KT F Hitung F Tabel 0,05 Ket. 

Perlakuan 5 131,54 26,308 0,007096 2,217628 tn 

Galat 2534,16 473,1 0,186689 
   Total 2539,16 604,64 

     

 

 

 

 

 

 

Lampiran 23. Data Organoleptik Rasa Es Krim Kedelai Hitam 



Panelis P1 P2 P3 K1 K2 K3 

1 6 6 7 7 6 7 

2 6 6 6 5 5 6 

3 7 6 6 7 7 7 

4 5 5 6 5 5 5 

5 6 6 6 6 6 6 

6 6 5 6 3 5 5 

7 3 5 6 3 3 3 

8 4 3 5 6 6 5 

9 6 6 6 6 6 5 

10 6 6 3 3 3 3 

11 3 5 5 6 6 6 

12 6 6 6 6 6 5 

13 5 6 6 5 6 5 

14 5 6 2 6 5 3 

15 6 6 5 6 6 6 

16 5 5 5 5 6 5 

17 4 6 6 6 7 6 

18 6 6 6 5 6 6 

19 6 6 5 5 6 6 

20 6 7 6 7 7 7 

21 5 6 7 5 6 5 

22 6 6 6 6 7 6 

23 5 6 6 6 5 5 

24 6 6 6 5 6 6 

25 5 3 3 6 7 6 

Total 134 140 137 136 144 135 

Rerata 5,36 5,6 5,48 5,44 5,76 5,4 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 24. Pembobotan Rasa Es Krim Kedelai Hitam 



Skala 
Kesukaan x P1 P2 P3 K1 K2 K3 Total ∑ƒ Total ∑ƒx ∑f(x2) 

7 4 1 1 2 3 5 3 15 60 
 6 3 13 17 15 11 13 10 79 237 240 

5 2 7 5 5 8 5 9 39 78 711 

4 1 2 0 0 0 0 0 2 2 156 

3 -2 2 2 2 3 2 3 14 -28 2 

2 -3 0 0 1 0 0 0 1 -3 56 

1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Total ∑ƒ 
 

25 25 25 25 25 25 150 
  ∑ƒx 

 
55 61 56 55 65 54 346 346 

  

Lampiran 25. Analisa Sidik Ragam Rasa Es Krim Kedelai Hitam 

SK DB JK KT F Hitung F Tabel 0,05 Ket. 

Perlakuan 5 204,2933 40,85867 0 2,22 tn 

Galat 4782,64 171,6 0,03588 
   Total 4787,64 375,8933 

     

Lampiran 26. Data Organoleptik Aroma Es Krim Kedelai Hitam 

Panelis P1 P2 P3 K1 K2 K3 

1 5 5 6 5 6 6 

2 3 6 5 7 5 6 

3 6 6 6 7 7 6 

4 6 6 6 6 6 6 

5 5 5 5 4 4 4 

6 5 4 6 4 3 4 

7 2 2 5 2 5 6 

8 4 4 4 4 6 4 

9 6 6 6 6 6 6 

10 6 6 6 6 6 6 

11 3 5 5 6 6 6 

12 6 6 6 4 4 4 

13 6 6 5 5 6 6 

14 6 6 4 2 6 5 

15 6 6 6 6 6 6 

16 5 6 6 5 5 5 

17 4 6 6 6 6 4 

18 4 4 4 4 4 4 

19 5 6 5 5 6 6 



20 4 3 5 5 4 5 

21 6 6 7 6 6 6 

22 4 4 4 4 4 4 

23 6 6 6 6 6 6 

24 5 6 4 4 4 4 

25 4 5 5 5 4 5 

Total 122 131 133 124 131 130 

Rerata 4,88 5,24 5,32 4,96 5,24 5,2 

 

Lampiran 27. Pembobotan Aroma Es Krim KedelaiHitam 

Skala 
Kesukaa

n x P1 P2 P3 K1 K2 K3 
Total 
∑ƒ Total ∑ƒx 

∑f(x2
) 

7 4 0 0 1 2 1 0 4 16 
 6 3 10 15 11 8 13 13 70 210 64 

5 2 6 4 8 6 3 4 31 62 630 

4 1 6 4 5 7 7 8 37 37 124 

3 -2 2 1 0 0 1 0 4 -8 37 

2 -3 1 1 0 2 0 0 4 -12 16 

1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

Total ∑ƒ 
 

25 25 25 25 25 25 150 
  ∑ƒx 

 
41 52 58 45 54 55 305 305 

  

Lampiran 28. Analisa Sidik Ragam  Aroma Es Krim Kedelai Hitam 

SK DB JK KT F Hitung F Tabel 0,05 Ket. 

Perlakuan 5 165,5833 33,11666667 0,00099 2,21650583 tn 

Galat 3715 121,25 0,032637954 
   Total 3720 286,8333 

     

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  29  Uji Perlakuan Terbaik Metode De Garmo Sifat Fisik-Kimia Es Krim 

Kedelai Hitam 

Nilai Protein Lemak Antioksidan Overrun Kecepatan meleleh 

P1 6,16 1,98 86,03 23,64 20,3 

P2 5,96 1,95 100,32 14,46 21,62 

P3 5,31 1,89 121,54 11,56 24,38 

K1 5,82 2,47 108,7 6,75 13,43 

K2 4,65 2,21 110,16 5,3 18,35 

K3 4,26 2,07 140,81 3,7 18,56 

Tertinggi 6,16 2,47 140,81 23,64 24,38 

Terendah 4,26 1,89 86,03 3,7 13,43 

Selesih 1,9 0,58 54,78 19,94 10,95 

 

Lampiran 30. Pembobotan Nilai Perlakuan Terbaik Metode De Garmo Sifat Fisik-

Kimia Es Krim Kedelai Hitam 

  
Protein Lemak Antioksidan Overrun Kecepatan Meleleh Total 

P1 NE 1 0,155172 0 1 0,627397 * 

 
NP 0,184 0,031862 0 0,178667 0,147229 0,541758 

P2 NE 0,894737 0,103448 0,260862 0,539619 0,747945 
 

 
NP 0,164632 0,021241 0,051477 0,096412 0,175518 0,509279 

P3 NE 0,552632 0 0,648229 0,394183 1 
 

 
NP 0,101684 0 0,127917 0,070427 0,234667 0,534695 

K1 NE 0,821053 1 0,413837 0,152959 0 
 

 
NP 0,151074 0,205333 0,081664 0,027329 0 0,4654 

K2 NE 0,205263 0,551724 0,440489 0,080241 0,449315 
 

 
NP 0,037768 0,113287 0,086923 0,014336 0,105439 0,357755 

K3 NE 0 0,310345 1 0 0,468493 
 

 
NP 0 0,063724 0,197333 0 0,10994 0,370997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  31  Uji Perlakuan Terbaik Metode De Garmo Organoleptik Es Krim 

Kedelai Hitam 

Sampel Warna Rasa Aroma Tekstur 

P1 4,72 5,36 4,88 5 

P2 4,76 5,6 5,24 5,28 

P3 4,92 5,48 5,32 5,28 

K1 4,64 5,44 4,96 4,84 

K2 4,64 5,76 5,24 5,16 

K3 4,6 5,4 5,2 4,68 

Tertinggi 4,92 5,76 5,32 5,28 

Terendah 4,6 5,36 4,88 4,68 

Selesih 0,32 0,4 0,44 0,6 

 

Lampiran 32. Pembobotan Nilai Perlakuan Terbaik Metode De Garmo 

Organoleptik Es Krim Kedelai Hitam 

  
Warna Rasa Aroma Tekstur Total 

P1 NE 0,375 0 0 0,533333 
 

 
NP 0,096 0 0 0,1152 0,2112 

P2 NE 0,5 0,6 0,818182 1 
 

 
NP 0,128 0,1968 0,163636 0,216 0,704436 

P3 NE 1 0,3 1 1 * 

 
NP 0,256 0,0984 0,2 0,216 0,7704 

K1 NE 0,125 0,2 0,181818 0,266667 
 

 
NP 0,032 0,0656 0,036364 0,0576 0,191564 

K2 NE 0,125 1 0,818182 0,8 
 

 
NP 0,032 0,328 0,163636 0,1728 0,696436 

K3 NE 0 0,1 0,727273 0 
 

 
NP 0 0,0328 0,145455 0 0,178255 

 

 

 


