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ABSTRACT 

The aim of this research was to find out the effect of kind and concentration of stabilizers on 
the quality of papaya velva (Carica papaya L.). The design used in this research was Randomized 
Blocks Design (RFD) with combination treatment kind of stabilizers (P) and concentration stabilizers 
(K) it was replicate three times. The observed parameter were total solid, pH, overrun, melting time, 
viscosity, and organoleptic properties include colour, flavor, taste, and texture. Data was analyzed 
using Co-Stat software with 5% significance differences. The treatments that were significantly 
different was then analyzed using Honestly Significance Difference of (HSD at 5% of probability level). 
The result showed that kind and concentration stabilizers were significantly affect on pH, overrun, 
melting time, viscosity , and texture organoleptic. But, they were not significantly different on total 
solid, colour, flavor, and taste. Carrageenan stabilizers with 0.75% concentration was the best 
treatment from chemical, physical and organoleptic properties that is total solid 30.66%%, pH 4.91, 
overrun  9.98% ,melting time 30.21 minute, viscosity 3573.33 cP red colored, slightly flavorful 
papaya, taste slightly sweet and soft texture. 
 
Keywords: CMC, carrageenan, california papaya, velva. 

 
ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi bahan 

penstabil terhadap mutu velva Pepaya California. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan kombinasi perlakuan jenis penstabil (P) dan 
konsentrasi penstabil (K) yang diulang sebanyak tiga kali. Parameter yang diamati yaitu total padatan, 

pH, overrun, resistensi, viskositas dan organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. 
Data hasil pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf 5 % menggunakan software Co-
Stat. Perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut dengan menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan 

taraf 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis dan konsentrasi bahan penstabil memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap pH, overrun, resistensi, viskositas dan organoleptik tekstur. 
Namun, memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap total padatan dan organoleptik 

warna, aroma dan rasa. Jenis penstabil Karagenan dengan konsentrasi 0,75% merupakan perlakuan 
terbaik dari sifat kimia, fisik dan organoleptik yaitu total padatan 30,66%%, pH 4,91 , Overrun 9,98% 
resistensi 30,21 menit, viskositas 3573,33 cP, berwarna agak merah, agak beraroma pepaya, berasa 

agak manis dan bertekstur lembut. 
 
Kata kunci : CMC, karagenan, pepaya california, Velva. 

  



 

3 
 

PENDAHULUAN 

Pepaya (Carica papaya L.) merupakan 
tanaman buah berupa herba dari famili 

Caracecae yang mempunyai nilai ekonomis 
yang tinggi (Prayoga, 2011). Banyak jenis 
pepaya yang dibudidayakan di Indonesia, 

salah satunya adalah pepaya California. 
Menurut Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara 
Barat (2012), produksi buah pepaya pada 

tahun 2007 yaitu 14.107 ton, tahun 2008 
sekitar 7.465 ton, tahun 2009 sekitar 17.077 

ton, tahun 2011 sekitar 11.137 ton, tahun 
2012 sekitar 16.650 ton dan pada tahun 2013 
sekitar 15.587 ton. Salah satu upaya yang 

dilakukan petani untuk membuat produktivitas 
pepaya tetap naik tiap tahunnya adalah 
beralih ke varietas Callina (California) karena 

termasuk jenis unggul ,berumur genjah, dan 
pohonnya lebih pendek dibanding jenis 
pepaya lain. Pepaya California ini memiliki 

sifat dan keunggulan tersendiri yaitu buahnya 
tidak terlalu besar dengan bobot 0,8 – 1,5 
kg/buah, berkulit hijau tebal dan mulus, 

berbentuk lonjong, buah matang berwarna 
kuning, rasanya manis, daging buah kenyal 
dan tebal (Sahrizal 2016).  

Pepaya California mempunyai 
kandungan nutrisi yang cukup lengkap di 

antaranya yaitu zat besi (0,3 mg), vitamin A 
(1. 750 IU), vitamin B (0,03 mg), vitamin C 
(56 mg), riboflavin (0,04 mg), niacin (0,3 

mg), kalsium (20 mg), kalori (39 kkal), fosfor 
( 16 mg), kalium (470 mg), lemak (0,1 g), 
karbohidrat (10 g) dan protein (0,6 gr) 

(Sunpride, 2013).  
Pepaya California merupakan produk 

holtikultura yang mempunyai sifat mudah 

rusak. Nilai tambah pengolahan buah pepaya 
dapat dikatakan masih terbatas. Untuk 
meningkatkan nilai ekonomisnya perlu 

dilakukan pengolahan buah pepaya yang 
dapat disukai oleh konsumen. Salah satu 
alternatif variasi pengolahan buah pepaya 

yaitu dapat diolah menjadi velva (Wills, et al , 
1989). 

Velva merupakan jenis makanan beku 

(frozen dessert) serupa dengan es krim yang 
dibuat dari hancuran buah (puree) dengan 

campuran air dan sukrosa. Kelebihan velva 
dari es krim adalah kandungan lemaknya 
yang rendah karena tidak menggunakan 

lemak tambahan, mengandung vitamin dan 

serat yang berasal dari buah, aman 
dikonsumsi bagi vegetarian (Sakawulan, 
2014). 

 
 

Komponen penting dalam pembutan 

velva adalah bahan penstabil. Bahan penstabil 
akan mempengaruhi viskositas dan 

homogenitas dengan cara mengikat air bebas 
sehingga dapat mencegah pembentukan 
kristal es yang besar dan dapat memperbaiki 

tekstur. Bahan penstabil umumnya berupa 
polisakarida seperti alginat, agar, karagenan, 
guar gum, gum kacang lokus, Carboxy 
Methyle Cellulose (CMC), pektin dan gelatin 
(Kusbiantoro, 2005). 

Telah banyak dilakukan penelitian 

tentang penggunaan CMC sebagai bahan 
penstabil pada pembuatan velva dibandingkan 
dengan bahan penstabil lainnya. Fungsi CMC 

yaitu sebagai pengental, stabilisator, 
pembentuk gel, mengontrol air yang tidak 
membeku dan sebagai pengemulsi (Puteri, 

2015). Penelitian Kusbiantoro (2005) 
penggunaan CMC sebanyak 0,75% diperoleh 

velva labu jepang dengan kadar air 70,23%, 
overrun 27,76%, padatan terlarut total 26%, 
total asam 1,71%, total karoten 36,20 ppm, 

pH 4,39, kecepatan pelelehan 18,56 menit, 
kadar vitamin C 93,79%, kadar gula 27,5%, 
kadar lemak 0,05%, dan kadar serat kasar 

0,72% dengan total kalori 69,36 per 100 g. 
Lain halnya dengan penelitian Maria (2014) 
dengan penggunaan CMC sebanyak 1% 

memiliki total asam 6,28%, pH 4.4, vitamin C 
118,08 mg/100g, total gula 38,35%, Overrun 
15,21%, dan kecepatan leleh 2,68 menit/g.  

Selain CMC, salah satu bahan 
penstabil yang dapat digunakan dalam 
pembuatan velva adalah karagenan. 

Karagenan merupakan polisakarida yang 
diekstraksi dari beberapa rumput laut. 

Karagenan sangat penting perannya sebagai 
stabilisator (pengatur keseimbangan), 
thickener (bahan pengentalan), pembentuk 

gel, pengemulsi, dan lain-lain (Winarno, 
1990). Penelitian Masykuri, dkk (2009) dalam 
pembuatan es krim coklat didapatkan bahwa 

konsentrasi 0,3% dapat memperbaiki tekstur 
dan meningkatkan kesukaan es krim coklat. 
Menurut Adi (2014) dalam pembuatan es krim 

ubi jalar ungu menunjukkan penggunaan 
karagenan sebanyak 0,5% dapat 
memperbaiki tekstur, overrun (66,27%) dan 

tingkat kesukaan pada es krim ekstrak ubi 
ungu. 

Penggunaan CMC dan karagenan 

sebagai bahan penstabil dalam pembuatan 
velva pepaya California belum pernah 
dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Jenis dan 
Konsentrasi Bahan Penstabil Terhadap Mutu 

Velva Pepaya California (Carica papaya L.)” 



 

4 
 

Bahan dan Metode 

Bahan dan Alat 

Adapun bahan-bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pepaya California 
yang diperoleh dari pasar buah Cakra, 

karagenan jenis kappa yang diperoleh dari 
Bangsal Pengolahan Ikan yang bertempat di 
kelurahan sayang-sayang, Mataram, bahan 

penstabil CMC merek Cendrawasih, asam 
sitrat merek Koepoe, sukrosa merek Gulaku, 
air merek Narmada, es batu dan garam. 

Adapun alat-alat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, 
pisau, sendok, blender merk Philips, 
pengaduk, baskom, mixer merk Philips, 
freezer. Alat yang digunakan untuk analisis 
adalah botol timbang, oven, desikator, gelas 

ukur, dan Brookfield Viscometer. 
 

Metode  

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimental 

yang dilaksanakan di Laboratorium. 
Rancangan percobaan disusun menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri 

dari kombinasi perlakuan jenis penstabil (P) 
dan konsentrasi penstabil (K) dan satu 

perlakuan kontrol dengan satu faktor, yaitu : 
P0K0 (tanpa penstabil), P1K1 (CMC 0,25%), 
P1K2 (CMC 0,5%), P1K3 (CMC 0,75%), P2K1 

(Karagenan 0,25%), P2K2 (Karagenan 0,5%), 
dan P2K3 (Karagenan 0,75%). 

Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 21 unit 
percobaan. Data hasil pengamatan dianalisis 
keragaman (Analysis of Variance) pada taraf 

nyata 5% menggunakan software Co-Stat. 
Apabila terdapat beda nyata, maka dilakukan 
uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Jujur 

(BNJ) pada taraf 5% (Hanafiah, 2002). 
Parameter yang akan diamati dalam 

penelitian ini adalah parameter fisik, kimia 

dan organoleptik. Parameter kimia meliputi 
total padatan dan pH. Parameter fisik meliputi 
overrun, uji resistensi dan viskositas 

sedangkan sifat organoleptik meliputi tekstur, 
warna, aroma dan rasa. 

 
Proses Pembuatan Velva Pepaya 
California  

a. Sortasi 

Pepaya California yang digunakan 
adalah pepaya dengan tingkat kematangan 

yang seragam yang memiliki ciri kulit 
berwarna kemerahan, buah tampak terlihat 

segar, beratnya 1-2 kg dan tanpa cacat 

dipermukaan kulitnya. 
 

b. Pembersihan dan Pencucian 
Pepaya California dibersihkan dari 

kulitnya menggunakan pisau, dibuang bijinya 

kemudian dicuci dengan air mengalir sampai 
getah dan kotoran yang menempel pada 
daging buah benar-benar bersih. 

 
c. Pemotongan 

Pepaya California dipotong dengan 

tebal ± 2-3 cm menggunakan pisau. Tujuan 
dar pemotongan ini adalah untuk 
memperkecil ukuran pepaya dan 

mempercepat proses blanching. 
 
d. Blanching 

Potongan-potongan daging buah 
pepaya kemudian diblanching dengan cara 

dikukus pada suhu 80°C selama 5 menit. 
Blanching penting dilakukan untuk 
melunakkan tekstur pepaya dan 

menghilangkan getah yang ada pada buah 
pepaya sehingga mengurangi bau  yang 
ditimbulkan. 

 
e. Penghancuran 

Potongan-potongan daging buah 

pepaya California yang telah dikukus 
selanjutnya dihancurkan selama 2 menit 
menggunakan blender sampai menjadi bubur 

buah (puree) dengan perbandingan pepaya 
California dan air sebanyak 2: 1. 

 

 f. Homogenisasi I 
Proses homogenisasi dilakukan 

dengan blender selama 10 menit. Selama 
homogenisasi bahan penstabil yang telah 
dilarutkan dengan 50 ml air mendidih, gula 

dan asam sitrat dimasukkan satu per satu 
hingga semuanya tercampur rata. Jumlah 
bahan penstabil yang digunakan sesuai 

dengan perlakuan, asam sitrat yang 
digunakan sebanyak 0.1% dan gula yang 
digunakan sebanyak 35% dari berat puree 
(Kilara, 2007). 

 
g. Aging 

Adonan yang sudah homogen 
selanjutnya didinginkan di dalam freezer 
dengan suhu -20°C selama 24 jam untuk 

memberi kesempatan bahan penstabil 
mengikat air bebas yang ada. 
 

h. Homogenisasi II 
Setelah adonan mengalami proses 

aging, tahap selanjutnya adalah 



 

5 
 

homogenisasi tahap kedua dengan mixer 
selama 15 menit. Tujuan homogenisasi tahap 
kedua adalah untuk memperoleh kristal es 

yang kecil dan tekstur yang lembut. 
 
i. Pembekuan 

Untuk menghasilkan velva yang siap 
dikonsumsi, tahap terakhir yang dilakukan 
adalah pembekuan velva dalam freezer 
dengan suhu -20o C selama 24 jam. Pada 
proses pembekuan produk, terjadi 
pembekuan sebagian air yang belum 

membeku pada proses pembekuan dan 
homogenisasi adonan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter Kimia, Fisik dan Organoleptik 

1. Parameter Kimia 

Tabel 1. Analisis Keragaman Pengaruh Jenis 
dan Konsentrasi Bahan Penstabil 
terhadap Mutu Kimia Velva Pepaya 

California 

Parameter Signifikansi 

Total Padatan NS 

pH S 

Keterangan :    

    S    = Signifikan (berbeda nyata) 
    NS  = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 

 
Total Padatan 

Total padatan menggantikan jumlah 

air dalam adonan, meningkatkan nutrisi, dan 
memperbaiki tekstur serta memperlambat 
waktu pelelehan. Semakin besar jumlah total 

padatan, semakin rendah titik bekunya, dan 
semakin kecil jumlah air yang dibekukan 

sehingga dapat mengurangi kristal es yang 
terbentuk (Frandsen dan Arbuckle, 1996). 
Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa jenis dan konsentrasi 
bahan penstabil memberikan pengaruh yang 
tidak berbeda nyata terhadap total padatan 

velva pepaya California (Tabel 1). Hasil uji 
lanjut Hasil Pengamatan dan Uji Lanjut BNJ 
5% Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Bahan 

Penstabil terhadap Total Padatan Velva 
Pepaya California dapat dilihat pada Gambar 
1.  

 
Gambar 1. Pengaruh  Jenis  dan  Konsentrasi  

Bahan Penstabil  terhadap Total 
Padatan Velva Pepaya California. 

 
Gambar 1 menunjukkan bahwa total 

padatan velva pepaya California berkisar 

antara 30,23% sampai dengan 30,66%. Total 
padatan terendah velva pepaya California 
terdapat pada perlakuan tanpa penstabil dan 

total padatan tertinggi terdapat pada velva 
dengan perlakuan karagenan 0,75 %. 
Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa 
perlakuan jenis dan konsentrasi bahan 
penstabil tidak berbeda nyata terhadap total 
padatan velva pepaya California. Hal ini 

diduga karena pemakaian bahan penstabil 
CMC dan karagenan sampai konsentrasi 
0,75% dan tanpa pemakaian bahan penstabil 

tidak mempengaruhi nilai total padatannya. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Nurjanah (2003), yang menunjukkan bahwa 
total padatan velva wortel dengan perlakuan 
penambahan penstabil CMC dan karagenan 

berkisar antara 30,71% sampai dengan 
31,82%, sehingga penambahan penstabil 
CMC dan karagenan tidak berpengaruh 

terhadap nilai total padatan velva wortel.  
 

pH 

Keasaman (pH) merupakan faktor 
penting pada produk makanan beku. Menurut 

(Frandsen dan Arbuckle, 1996). Semakin 
besar jumlah total padatan di dalam es krim 
maka keasaman es krim akan semakin rendah 

sehingga berpotensi menaikkan pH. 
Keasaman yang terlalu rendah tidak 
diinginkan karena akan meningkatkan 

kekentalan dan mengurangi pengembangan. 
Perubahan pH selama pengolahan disebabkan 
oleh bahan-bahan tambahan seperti asam 

sitrat dan gula. Hasil analisis keragaman 
(ANOVA) menunjukkan bahwa perlakuan jenis 
dan konsentrasi bahan penstabil memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap pH 
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velva pepaya California (Tabel 1). Hasil uji 

lanjut Hasil Pengamatan dan Uji Lanjut BNJ 
5% Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Bahan 

Penstabil terhadap pH Velva Pepaya California 
dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Pengaruh  Jenis  dan  Konsentrasi  
Bahan Penstabil  terhadap pH 
Velva Pepaya California. 

 
Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai 

pH terendah velva pepaya California terdapat 

pada perlakuan tanpa penstabil dan nilai pH 
tertinggi terdapat pada velva dengan 
perlakuan  karagenan 0,75 %. Berdasarkan 

Gambar 5 terlihat bahwa perlakuan jenis dan 
konsentrasi bahan penstabil memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

pH velva pepaya California, dimana semakin 
tinggi konsentrasi penstabil CMC ataupun 
karagenan akan meningkatkan nilai pH velva 
pepaya california. Hal tersebut diduga karena 
pH bahan baku mempengaruhi pH produk 
yang dihasilkan. pH bahan penstabil CMC 

yaitu berkisar 3,5-6,5 (Prasetyo,2014). 
Sedangkan menurut penelitian Ferdiansyah 

(2017) mengatakan bahwa hasil pengujian pH 
karagenan yaitu dibawah 10, nilai pH 
karagenan tergantung dari proses produksi 

dan konsentrasi alkali yang digunakan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Murdinah dkk (2007) 
yang mengatakan bahwa Karagenan 

mempunyai pH 8,2. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Nurjanah (2003) yang 
menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi bahan penstabil  CMC dan Gum 
arab maka nilai pH velva wortel akan semakin 
tinggi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian 

Kumalasari (2015) yang mengatakan bahwa 
semakin banyak perbandingan jumlah puree 
pepaya dan nanas yang ditambahkan yaitu 

perbandingan 3:1 maka nilai pH semakin 
meningkat.  

 
 
 

 

2. Parameter Fisik 

Tabel 2. Analisis Keragaman Pengaruh jenis 
dan konsentrasi bahan penstabil 

terhadap mutu velva papaya 
California 

Parameter Signifikansi 

Overrun S 
Resistensi S 
Viskositas S 

Keterangan :   

   S   = Signifikan (berbeda nyata) 
   NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
 

Overrun 

Overrun merupakan kenaikan volume es 

krim antara sebelum dan sesudah 
pembekuan. Overrun dapat mempengaruhi 
tekstur dan kepadatan yang sangat 

menentukan kualitas frozzen dessert (Dewi, 
2010). Overrun terjadi diakibatkan suhu 
dalam proses melakukan pembekuan. Suhu 

yang tepat untuk melakukan pembekuan yaitu 
pada suhu -18oC. Suhu freezer dalam 
pembuatan es krim secara bertahap menurun 

dibawah suhu beku air pada setiap prosesnya 
yaitu pada saat proses aging atau penuaan 
dan pada saat proses pengerasan (Marzieh 

dan Tehrani, 2008). 
Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa jenis dan konsentrasi 
bahan penstabil memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap Overrun velva 

pepaya California (Tabel 2). Hasil uji lanjut 
Hasil Pengamatan dan Uji Lanjut BNJ 5% 
Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Bahan 

Penstabil terhadap Overrun Velva Pepaya 
California dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3. Pengaruh  Jenis  dan  Konsentrasi  

Bahan Penstabil  terhadap Overrun 
Velva Pepaya California. 

 
Gambar 3 menunjukkan  bahwa  

overrun  terendah  velva  pepaya California 

terdapat  pada  perlakuan  tanpa  bahan 
penstabil  dan  overrun  tertinggi  terdapat  
pada perlakuan CMC 0,75%. Berdasarkan 
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Gambar 6 terlihat bahwa perlakuan jenis dan 

konsentrasi bahan penstabil memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

overrun velva pepaya California, dimana 
bahan penstabil CMC memberikan hasil 
overrun yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan overrun bahan penstabil karagenan. 
Selain itu, terlihat overrun mencapai nilai 
maksimal pada konsentrasi CMC 0,75% dan 

karagenan 0,75%. Hal ini disebabkan karena 
kemampuan CMC dalam mengikat air lebih 
kecil dibandingkan dengan Karagenan. 

Karagenan merupakan senyawa hidrokolid 
yang terdiri atas ester kalium, natrium, 
magnesium dan kalium sulfat dengan 

galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa kopolimer, 
sedangkan CMC terdiri dari unit molekul 
selulosa yang setiap unit anhidroglukosa 

memiliki tiga gugus hidroksil dan beberapa 
atom hydrogen dari gugus hidroksil tersebut 

(Gaonkar, 1995).  
Hasil pengamatan menunjukkan 

semakin tinggi konsentrasi bahan penstabil 

CMC dan karagenan yang digunakan, adonan 
semakin kental sehingga tegangan 
permukaan adonan menjadi lebih tinggi. Hal 

tersebut diduga karena penambahan bahan 
penstabil karagenan memiliki kekentalan yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan kekentalan 

adonan dengan penambahan penstabil CMC. 
Sehingga berakibat udara sukar menembus 
permukaan adonan sehingga velva dengan 

bahan penstabil karagenan lebih sukar 
mengembang dan memiliki nilai overrun yang 
lebih rendah dibandingkan dengan penstabil 

CMC. Menurut Sandria (2017) kekentalan 
karagenan jenis kappa diperoleh sebesar 

34,46 cP. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Suraningsih (2000) yang menyatakan bahwa 
nilai overrun velva sirsak dengan bahan 

penstabil karagenan lebih rendah 
dibandingkan nilai overrun velva sirsak 
dengan bahan penstabil CMC. Menurut 

Arbuckle dan Marshall (1996) jika kekentalan 
adonan meningkat maka daya pengembangan 
(overrun) akan menurun. Velva pepaya 

California tanpa bahan penstabil memiliki nilai 
overrun terendah karena tanpa adanya bahan 
penstabil kekentalannya menjadi rendah dan 

tidak tersedia bahan untuk mengikat udara 
dan mengembangkan adonan. 
 

Resistensi 
 

Resistensi merupakan waktu yang 

diperlukan produk beku untuk meleleh 
sempurna pada suhu ruang. Resistensi sangat 

mempengaruhi kualitas dari produk. Produk 

beku yang mudah meleleh ataupun yang 

terlalu keras tidak disukai oleh konsumen. 
Konsumen menginginkan produk beku yang 

memiliki permukaan yang lembut namun tidak 
mudah lumer (Widiantoko, 2011). Hasil 
analisis keragaman (ANOVA) pada Tabel 2, 

menunjukkan bahwa jenis dan konsentrasi 
bahan penstabil memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap Resistensi velva 

pepaya California (Tabel 2). Hasil uji lanjut 
Hasil Pengamatan dan Uji Lanjut BNJ 5% 
Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Bahan 

Penstabil terhadap Resistensi Velva Pepaya 
California dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

Gambar 4.Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 
Bahan Penstabil terhadap Resistensi 
Velva Pepaya California. 

 
Berdasarkan gambar 4 menunjukkan 

bahwa nilai resistensi terendah velva pepaya 

California terdapat pada perlakuan tanpa 
penstabil dan nilai resistensi tertinggi terdapat 
pada perlakuan karagenan 0,75%. 

Berdasarkan Gambar 7 terlihat bahwa 
perlakuan jenis dan konsentrasi bahan 
penstabil memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap resistensi velva 
pepaya California, dimana semakin tinggi 

konsentrasi bahan penstabil CMC dan 
karagenan akan meningkatkan nilai resistensi. 
Penggunaan karagenan 0,75% menghasilkan 

nilai resistensi yang paling tinggi diandingkan 
dengan perlakuan lainnya.  Hal ini dapat 
terjadi karena velva pepaya California dengan 

penstabil karagenan menghasilkan adonan 
yang lebih kental dibandingkan dengan 
adonan velva dengan penstabil CMC.  

Semakin tinggi konsentrasi bahan 
penstabil yang ditambahkan maka resistensi 
semakin besar sehingga kecepatan meleleh 

menjadi semakin Iambat (Bodyfelt dkk, 1988).  
Hal ini sesuai dengan Nurjanah (2003) bahwa 
semakin tinggi konsentrasi bahan pentabil 

yang ditambahkan pada velva wortel akan 
meningkan nilai resistensinya. Resistensi erat 
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kaitannya dengan kekentalan adonan. 

Kekentalan dipengaruhi dari bahan-bahan 
penyusun velva yang digunakan, salah  

satunya adalah bahan penstabil yang dapat 
mempengaruhi kecepatan meleleh. Velva 
pepaya California tanpa penstabil memiliki 

tekstur kasar dan kekentalan yang rendah 
sehingga mempunyai resistensi yang lebih 
rendah dibandingkan dengan velva yang 

menggunakan bahan penstabil. 
 

Viskositas  

 
Viskositas atau kekentalan adalah 

suatu hambatan yang menahan zat cair, yang 

disebabkan oleh gerakan berpindah dari suatu 
lapisan ke lapisan lain dalam zat cair dan 
gerakan-gerakan tersebut menghasilkan 

hambatan. Kekentalan yang tinggi pada es 
krim akan menyebabkan overrun yang 

rendah, karena adonan es krim mengalami 
kesulitan untuk mengembang dan udara sukar 
menembus masuk permukaan adonan 

(Rustanti dan Astuti, 2014). 
Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

pada Tabel 2, menunjukkan bahwa jenis dan 

konsentrasi bahan penstabil memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
Viskositas velva pepaya California (Tabel 2). 

Hasil uji lanjut Hasil Pengamatan dan Uji 
Lanjut BNJ 5% Pengaruh Jenis dan 
Konsentrasi Bahan Penstabil terhadap 

Viskositas Velva Pepaya California dapat 
dilihat pada Gambar 5.  

 
Gambar 5. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi   

Bahan Penstabil terhadap 
Viskositas Velva Pepaya 

California. 
 
 
 

 
 
 

 
 

3. Mutu Organoleptik 

Tabel 3. Analisis Keragaman Pengaruh Jenis 
Penstabil dan Konsentrasi Bahan 

Penstabil terhadap Organoleptik 
Warna, Aroma, Rasa dan Tekstur 
Velva Pepaya california 

 

Parameter 
Signifikansi 

Hedonik Skoring 

Rasa NS NS 

Tekstur S S 
Warna NS - 
Aroma NS - 

Keterangan :   

   S    = Signifikan (berbeda nyata) 
   NS  = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 

 

Rasa 
Rasa merupakan tangapan atas 

adanya rangsangan kimiawi yang sampai 

pada indera pengecap (lidah), khususnya 
jenis rasa dasar yaitu manis, asin, asam, dan 
pahit (Meilgard,2000). ).  Rasa merupakan 

salah satu faktor mutu yang paling penting 
karena sangat menentukan tingkat 
penerimaan konsumen terhadap produk. 

Penilaian panelis terhadap rasa cenderung 
bersifat subyektif dan dipengaruhi oleh 

kepekaan serta kesukaan individual terhadap 
produk (Santoso,2014). Hasil analisis 
keragaman menunjukkan bahwa perlakuan 

jenis dan konsentrasi bahan penstabil tidak 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap organoleptik rasa velva pepaya 

california (Tabel 3). Hubungan antara jenis 
dan konsentrasi penstabil terhadap 
organoleptik rasa velva pepaya California 

dapat dilihat pada Gambar 6. 
 

 

Gambar 6. Grafik Pengaruh Jenis dan 
Konsentrasi Bahan Penstabil 

terhadap Organoleptik Rasa 
Velva Pepaya California. 
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Berdasarkan Gambar 6 diketahui 

bahwa penambahan jenis dan konsentrasi 
bahan penstabil yang berbeda memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 
rasa secara hedonik dan skoring. Purata untuk 
rasa secara hedonik berkisar antara 3,4 

sampai 3,85. Dimana tingkat kesukaan panelis 
terhadap aroma velva pepaya California  
berada pada kriteria agak suka. Rasa secara 

skoring memiliki purata berkisar antara 3,5 
sampai 4,05 dimana panelis memberikan 
tanggapan yaitu manis. Penggunaan jenis dan 

konsentrasi bahan penstabil yang berbeda 
memberikan hasil yang tidak berbeda nyata 
baik secara hedonik dan skoring . Hal ini 

diduga karena CMC dan karagenan 
merupakan hidrokoloid yang tidak memiliki 
rasa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Yudisthira (2018) tentang velva buah naga 
super merah yang mengatakan bahwa CMC 

mempengaruhi batas ambang rasa, namun 
jika CMC dikombinasikan dengan karagenan 
akan memberikan pengaruh yang tidak terlalu 

besar. Menurut Tarigan (2010) menyebutkan 
pengaruh yang tidak nyata dari penambahan 
karagenan ini karena karakteristik karagenan 

yang bersifat tawar atau tidak memiliki rasa. 
 

Tekstur 

Tekstur makanan berperan penting 
dalam menentukan penerimaan konsumen. 

Parameter ini dapat diketahui dengan 
merasakan kehalusan produk saat berada di 
dalam mulut (mouthfeel). Dengan kata lain 

tekstur merupakan manifestasi struktur 
bagian dalam produk yang dirasakan atau 

diukur oleh saraf taktil pada permukaan kulit 
tangan, bibir atau lidah. Hasil analisis 
keragaman menunjukkan bahwa perlakuan 

jenis dan konsentrasi bahan penstabil 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap organoleptik velva pepaya California 

(Tabel 3). Hubungan antara jenis dan 
konsentrasi penstabil terhadap organoleptik 
rasa velva pepaya California dapat dilihat 

pada Gambar 7. 

 
Gambar 7.Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 

Bahan Penstabil terhadap Organoleptik 

Tekstur Velva Pepaya California. 

        Berdasarkan Gambar 7 diketahui 
bahwa penambahan jenis dan konsentrasi 

bahan penstabil yang berbeda memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
tekstur secara hedonik dan skoring. Purata 

untuk tekstur secara hedonik berkisar antara 
3,25 sampai 4,0. Dimana tingkat kesukaan 
panelis terhadap tekstur velva pepaya 

California  berada pada kriteria tidak suka 
sampai suka. Tekstur secara skoring memiliki 

purata berkisar antara 2,75 sampai 4,2 
dimana panelis memberikan tanggapan yaitu 
tidak lembut sampai lembut.    Perlakuan 

tanpa penstabil memiliki nilai yang paling 
rendah dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya. Hal ini menunjukkan panelis dapat 

membedakan velva pepaya California tanpa 
penstabil dan velva dengan bahan penstabil.  

Bahan penstabil efektif untuk 

menghasilkan tekstur yang Iembut melalui 
kemampuannya untuk mengikat air di dalam 
carnpuran adonan velva. Hal ini sesuai 

dengan Masykuri (2009) bahwa semakin 
tinggi penggunaan karagenan sebagai bahan 
penstabil pada es krim coklat akan 

menyebabkan tekstur es krim semakin 
lembut. Sama halnya dengan Adi (2004) 

bahwa semakin tinggi penggunaan bahan 
penstabil pada es krim ubi ungu akan 
menyebabkan tekstur semakin lembut. Selain 

itu, pada tekstur secara hedonik terlihat 
tingkat kesukaan panelis lebih tinggi terhadap 
velva pepaya california dengan penstabil CMC 

dibandingkan dengan Karagenan. Hal tersebut 
sesuai dengan pernyataan Arbuckle & 
Marshall (1996), Carboxyl methyl cellulose 
juga memliliki beberapa kelebihan yang lain, 
diantaranya selain dapat mengikat air, mudah 
larut dalam adonan es krim, serta 

mempertahankan tekstur yang halus. 
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          Menurut Glicksman (1969), 

penggunaan karagenan pada konsentrasi di 
atas 0,3-0,4% menyebabkan tekstur semakin 

keras dam mulai muncul rasa kenyal di mulut 
sehingga panelis kurang menyukainya. 
Menurut Winarno (1990) Sedangkan sifat 

karagenan sangat baik dalam mengikat air 
cukup besar sehingga menjadikan produk 
tersebut tidak cepat kering pada udara dan 

kelembaban yang rendah, selain itu harganya 
relatif murah. 

 

Warna 

Warna merupakan faktor yang secara 

visual tampil terlebih dahulu.suatu bahan 
yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya 
sangat baik, akan dimakan apabila memilki 

warna yang baik dan tidak menyimpang dari 
warna bahan seharusnya. Selain sebagai 
faktor mutu,  warna juga sebagai indikator 

kesegaran, kematangan dan baik atau idak 
pengolahan yang dilakukan (Winarno,2004) . 
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa 

perlakuan jenis dan konsentrasi bahan 
penstabil memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata terhadap organoleptik warna 

velva pepaya California (Tabel 3). Hubungan 
antara jenis dan konsentrasi bahan penstabil 

terhadap mutu organoleptik warna velva 
pepaya California dapat dilihat pada Gambar 
8. 

 
Gambar 8. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 

Bahan Penstabil terhadap 
Organoleptik Warna Velva 
Pepaya California. 

 

Berdasarkan Gambar 9 diketahui 
bahwa penambahan jenis dan konsentrasi 

bahan penstabil yang berbeda memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 
warna secara hedonik. Purata untuk warna 

secara hedonik berkisar antara 3,45 sampai 
4,0. Dimana tingkat kesukaan panelis 
terhadap warna velva Pepaya California 

berada pada kriteria suka. Penggunaan jenis 

dan konsentrasi bahan penstabil tidak 
memberikan hasil yang berbeda nyata baik 

secara hedonik karena hal ini disebabkan CMC 
dan karagenan merupakan bahan penstabil 
yang tidak berwarna.  

Menurut Glicksman (1969) hidrokoloid 
tidak mengandung bahan-bahan volatil yang 
dapat menimbulkan aroma dam warna pada 

bahan pangan. Menurut Wibisono (2010) 
menyebutkan bahwa karagenan sebelum 
dilarutkan dalam air panas berupa bubuk 

berwarna putih kecoklatan dan ketika 
dilarutkan dalam air panas, karagenan akan 
larut dan membentuk gel transparan. Hal ini 

sesuai dengan Adi (2004) bahwa penambahan 
bahan pesntabil pada es krim ubi ungu tidak 
mempengaruhi warna secara organoleptik  

Menurut Penelitian Lestari (2017) 
yang mengatakan bahwa warna ungu pada 

velva ubi jalar ungu yang dihasilkan ternyata 
disukai oleh panelis, dibuktikan dengan hasil 
penilaian tingkat kesukaan yang memberikan 

penilaian hampir sama terhadap semua 
perlakuan. Produk pangan yang memiliki 
warna yang menarik akan berpeluang besar 

untuk dibeli oleh konsumen. Pengaruh warna 
terhadap penerimaan konsumen merupakan 
salah satu pelengkap kualitas yang penting 

sehingga dapat mengisyaratkan produk 
berkualitas tinggi.  
 

9. Aroma 
Menurut Saputro (2016) , aroma 

merupakan parameter yang berpengaruh 

terhadap penerimaan produk pada konsumen, 
dimana konsumen tidak akan menyukai 

aroma yang tidak sesuai atau menyimpang 
dari seharusnya. Hasil analisis keragaman 
menunjukkan bahwa perlakuan jenis dan 

konsentrasi bahan penstabil tidak memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
organoleptik aroma velva pepaya California 

(Tabel 3). Hubungan antara jenis dan 
konsentrasi penstabil terhadap organoleptik 
aroma velva pepaya California dapat dilihat 

pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 

Bahan Penstabil terhadap 
Organoleptik Aroma Velva 
Pepaya California. 

 
KESIMPULAN  

1. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  dan  
uraian  pembahasan  yang  terbatas  pada 

lingkup penelitian maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
 

1. Perlakuan jenis dan konsentrasi bahan 
penstabil berpengaruh nyata terhadap pH, 

overrun, resistensi,viskositas, tekstur velva 
pepaya California namun tidak berbeda 
nyata terhadap total padatan, warna, 

aroma dan rasa secara hedonik dan 
skoring.  

2. Parameter pH, overrun, resistensi dan 

viskositas memiliki karakteristik yang 
sama, yaitu semakin tinggi konsentrasi 
penambahan penstabil maka nilai 

parameternya semakin meningkat. 
3. Penambahan Karagenan dengan 

konsentrasi 0,75% adalah perlakuan 

terbaik dengan total padatan 30,66%; 
overrun 9,98% ; pH 4,91; resistensi 30,21 
menit; viskositas 3573,33 cP, berwarna 

agak merah, agak beraroma pepaya, 
berasa agak manis dan bertekstur lembut.  

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adi, L.P.  2014. Pembuatan Es Krim Ekstrak 
Ubi Jalar Ungu (Ipomea Batatas L.) 
denganVariasi Jumlah Penambahan 

Susu Full Cream dan Karagenan. 
Skripsi. Universitas Jember. Jember. 

 

Andarwulan N dan Palupi. 1991. Kimia 
Vitamin. Rajawali Press. Jakarta. 

Arbuckle W.S, And Marshall R.T., 1996. Ice 
Cream. 5th Ed. Maryland: Chapman 
And Hall. New York. 

 
BPS. 2012. Produksi buah-buah 

Mamuju.Diakses pada tanggal 14 
November 2017. NTB. 

 
Bodyfelt, F.W., J. Tobias & Trout., 1988. 

Sensory Evaluation of Dairy Product. 
Westport. AVI Publishing 

 

Buckle, K.A., R.A. Edwards., G.H. Fleet dan 
M. Wootton, 2007. Imu Pangan. 
Jakarta: UI Press. 

 
Estiasih, Teti dan Wahono. 2005. Teknologi 

Pengolahan Pangan. PT Bumi Aksara. 

Jakarta. 
 

Dewi, R..K 2010.  Konsentrasi Stabilizer dan 
Gula terhadap Mutu Velva Buah 
Tomat. Jurnal Teknik Kimia Vol.4, 

No.2,  
 
Ferdiyansah Rival, Anis Yohana., Marline 

Abdassah. 2017. Karakterisasi Kappa 
Karagenan Dari Eucheuma Cottoni 
Asal Perairan Kepulauan Natuna dan 

Aplikasinya Sebagai Matriks Tablet 
Tepung. Indonesian Journal of  
Pharmaceutical Science and 
Technology. Vol VI (01). 

 
Frandsen J. H. dan Arbuckle W. S., 1996. Ice 

Cream And Related Products. The Avi 
Publishing Company, Inc. London. 

Jurnal Teknik Kimia. Vol 4 (2): 330-
331. 

 

Hanafiah, H.2002. Rancangan Perobaan Edisi 
Ke Tiga. Rajawali Press. Jakarta 

 

 
Hamzah, Ali dan Muhlisrarini. 2014. 

Pengembangan Buah-Buahan 
Unggulan Pepaya Indonesia. PKBT-
IPB. Bogor. 

 

Imesson, A., 1999. Thickening and Gelling 
Agent for Food. NewYork: Aspen 
Publisher 

 
Kamal, N. 2010. Pengaruh Bahan Aditif CMC 

(Carboxyl Methyl Cellulose) terhadap 

Beberapa Parameter pada Larutan 
Sukrosa. Jurnal Teknologi. Vol 1 (17): 

78-79. 



 

12 
 

Kilara, A. 2007. Handbook of Food Products 
Manufacturing Vol 2. California: A John 
Wiley & Sons. 

 
Kumalasari, R., R. Ekafitri, dan D. Desnilasari. 

2015. Pengaruh bahan penstabil dan 
perbandingan bubur buah terhadap 
mutu sari buah campuran pepaya-

nanas. Jurnal Hortikultura. Vol. 25 (3) 
: 266-276. 

 

Kusbiantoro B., H. Herawati, dan A. B. Ahza. 
2005. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi 
Bahan Penstabil terhadap Mutu Produk 

Velva Labu Jepang. Jurnal Holtikultura. 
Vol 15(3): 223-234. 

 
Mahdiana, Purwadi, F. Jaya. 2015. Pengaruh 

Kombinasi Penambahan Sari Wortel 

(Daucus Carota, L) Dan Tepung 
Hunkwee Pada Es Krim Kefir Terhadap 
Kualitas Fisik Dan Kimia Es Krim Kefir. 

Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak. 
Vol. 10 (1). Hal 5. 

 

Maria, Devrina Nova, dan Elok Zubaidah. 
2014. Pembuatan Velva Jabu Biji Merah 
Probiotik (Lactobacillus acidophilus) 
Kajian Persentase Penambahan Sukrosa 
dan CMC. Jurnal Pangan dan 
Agroindustri. Vol 2(4): 18-28. 

 
 
Markham, K.R,.1988. Cara Mengidentifikasi 

Flavonoid. ITB. Bandung. 
 

Marzieh, dan Tehrani.2008. Effect of some 
Stabilizer on Physico Chemical and 
Sensory Properties of Ice Cream Type 
Frozen Yogurt. Journal Agriculture. Vol 
4: 584 – 589. 

 

Masykuri, Nurwantoro dan Wibawa, 2009. 
Pengaruh Penggunaan Karaginan 
sebagai Penstabil terhadap Kondisi 

Fisik dan Tingkat Kesukaan pada Es 
Krim Coklat. Seminar Nasional 
Kebangkitan Peternakan. 20 Mei 

2009, Semarang 
 
Meilgaard, dkk, 2000. Sensory evaluation 

techniques. Boston: CRC. 
 

Muchtadi, D dan Sugiono. 2008. Petunjuk 
Laboratorium Evaluasi Nilai Gizi 
Pangan. Departemen P&K. Pusat 

Antar Univeritas-IPB. Bogor. 
 

Muktiani. 2011. Bertanam Varietas Unggul 
Pepaya California. Pustaka Baru Press. 
Yogyakarta. 

 
Nainggolan. 2014. Pengaruh Konsentrasi CMC 

(Carboxy Methyl Cellulose) dan Lama 

Penyimpanan terhadap Mutu Sorbet 
Sari Buah. Jurnal Rekayasa Pangan 
Dan Pertanian. Vol.3(4): 466-469. 

 
Nurjanah, 2003. Pengaruh Jenis dan 

Konsentras Bahan Penstabil Terhadap 

Mutu Velva Wortel. Skripsi. Fakultas 
Pertanian IPB. 

 

Pasaribu, Sofa, & S. Indira., 2004. Pengaruh 
Jenis dan Konsentrasi Bahan Penstabil 
terhadap Karakteristik Minuman dari 

Bekatul Selama Penyimpanan. J. Ilmu 
dan Teknologi Pangan. Vol. 2 (1): 89-

100. 
Prayoga, A. 2011. Jurus Sukses Budidaya 

Pepaya California. Abata Pres. Klaten 

 
Priastami. 2011. Karagenan Sebagai Bahan 

Penstabil pada Proses Pembuatan 

Melorin. Skripsi. Fakultas Perikanan 
Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian 
Bogor. 

 
Puteri, 2015. Pengaruh Konsentrasi Carboxy 

Methyl Cellulose (CMC) dan Lama 

Penyimpanan terhadap Mutu Sorbet 
Sari Buah. Jurnal Rekayasa Pangan dan 
Pertanian. Vol 3 (4): 465. 

 
Rini Ayu Kusuma.,Dwi Ishartani dan Basito 

2012. Pengaruh Kombinasi Bahan 
Penstabil CMC dan Gum Arab 
terhadap Mutu Velva Wortel (Daucus 
Carota L.) Varietas Selo dan Varietas 
Tawangmangu. Jurnal Teknosains 
Pangan. Vol 1(1): 87. 

 
Rustanti dan Astuti, 2014. Kadar Protein, Gula 

Total, Total Padatan, Viskositas dan 

Nilai pH Es Krim Yang Disubstitusi 
Inulin Umbi Gembili (Dioscorea 
Esculenta). Journal Of Nutrition 
College. Vol 3 (3). Hal 335. 

 
Sakawulan, 2014. Pembuatan Velva Fruit 

Pisang dengan Bahan Dasar Tepung 
Pisang dan Carboxy Methyl Cellulose 
sebagai Bahan Penstabil. Jurnal 
Aplikasi Teknologi Pangan. Vol 3 (4): 
182-183. 

 



 

13 
 

Santoso, Singgih. 2014. Statistik Multivariat 
Edisi Revisi. Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo. 

 
Sudarmadji,S.,B.Haryono dan Suhardi. 1984. 

Prosedur Analisa Untuk Bahan 
Makanan dan Pertanian. 
Bandung.Penerbit Angkasa  

 

Sunpride.2013. Kandungan gizi buah papaya 
California tiap 1 mangkok papaya 
(140 g). http;//sunpride.co.id.Diakses 

pada tanggal 9 November 2017 
 
Suprapti, M. 2005. Bertanam Jenis Buah 

Pepaya. Kanisius. Jogjakarta. 
. 
Suraningsih, 2000. Pengaruh Jenis dan 

Konsentrasi Penstabil Terhadap Velva 
Sirsak. Skripsi. IPB. Bogor. 

 
Tarigan, Henry Guntur. 2010. Pengkajian 

Teori dan Analisis Buah-Buahan. 
Bandung: Angkasa. 

 
 

Triana, E. 2017. Pengaruh Jenis dan 
Konsentrasi Bahan Penstabil 
Terhadap Mutu Velva Labu Kuning 

(Curcubita Moschata). Skirpsi. 
Fakultas Teknologi Pangan 
danAgroindustri. Mataram . 

 
Violisa, Nyoto dan Nurjanah, 2012. 

Penggunaan Rumput Laut sebagai 

Stabilizer Es Krim Susu Sari Kedelai. 
Teknologi Dan Kejuruan. Vol 35 (1). 

Hal 110. 
 
Wills, R.B.H., W.B. McGlasson, D. Graham, 

T.H. Lee, and E.G. Hall. 1989. 
Postharvest: An Introduction to the 
Physiology and Handling of Fruit and 
Vegetables. An Avi Book, Van 
Nostrand Reinhold. New York. 164p. 

 

Winarno, F.G. 1990. Teknologi Pengolahan 
Rumput Laut. Jakarta. Pustaka Sinar 
Harapan. 

 
Winarno, F.G. 1997. Pangan, Enzim dan 

Konsumen. Jakarta. Gramedia Pustaka   

Utama. 
 
Winarti,S., 2006. Minuman Kesehatan. 

Surabaya: Trubus Agrisarana. 
 

 

Yudisthira Basito Bara , Dara Audina Meriza. 

2018. Kajian Penggunaan Bahan 
Penstabil CMC (Carboxil Methyl 
Cellulosa) Dan Karagenan Dalam 
Pembuatan Velva Buah Naga Super 
Merah (Hylocereus Costaricensis). 
Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian 
Indonesia. Vol 10 (01). Hal :43-49 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


