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ABSTRACT  
 

 
 Ice cream is product which made of a combination of milk, sweeteners, stabilizers, emulsifier, 
as well as a flavor enhancer. The purpose of this study was to determine the effect of soy lecithin 
concentration on physical, chemical and sensory quality of sweet corn ice cream. This study conducted in 
a Completely Randomized Design (CRD), consisting of 6 treatments, yolk 3.5% (control), soy lecithin 
0.5%, 1%, 1.5%, 2% and 2.5%. The data obtains were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) at 
5% significance level using software co-Stat and continued tested using Honestly Significant Difference 
(HSD) test. The results showed that the addition of soy lecithin gave significant effect on overrun%, 
resistance, viscosity, antioxidant activity and sensory quality. The best results obtained in this research 
was the treatment concentration of 0,5% soy lecithin with overrun 70,73%,  resistance 25,03 minutes, 
51.443.0 cP viscosity, antioxidant activity of 30,15%, color with slightly yellow criteria, slightly scented 
flavorful corn, slightly sweet taste and rather soft texture and all over sensory attributes rather 
acceptable. 
 
Keywords: Ice cream, soya lecithin, sweet corn milk. 

 
 

ABSTRAK 
 

 

Es krim merupakan produk pembekuan yang terbuat dari kombinasi bahan-bahan yang terdiri 
dari susu, pemanis, penstabil, pengemulsi, serta penambah cita rasa. Tujuan dilakukannya penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi lesitin kedelai terhadap sifat fisik, sifat kimia 
dan sifat sensoris es krim jagung manis. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

terdiri dari 6 perlakuan yaitu kuning telur 3,5% (kontrol), lesitin kedelai 0,5%, 1%, 1,5%, 2% dan 2,5%. 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis keragaman Analysis of Variance (ANOVA) pada taraf 
nyata 5% dengan menggunakan software Co-Stat dan diuji lanjut menggunakan Uji  Beda Nyata Jujur 

(BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan lesitin kedelai memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap overrun %, resistensi, viskositas,  aktivitas antioksidan dan mutu sensoris. Hasil terbaik 

yang didapatkan pada penelitian ini yaitu pada perlakuan konsentrasi lesitin kedelai 0,5%  dengan 

overrun 70,73%, resistensi 25,03 menit, viskositas 51.443,0 cP, daya antioksidan 30,15%, warna dengan 
kriteria agak kuning, aroma agak beraroma jagung, rasa agak manis serta tekstur yang agak lembut dan 

semua atribut sensoris agak disukai. 
 

Kata kunci : Es krim, lesitin kedelai, susu jagung manis. 
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PENDAHULUAN 

Es krim merupakan jenis makanan yang 

bernilai gizi tinggi yaitu mengandung protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. 

Menurut Padaga dan Sawitri (2005) es krim 

merupakan produk pembekuan yang terbuat 

dari kombinasi proses pembekuan dan agitasi 

pada bahan-bahan yang terdiri dari susu, 

pemanis, penstabil, pengemulsi, serta 

penambah cita rasa. Bahan utama dalam 

pembuatan es krim yaitu susu. Di dalam 

pembuatan es krim, bahan baku yang digunakan 

juga dapat berasal dari nabati sebagai pengganti 

susu hewani. Pada produk es krim dapat 

ditambahkan bahan alami lain yang dapat 

memberikan manfaat seperti peningkatan nilai 

gizi dan rasa dari es krim tersebut. Salah satu 

alternatif  bahan baku nabati dalam pembuatan 

es krim adalah sari jagung. 

Jagung merupakan salah satu jenis bahan 

makanan yang mengandung sumber karbohidrat 

yang digunakan untuk menggantikan beras. 

Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Di Indonesia, jagung 

merupakan makanan pokok kedua setelah padi. 

Produksi jagung hingga kini dikonsumsi oleh 

manusia dalam berbagai bentuk penyajian.  

Es krim jagung manis merupakan bentuk 

diversifikasi produk es krim yang menyehatkan 

dan rendah lemak. Es krim jagung manis sangat 

baik untuk kesehatan terutama bagi kalangan 

masyarakat yang menderita obesitas. Menurut 

Winarno  (1986), di dalam 100 g bahan jagung 

manis terdapat 400 SI vitamin A atau 0,55-0,63 

mg β-karoten dan lemak sebesar 1,00 g.   

Vitamin A merupakan salah satu gizi penting 

yang larut dalam lemak yang berfungsi untuk 

penglihatan, pertumbuhan dan meningkatkan 

daya tahan tubuh terhadap penyakit. Selain itu 

dalam β-karoten bersifat fungsional sebagai 

antioksidan, dapat meningkatkan kekebalan 

tubuh, melindungi dari kerusakan akibat terkena 

sinar matahari dan menghambat pertumbuhan 

kanker (Russel, 2006). Di dalam pembuatan es 

krim, peran emulsifier sangatlah penting karena 

emulsifier digunakan untuk menghasilkan 

adonan yang merata, memperhalus tekstur dan 

meratakan distribusi udara di dalam struktur es 

krim. Emulsifier dapat berasal dari bahan hewani 

seperti kuning telur maupun nabati.  

Lesitin kedelai merupakan hasil samping dari 

pengolahan minyak kedelai. Lesitin kedelai 

mengandung asam lemak tidak jenuh yang 

memiliki kompatibilitas tinggi di dalam tubuh 

dan penetrasi yang baik. Lesitin dari kedelai 

mengandung lemak yang berperan sebagai 

antioksidan dan menekan pembentukan 

kolesterol di dalam tubuh manusia. Lemak 

kedelai mengandung antioksidan alami yaitu 

tocopherol atau vitamin E. Lesitin kedelai dapat 

dimanfaatkan sebagai emulsifier dalam 

pengolahan pangan. Minyak dalam lesitin relatif 

lebih rendah dibandingkan dari jenis kacang-

kacangan dan kadar protein yang relatif tinggi 

akan menyebabkan kedelai digunakan sebagai 

sumber protein daripada sumber lemak 

(Kataren,1986). Oleh karena itu penggunaan 

lesitin kedelai dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembuatan es krim sari jagung manis untuk 

menghasilkan es krim dengan tingkat emulsi 

yang lebih stabil pada es krim. 
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METODELOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: jagung manis muda 

dari pasar Sayang-sayang, penstabil karagenan 

dari balai perikanan Sayang-Sayang, kuning 

telur ayam ras dari pasar Kebon Roek, 

pengemulsi lesitin kedelai merk Lansida, 

wihipped cream merk Haan, gula pasir merk 

Gulaku,  garam merk Lodan, dan air merk Aqua.  

Adapun bahan kimia dan perlatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah larutan 

DPPH, methanol, dan aquades, timbangan 

analitik, tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

spatula, sedok kecil, gelas kecil penampung, 

oven thermologic, viscometer brookfield, 

spektrofotometer model UV-200-RS. 

Tahapan Penelitian 

Proses pembuatan es krim dimulai 

dengan tahapan pembuatan sari jagung manis. 

Kemudian dilanjutkan ke tahapan pembuatan es 

krim yang meliputi proses pencampuran bahan-

bahan kemudian dipasteurisasi, homogenisasi, 

aging, pembuihan, pengemasan, pembekuan 

dan penyimpanan. 

1. Pembuatan Sari Jagung 

Jagung manis disortasi kemudian dilakukan 

pengupasan untuk memisahkan jagung dan kulit 

luar  jagung serta menghilangkan rambut-

rambut jagung yang masih menempel di batang 

jagung. Jagung manis kemudian dicuci setelah 

itu dilakukan perebusan selama 30 menit pada 

suhu 100oC hingga matang dan terasa lunak. 

Jagung manis yang telah dimasak selanjutnya 

dibiarkan hingga dingin kemudian dipipil bijinya 

menggunakan pisau dan dipisahkan dari 

tongkolnya. Jagung manis ditimbang seberat 

200 g dan air sebanyak 200 mL per sampel. Biji 

jagung manis yang telah dipipil selanjutnya 

ditimbang dan  ditambahkan air dengan rasio 

jagung manis dan air adalah 1:1, kemudian 

dihancurkan menggunakan blender selama 5 

menit hingga halus. Jagung manis yang telah 

dihancurha kemudian disaring sehingga 

diperoleh sari jagung yang bersih tanpa ampas. 

2. Pembuatan Es Krim 

Proses pembuatan es krim sari jagung 

manis berdasarkan metode yang telah dilakukan 

oleh Sanggur (2017), bahan-bahan seperti sari 

jagug manis, karagenan, gula dan garam 

dicampurkan kemudian diblender selama 5 

menit. Adonan bahan yang telah diblender 

kemudian dipasteurisasi selama 25 detik dengan 

suhu 80oC. Setelah proses pasteurisasi , adonan 

didiamkan pada suhu ruang untuk menurunkan 

suhu pada adonan dan setelah itu ditambahkan 

lesitin kedelai sesuai konsentrasi yang telah 

ditentukan yaitu 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 

2,5% dan whipping cream. Kemudian dilakukan 

homogenisasi bahan yang telah ditambahkan 

pada adonan menggunakan mixer selama 15 

menit dalam wadah stainless steel yang telah 

diberikan es batu di sekelilingnya.  Selanjutnya 

adonan es krim didinginkan atau aging pada 

suhu 4oC selama 24 jam. Kemudian adonan es 

krim yang telah didinginkan selanjutnya 

dihomogenisasi kembali menggunakan mixer 

selama 15 menit sampai adonan menjadi halus 

dan membentuk buih atau mengembang, lalu 

adonan es krim dikemas dan ditutup dan 
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selanjutnya disimpan dalam freezer pada suhu   

-18oC selama 24 jam. 

Parameter Penelitian 

 Adapun parameter yang akan diamati 

pada penelitian ini adalah overrun, viskositas, 

daya leleh, daya antioksidan dan uji sensoris 

meliputi aroma, rasa, tekstur dan warna es krim 

yang akan diuji menggunakan uji skoring dan uji 

hedonik. 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 
Rancangan percobaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan percobaan faktor 

tunggal, yaitu perlakuan penambahan lesitin 

kedelai. Perlakuannya adalah sebagai berikut: 

P1 =  Tanpa penambahan lesitin kedelai  

  (Kuning telur 3,5 % kontrol) 

P2 = Lesitin kedelai 0,5 %  

P3 = Lesitin kedelai 1 %     

P4 = Lesitin kedelai 1,5 %  

P5 = Lesitin kedelai 2 %     

P6 = Lesitin kedelai 2,5 %  

Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 18 sampel. 

Data dari hasil pengamatan kimia, fisik dan 

organoleptik dianalisis menggunakan analisis 

keragaman Analysis of Variance (ANOVA) pada 

taraf nyata 5% dengan menggunakan software 

Co-Stat. Adanya perbedaan yang nyata, maka 

dilakukan uji lanjut menggunakan Uji  Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf yang sama yaitu 

5% (Hanafiah, 2010). 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Kimia 

Hasil pengamatan terhadap 

penambahan konsentrasi lesitin kedelai terhadap 

aktivitas antioksidan es krim sari jagung manis. 

Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Purata Analisis 

Aktivitas Antioksidan Es Krim 

Sari Jagung Manis 

Perlakuan Purata 

Aktivitas Antioksidan (%) 

P1 21,54 

P2 30,15 

P3 43,85 

P4 53,03 

P5 58,16 

P6 68,29 

 
Hasil Analisis Fisik 

  Hasil pengamatan terhadap 

penambahan konsentrasi lesitin kedelai terhadap 

overrun (%), resistensi dan viskositas es krim 

sari jagung manis. Hasil analisis dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Purata Analisis 

Fisik Overrun (%), Resistensi dan 

Viskositas Es Krim Sari Jagung 

Manis 
 

Perlakuan 

Purata 

Overrun 

(%) 

Resistensi 

(menit) 

Viskositas 

(cP) 

P1 73,84 20,43 49.538,6 

P2 70,73 25,03 51.443,0 

P3 74,35 31,04 61.750,3 

P4 77,31 39,07 89.430,3 

P5 70,46 46,13 115.334,3 

P6 65,97 51,03 135.521,7 
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Hasil Analisis Sensoris 

Hasil pengamatan terhadap 

penambahan konsentrasi lesitin kedelai terhadap 

sifat sensoris es krim sari jagung manis. Hasil 

analisis dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4. 

Tabel 3. Hasil Pengamatan Purata Analisis 

Sensoris Uji Skoring Es Krim Sari 

Jagung Mnis 
 

Perlakuan 

Uji Skoring 

Warna Aroma Rasa Tekstur 

P1 (0%) 3,40 b 3,05 a 3,80 a 4,05 ab 

P2 (0,5%) 3,50 ab 3,10 a 3,75 a 3,70 b 

P3 (1%) 3,60 ab 3,15 a 3,85 a 3,90 ab 

P4 (1,5%) 3,70 ab 3,20 a 3,85 a 4,30 a 

P5 (2%) 3,85 ab 3,20 a 3,90 a 4,35 a 

P6 (2,5%) 4,00 a 3,25 a 3,95 a 4,40 a 

BNJ 5% 0,36 0,30 0,39 0,36 

 
Tabel 4. Hasil Pengamatan Purata Analisis 

Sensoris Uji Hedonik Es Krim 

Sari Jagung Manis 
 

Perlakuan 

Uji Hedonik 

Warna Aroma Rasa Tekstur 

P1 (0%) 3,75 a 3,40 a 3,75 a 3,70 ab 

P2 (0,5%) 3,70 a 3,30 a 3,70 a 3,35 b 

P3 (1%) 3,70 a 3,45 a 3,75 a 3,65 ab 

P4 (1,5%) 3,80 a 3,60 a 3,80 a 3,90 a 

P5 (2%) 3,90 a 3,65 a 3,85 a 3,95 a 

P6 (2,5%) 3,80 a 3,65 a 3,85 a 3,90 a 

BNJ 5% 0,35 0,34 0,40 0,35 

Keterangan :  

P1 = Penambahan kuning telur tanpa   
 penambahan lesitin kedelai 

P2-P6 = Penambahan lesitin kedelai 
P1 = 3,5%  P4 = 1,5% 

P2 = 0,5%  P5 = 2% 

P3 = 1%  P6 = 2,5% 

1. Aktivitas Antioksidan 

Penambahan konsentrasi lesitin kedelai 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap aktivitas antioksidan es krim sari 

jagung manis. Adapun aktivitas antioksidan es 

krim sari jagung manis dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Penambahan 

Konsentrasi Lesitin Kedelai terhadap 

Aktivitas Antioksidan Es Krim Sari Jagung 

Manis. 

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa 

semakin banyak penambahan lesitin kedelai 

maka aktivitas antioksidan es krim sari jagung 

manis semakin meningkat yang berarti 

penambahan konsentrasi lesitin kedelai 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap aktivitas antioksidan es krim sari 

jagung manis. Dimana aktivitas antioksidan yang 

diperoleh untuk masing-masing perlakuan 

adalah 21,54% untuk P1, 30,15% untuk P2, 

43,85% untuk P3, 53,03% untuk P4, 58,16% 

untuk P5 dan 68,29% untuk P6. Berdasarkan 

grafik diketahui bahwa perlakuan P1 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap perlakuan P2, P3, P4, P5 dan P6. 

Perlakuan P2 memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap perlakuan perlakuan P1, 

P3, P4, P5 dan P6. Perlakuan P3 memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

perlakuan P1, P2, P4, P5 dan P6. Perlakuan P4 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap perlakuan P1, P2, P3, P5 dan P6. 

Perlakuan P5 memberikan pengaruh yang 
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berbeda nyata terhadap perlakuan P1, P2, P3, 

P4 dan P6. Begitu pun untuk perlakuan P6 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap perlakuan P1, P2, P3, P4 dan P5.  

Lesitin dari kedelai mengandung lemak 

yang berperan sebagai antioksidan dan 

menekan pembentukan kolesterol di dalam 

tubuh manusia. Lemak kedelai mengandung 

antioksidan alami yaitu tocopherol atau vitamin 

E. Tocopherol merupakan salah satu antioksidan 

fenol alami yang paling banyak ditemukan dalam 

minyak nabati. Tocopherol mempunyai keaktifan 

vitamin E dan mempunyai banyak ikatan 

rangkap yang mudah dioksidasi sehingga akan 

melindungi lemak dari oksidasi (Winarno, 1997; 

Seppanen et al., 2010). Tocopherol stabil 

terhadap panas dan asam kuat dalam kondisi 

tidak ada oksigen (Halver et al., 2002). 

Tocopherol berperan sebagai inter dan 

ekstraselular antioksidan, untuk menjaga 

homeostatis pada metabolisme sel dan jaringan-

jaringan. Selain itu sebagai antioksidan fisiologis, 

tocopherol berperan untuk melindungi vitamin-

vitamin dan asam lemak tidak jenuh dari proses 

oksidasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

besar konsentrasi penambahan lesitin kedelai 

maka aktivitas antioksidan juga semakin 

meningkat yaitu dari 30,15% pada konsentrasi 

0,5% menjadi 68,29% pada penambahan 2,5% 

lesitin kedelai. Sedangkan pada perlakuan tanpa 

penambahan lesitin kedelai P1  (kontrol) 

didapatkan nilai aktivitas antioksidan sebesar 

21,54% dikarenakan pada 100 g bahan jagung 

manis terdapat 400 SI vitamin A atau 0,55-0,63 

mg β-karoten dan lemak sebesar 1,00 g. 

Menurut Almatsier (2001) β-karoten merupakan 

bentuk provitamin A yang paling aktif, yang 

terdiri dari dua molekul retinol yang saling 

berikatan. β-karoten bersifat fungsional sebagai 

antioksidan, dapat meningkatkan kekebalan 

tubuh, melindungi dari kerusakan akibat terkena 

sinar matahari dan menghambat pertumbuhan 

kanker (Russel, 2006). 

2. Overrun 

Perlakuan penambahan konsentrasi 

lesitin kedelai pada es krim sari jagung manis 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap nilai overrun es krim. Hubungan 

pengaruh penambahan konsentrasi lesitin 

kedelai terhadap nilai overrun es krim dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Pengaruh Penambahan 

Konsentrasi Lesitin Kedelai terhadap 
Overrun Es Krim Sari Jagung Manis 

. 
Berdasarkan Gambar 2, bahwa 

penambahan konsentrasi lesitin kedelai 

memberikan pengaruh yang  berbeda nyata 

terhadap overrun es krim sari jagung manis 

pada setiap perlakuan. Purata hasil pengamatan 

overrun es krim sari jagung manis pada masing-

masing perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 

berturut-turut yaitu 73,84%; 70,73%; 74,35%; 

77,31%; 70,46% dan 65,97%.  Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai 

overrun pada perlakuan P1 berbeda nyata 
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terhadap perlakuan P2, P3, P4, P5 dan P6. 

Kemudian untuk perlakuan P2 terlihat adanya 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

perlakuan P1, P3, P4, P5 dan P6. Perlakuan P3 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap perlakuan  P1, P2, P4, P5 dan P6. 

Perlakuan P4 memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap perlakuan P1, P2, P3, 

P5 dan P6. Begitupun dengan perlakuan P5 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

perlakuan P1, P2, P3, P4 dan P6. Sedangkan 

untuk perlakuan P6 juga memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap semua perlakuan. 

Pada gambar 6 dapat diketahui bahwa pada 

perlakuan P5 dan P6 terjadi penurunan nilai 

overrun, hal tersebut dapat diakibatkan karna 

pengaruh dari viskositas es krim (Gambar 4) 

dimana pada perlakuan P5 dan P6 viskositas es 

krim semakin meningkat dan berbanding terbalik 

dengan nilai overrun. Menurut Oksilia (2012),  

apabila viskositas suatu bahan semakin tinggi 

maka overrun yang dihasilkan akan semakin 

rendah. Hal ini disebabkan karena semakin 

kental suatu bahan maka akan membatasi 

mobilitas molekul air karena ruang antar partikel 

di dalam adonan semakin sempit. Ruang antar 

partikel yang sempit akan menyebabkan udara 

yang masuk ke dalam adonan selama proses 

agitasi akan semakin sedikit sehingga 

menyebabkan nilai overrun yang semakin 

rendah (Susilawati, 2014). 

Menurut Winarti (2006) bahwa overrun 

dapat dipengaruhi oleh kandungan lemak dan 

emulsifier bahan penyusunnya. Lesitin dapat 

berfungsi untuk menjaga stabilitas emulsi 

adonan es krim. Lesitin yang cukup tinggi dapat 

berperan sebagai emulsifier  yang memiliki 

kemampuan untuk berikatan dengan lemak atau 

minyak karena dapat berikatan dengan hidrofil 

dan hidrofob sehingga mampu menahan udara 

dengan baik dalam adonan es krim sehingga 

meningkatkan overrun (Eckless, 1980).  Menurut 

Arbuckle dan Marshall (2000), bahwa stabilitas 

emulsi  es krim menunjukkan daya tahan 

adonan terhadap pemisahan antara protein dan 

lemak susu. Apabila emulsi tidak stabil maka 

menyebabkan protein akan menggumpal dan 

mengendap sehingga terjadi pemisahan protein 

dan lemak pada adonan. Stabilitas emulsi 

dipengaruhi oleh jenis dan jumlah bahan 

penstabil, ukuran dan keseragaman globula 

lemak, dan kekentalan adonan.   

Overrun mencerminkan kemampuan 

pembuihan dan kemantapan buih yang 

berkaitan dengan penurunan tegangan 

permukaan pada sistem yang terdiri atas udara 

dan air, yang disebabkan absorbsi oleh molekul 

protein. Overrun yang baik berkisar antara 60-

100%. Syarat mutu es krim menurut BSN - SNI 

01-3713-1995, bahwa standar overrun es krim 

untuk skala rumah tangga yaitu sekitar 30%-

50%  sedangkan untuk skala industri yaitu 

sekitar 70%-80%. Berdasarkan hasil analisa 

overrun es krim sari jagung manis pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan lesitin kedelai 0,5% sampai 2% 

telah memenuhi syarat mutu es krim skala 

industri yaitu sebesar 70,77% sampai 77,3%.  

3. Resistensi 

 Perlakuan penambahan konsentrasi 

lesitin kedelai pada es krim sari jagung manis 
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memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap resistensi es krim sari jagung manis. 

Hubungan pengaruh penambahan konsentrasi 

lesitin kedelai terhadap resistensi es krim sari 

jagung manis dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik Pengaruh Penambahan 
Konsentrasi Lesitin Kedelai terhadap 

Resistensi Es Krim Sari Jagung Manis 

 
 Gambar 3 menunjukkan, bahwa 

penambahan konsentrasi lesitin kedelai 

memberikan pengaruh yang  berbeda nyata 

terhadap resistensi es krim sari jagung manis 

pada setiap perlakuan. Purata hasil pengamatan 

resistensi es krim sari jagung manis pada 

masing-masing perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 dan 

P6 berturut-turut yaitu 20,43 menit; 25,02 

menit; 31,04 menit; 39,07 menit; 46,13 menit 

dan 51,03 menit. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, resistensi pada perlakuan 

P1 (kontrol) sebesar 20,43 menit berbeda nyata 

terhadap perlakuan P2, P3, P4, P5 dan P6. 

Kemudian untuk perlakuan P2 terlihat adanya 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

perlakuan P1, P3, P4, P5 dan P6. Perlakuan P3 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

perlakuan  P1, P2, P4, P5 dan P6. Perlakuan P4 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap perlakuan P1, P2, P3, P5 dan P6. 

Perlakuan P5 memberikan pengaruh berbeda 

nyata terhadap perlakuan P1, P2, P3, P4 dan P6 

.Sedangkan untuk perlakuan P6 juga terlihat 

memberikan pengaruh yang berbda nyata 

terhadap semua perlakuan.  

Waktu leleh es krim dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu suhu ruangan, kecepatan 

transfer panas, titik beku yang rendah, dan 

tergantung dari jumlah udara  serta total 

padatan dan ukuran kristal es (Perdani, 2017). 

Melelehnya es krim disebabkan karena adanya 

proses pindah panas yang mengalir di dalam 

bahan sehingga terjadi perubahan wujud dari 

padat ke cair. Hal ini disebut juga sebagai 

konduktivitas panas dimana panas yang 

mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih 

rendah (Astuti, 2015). Sehingga  suhu es krim 

menjadi naik dan kristal es yang terdapat pada 

es krim mencair. Menurut Pertiwi (2015) bahwa 

konduktivitas air lebih tinggi dari pada lemak 

dan protein sehingga dengan adanya kandungan 

air pada es krim mampu mengantarkan panas 

dengan baik dan dapat menurunkan titik leleh es 

krim yang dapat menyebabkan es krim cepat 

meleleh. Pembentukan kristal es terjadi selama 

tahap awal pengerasan adonan. Pada saat 

terbentuk kristal es, partikel udara saling 

mendorong satu sama lain sehingga 

menyebabkan adanya penyaluran udara antar 

partikel dalam adonan dengan udara luar. Hal ini 

menyebabkan hilangnya udara dan terjadi 

penyusutan es krim ketika suhu meningkat. 

Menurut Badan Standarisai Nasional (1995) 

menyatakan bahwa es krim yang memiliki 

kualitas baik adalah yang memiliki waktu leleh 
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antara 15-25 menit pada suhu kamar, sehingga 

dapat dikatakan bahwa es krim sari jagung 

manis pada penelitian ini telah memenuhi 

standar SNI dengan waktu leleh antara 20,43-

51,03 menit. 

4. Viskositas (Kekentalan) 

Perlakuan penambahan konsentrasi 

lesitin kedelai pada es krim sari jagung manis 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap viskositas es krim sari jagung manis. 

Hubungan pengaruh penambahan konsentrasi 

lesitin kedelai terhadap viskositas es krim sari 

jagung manis dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Penambahan 
Konsentrasi Lesitin Kedelai terhadap 

Viskositas Es Krim Sari Jagung Manis 

 
Berdasarkan grafik pada gambar 4, 

menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi 

lesitin kedelai memberikan pengaruh yang  

berbeda nyata terhadap viskositas es krim sari 

jagung manis pada setiap perlakuan. Purata 

hasil pengamatan viskositas es krim sari jagung 

manis pada masing-masing perlakuan P1, P2, 

P3, P4, P5 dan P6 berturut-turut yaitu 49538,6 

cP; 51443,0 cP; 61750,3 cP; 89430,3 cP; 

115334,3 cP dan 135521,7 cP. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, viskositas pada 

perlakuan P1 sebesar 49538,6 cP berbeda nyata 

terhadap perlakuan P2, P3, P4, P5 dan P6. 

Kemudian untuk perlakuan P2 terlihat adanya 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

perlakuan P1, P3, P4, P5 dan. Perlakuan P3 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap 

perlakuan  P1, P2, P4, P5 dan P6. Perlakuan P4 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap perlakuan P1, P2, P3, P5 dan P6. 

Perlakuan P5 memberikan pengaruh berbeda 

nyata terhadap perlakuan P1, P2, P3, P4 dan P6 

.Sedangkan untuk perlakuan P6 juga terlihat 

memberikan pengaruh yang berbda nyata 

terhadap semua perlakuan. Oleh karena itu 

semakin besar konsentrasi lesitin kedelai yang 

ditambahkan maka semakin meningkat pula 

viskositas es krim. Lesitin secara komersial 

untuk keperluan pengemulsi, dan lesitin efektif 

memperendah tegangan interfasial antara lemak 

dan air, tetapi mampu menjaga kestabilan 

emulsi dalam adonan (Hartomo, 1993). 

Pengemulsi lesitin dapat mengurangi gesekan 

pada lemak gula, sehingga mencegah terjadinya 

gumpalan padat. 

Viskositas suatu emulsi tidak hanya 

mempengaruhi sifat organoleptik, terutama 

kenampakan keseluruhan, tetapi juga 

mempengaruhi proses pengolahan dan daya 

simpan produk (Heganbert, 2006). Menurut 

Bennion (1977), viskositas suatu emulsi akan 

meningkat ketika fase internal (fase terdispersi) 

memiliki volume lebih besar daripada fase 

eksternal (medium pendispersi). Hal ini sejalan 

dengan pendapat Rozaq (2010), bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi viskositas suatu 

emulsi adalah viskositas medium terdispersi, 
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konsentrasi media terdispersi, ukuran partikel 

fase terdispersi dan serta jenis konsentrasi 

emulsifier/stabilizer yang digunakan. 

Pengukuran viskositas pada es krim 

penting dilakukan karena kekentalan dapat 

mempengaruhi mobilitas molekul air di dalam 

ruang antara partikel di es krim menjadi 

semakin sempit atau lebar (Widiantoko & 

Yunianta, 2014). Berdasarkan hasil perhitungan 

korelasi (r) antara viskositas dengan resistensi 

es krim didapatkan dasil 0,981. Dimana hasil 

tersebut berarti, bahwa nilai dari viskositas es 

krim akan mempengaruhi tingkat resistensi dari 

es krim. Menurut Oksilia (2012), viskositas 

adonan es krim akan mempengaruhi kecepatan 

pelelehan. Semakin tinggi viskositas adonan 

maka kecepatan pelelehan akan semakin 

rendah. Hal ini disebabkan karena semakin 

tinggi viskositas adonan menandakan bahwa air 

yang terikat di dalam adonan semakin banyak 

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk meleleh 

menjadi lebih lama.  

5. Sensoris Warna 
Pengaruh penambahan konsentrasi 

lesetin kedelai terhadap warna es krim sari 

jagung manisn dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 
Gambar 5. Grafik Pengaruh Penambahan 

Konsentrasi Lesitin Kedelai terhadap Niai 

Skoring dan Hedonik Warna Es Krim Sari 
Jagung Manis 

 
 Purata hasil pengamatan mutu sensoris 

parameter warna (skoring) es krim sari jagung 

manis pada masing-masing perlakuan P1 

(kontrol), P2, P3, P4, P5 dan P6 berturut-turut 

yaitu 3,40; 3,50; 3,60; 3,70; 3,85 dan 4,00. 

Gambar 9 menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan P6 yaitu sebesar 4,00 

dengan kriteria kuning sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan P1 yaitu sebesar 3,40 

dengan kriteria agak kuning. Nilai purata dan 

analisis data uji skoring diperoleh nilai 

signifikansi untuk setiap perlakuan yaitu pada 

perlakuan P1 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan P2, P3, P4 dan P5 namun berbeda 

nyata dengan perlakuan P6.. Perlakuan P2, P3, 

P4 dan P5 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan P1 dan P6. Sedangkan perlakuan P6 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2, P3, 

P4 dan P5 tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan P1. Warna es krim sari jagung manis 

menunjukkan semakin banyak penggunaan 

lesitin kedelai maka warna dari es krim akan 

semakin gelap ditandai dengan nilai skoring 

3,40 b 

3,50 ab 
3,60 ab 

3,70 ab 

3,85 ab 

4,00 a 

3,75  a 
3,70 a 3,70 a 

3,80 a 

3,90 a 

3,80 a 

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

P1 P2 P3 P4 P5 P6

 W
a

rn
a

 

Perlakuan Skoring Warna

Hedonik Warna



   10 
 

yang semakin meningkat. Hal ini diduga 

disebabkan oleh warna dasar dari lesitin kedelai 

yang gelap (agak kuning kecoklatan). 

Berdasarkan hasil uji hedonik 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 

terhadap warna es krim sari jagung manis 

dengan penambahan lesitin kedelai. Purata hasil 

pengamatan mutu organoleptik parameter 

warna (hedonik) es krim sari jagung manis pada 

masing-masing perlakuan P1 (kontrol), P2, P3, 

P4, P5 dan P6 berturut-turut yaitu 3,75; 3,70; 

3,70; 3,80; 3,90 dan 3,80 dengan kriteria agak 

suka. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 

lesitin kedelai pada pembuatan es krim memiliki 

warna yang tidak berbeda nyata pada es krim 

sari jagung manis dan tidak mempengaruhi 

tingkat kesukaan panelis. Menurut Muchtadi dan 

Sugiyono (2013), peranan warna sebagai salah 

satu indeks mutu bahan pangan yang sangat 

penting untuk diperhatikan karena pada 

umumnya sebelum memperhatikan parameter 

lain (rasa, nilai gizi dan lain sebagainya) 

seseorang pertama-tama akan tertarik oleh 

warna suatu bahan. 

6. Sensoris Aroma 
Pengamatan dan hasil analisis perlakuan 

penambahan kosentrasi lesitin kedelai terhadap 

aroma es krim sari jagung manis dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik Pengaruh Penambahan 

Konsentrasi Lesitin Kedelai terhadap Nilai 

Skoring dan Hedonik Aroma Es Krim Sari 
Jagung Manis 

 
Berdasarkan hasil uji skoring 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata 

terhadap aroma es krim sari jagung manis 

dengan penambahan lesitin kedelai. Rata-rata 

panelis memberikan nilai berturut-turut sebesar 

3,05; 3,10; 3,15; 3,20; 3,20 dan 3,25 dengan 

kriteria agak beraroma jagung. Penambahan 

lesitin kedelai dengan perlakuan P1 atau tanpa 

penambahan lesitin kedelai memiliki nilai 3,05. 

Penambahan lesitin kedelai dengan perlakuan P2 

dan P3 atau dengan penambahan lesitin kedelai 

0,5% dan 1% memiliki nilai 3,10 dan 3,15. 

Sedangkan penambahan lesitin kedelai dengan 

perlakuan P4, P5 dan P6 atau dengan 

penambahan lesitin kedelai 1,5%, 2%  dan 

2,5% memiliki nilai 3,20; 3,20 dan 3,25. 

Penambahan lesitin kedelai pada es krim sari 

jagung manis memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata dikarenakan lesitin kedelai 

tersebut tidak memiliki aroma yang kuat untuk 

mempengaruhi aroma dari es krim sari jagung 

manis. 
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Menurut Herwanti (2014), aroma 

merupakan sensasi yang terbentuk dari hasil 

perpaduan bahan pembentuk dan komposisinya 

pada suatu makanan yang ditangkap dari indera 

penciuman. Oleh sebab itu aroma suatu 

makanan sangat dipengaruhi oleh komposisi 

bahan penyusun formula dalam makanan. Suatu 

produk dapat diterima oleh konsumen jika 

memiliki aroma sesuai dengan yang diinginkan. 

Karenanya aroma merupakan atribut sensoris 

yang sangat menentukan penerimaan 

konsumen.  

Gambar 6 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (hedonik) berkisar antara 3,30-3,65 

dengan kriteria agak suka. Purata hasil 

pengamatan mutu sensoris parameter aroma es 

krim sari jagung manis pada masing-masing 

perlakuan P1 (kontrol), P2, P3, P4, P5 dan P6 

berturut-turut yaitu 3,40; 3,30; 3,45; 3,60; 3,65 

dan 3,65. Gambar 6 menunjukkan menunjukkan 

hasil yang tidak berbeda nyata terhadap aroma 

es krim sari jagung manis dengan penambahan 

lesitin kedelai. Lesitin kedelai memiliki aroma 

yang tidak kuat sehingga tidak akan 

mempengaruhi aroma dari es krim. Dari data 

yang didapatkan diketahui bahwa sebagian 

besar dari panelis agak menyukai aroma khas 

jagung.  Hal ini menunjukkan bahwa lesitin 

kedelai pada pembuatan es krim memiliki aroma 

yang tidak berbeda nyata dengan es krim sari 

jagung manis dan sudah dapat diterima oleh 

panelis. Dan secara keseluruhan dari perlakuan 

P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 aroma dari es krim 

sari jagung manis masih dapat diterima oleh 

panelis. 

 

7. Sensoris Rasa 
Perlakuan penambahan kosentrasi lesitin 

kedelai terhadap rasa es krim sari jagung manis 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Grafik Pengaruh Penambahan 
Konsentrasi Lesitin Kedelai terhadap Nilai 

Skoring dan Hedonik Rasa Es Krim Sari 

Jagung Manis 

 
 Purata hasil pengamatan mutu sensoris 

parameter rasa (uji skoring) es krim sari jagung 

manis pada masing-masing perlakuan P1 

(kontrol), P2, P3, P4, P5 dan P6 berturut-turut 

yaitu 3,80; 3,75; 3,85; 3,85; 3,90 dan 3,95 

dengan kriteria agak manis. Berdasarkan nilai 

purata dan analisis data diperoleh nilai yang 

tidak berbeda nyata terhadap semua perakuan. 

Hal tersebut dapat dikarenakan oleh lesitin yang 

tidak memiliki rasa sehingga tidak dapat 

mempengaruhi rasa dari es krim sari jagung 

manis. Secara keseluruhan, rasa yang dominan 

pada es krim ini adalah rasa manis yang berasal 

dari bahan yang digunakan dalam pembuatan es 

krim, bahan-bahan yang mempengaruhi rasa 

manis pada es krim ini antara lain yaitu sari 

jagung manis dan gula. Gula berfungsi sebagai 

penambah rasa dan sebagai bahan yang dapat 

menambah jumlah total padatan pada es krim 

(Subagyo, 2007). Rasa dapat dijadikan sebagai 
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acuan apakah produk tersebut layak dikonsumsi 

atau tidak dan sebagai penentu kerusakan es 

krim. Menurut Saleh (2004) kerusakan rasa es 

krim dapat dikategorikan berdasarkan 

penyebabnya yaitu karena rasa yang tidak 

sesuai dengan diinginkan atau tidak sama 

dengan rasa asli bahan, es krim terasa asam 

disebabkan karena menggunakan bahan yang 

asam atau karena terbentuknya asam laktat 

dalam adonan, rasa es krim yang tidak enak 

berasal dari alat dan susu dari peternakan atau 

bahan pembuat es krim yang sudah lama. 

Gambar 7 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (hedonik) berkisar antara 3,70 sampai 

3,85 dengan kriteria agak suka. Purata hasil 

pengamatan mutu sensoris parameter rasa es 

krim sari jagung manis pada masing-masing 

perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 berturut-

turut yaitu 3,75; 3,7; 3,75; 3,80; 3,85 dan 3,85. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa penambahan lesitin kedelai tidak 

berpengaruh terhadap rasa es sari jagung 

manis. Hal ini dapat disebabkan karena 

kebiasaan panelis yang mengkonsumsi es krim 

dengan bahan baku susu sapi. Sehingga untuk 

es krim yang menggunakan bahan baku sari 

jagung manis masih ada sebagian kecil panelis 

yang agak tidak suka. Namun secara 

keseluruhan dari perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 

dan P6 rasa dari es krim sari jagung manis 

masih dapat diterima oleh panelis. 

8. Sensoris Tekstur 
Perlakuan penambahan kosentrasi lesitin 

kedelai terhadap tekstur es krim sari jagung 

manis dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik Pengaruh Penambahan 

Konsentrasi Lesitin Kedelai terhadap Nilai 

Skoring dan Hedonik Tekstur Es Krim Sari 
Jagung Manis 

 
 Purata hasil pengamatan mutu sensoris 

parameter tekstur (uji skoring) es krim sari 

jagung manis pada masing-masing perlakuan P1 

(kontrol), P2, P3, P4, P5 dan P6 berturut-turut 

yaitu 4,05; 3,70; 3,90; 4,30; 4,35 dan 4,40 

dengan kriteria agak lembut sampai lembut. 

Gambar 12 menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan P6 yaitu sebesar 4,40, 

sedangkan nilai terendah diperoleh pada 

perlakuan P2 yaitu sebesar 3,70. Untuk uji 

sensoris parameter tekstur (uji skoring), 

penambahan lesitin kedelai memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

penilaian panelis.  

Berdasarkan uji skoring, nilai purata dan 

analisis data diperoleh nilai signifikansi untuk 

setiap perlakuan yaitu, perlakuan P1 (kontrol) 

tidak berbeda nyata dengan pelakuan P2, P3, 

P4, P5 dan P6. Perlakuan P2 tidak berbeda 

nyata dengan pelakuan P1 dan P3 namun 

berbeda nyata dengan perlakuan P4, P5 dan P6.  

Dan untuk perlakuan P5 dan P6 tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan P1, P3 dan P4, tetapi 

berbeda nyata dengan perlakuan P2. Dan secara 
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keseluruhan dari perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 

dan P6 tekstur dari es krim sari jagung manis 

masih dapat diterima oleh panelis.  Berdasarkan 

hasil perhitungan korelasi (r) antara viskositas 

dengan nilai skoring tekstur es krim didapatkan 

dasil 0,868. Dimana hasil tersebut berarti, 

bahwa nilai dari viskositas es krim akan 

mempengaruhi tingkat kelembutan atau tekstur 

dari es krim.  

Tekstur dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu komposisi ICM, cara mengolah, 

kondisi penyimpanan, kristal es, globula lemak, 

gelembung udara dan kristal laktosa. 

Pengembangan volume adonan es krim 

menjadikan es krim lebih ringan dan tidak terlalu 

padat serta mempunyai tekstur yang lembut 

(Padaga, 2005). Bahan baku es krim seperti 

lemak susu dan  padatan non lemak  berfungsi 

untuk memberikan tekstur halus serta berperan 

dalam penambah cita rasa dan memberi efek 

sinergis pada tambahan flavor yang digunakan. 

Apabila kandungan lemak susu terlalu rendah 

maka akan menyebabkan kristal es menjadi 

besar sehingga dan tekstur es krim lebih kasar 

(Waladi, 2015).  

Gambar 8 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (hedonik) berkisar antara 3,35 sampai 

3,95 yakni tingkat kesukaan agak suka. Purata 

hasil pengamatan mutu organoleptik parameter 

tekstur es krim sari jagung manis pada masing-

masing perlakuan P1 (kontrol), P2, P3, P4, P5 

dan P6 berturut-turut yaitu 3,70; 3,35; 3,65; 

3,90; 3,95 dan 3,90 dengan kriteria agak suka. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan P5 yaitu sebesar 3,95 

sedangkan nilai terendah diperoleh pada 

perlakuan P2 yaitu sebesar 3,35 serta 

merupakan perlakuan yang agak disukai oleh 

panelis.  

Berdasarkan tingkat kesukaan (hedonik) 

nilai purata dan analisis data diperoleh nilai 

signifikansi untuk setiap perlakuan yaitu, 

perlakuan P1 tidak berbeda nyata dengan 

pelakuan P2, P3, P4, P5 dan P6. Perlakuan P2 

tidak berbeda nyata dengan pelakuan P1 dan P3 

namun berbeda nyata dengan perlakuan P4, P5 

dan P6.  Dan untuk perlakuan P5 dan P6 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan P1, P3 dan P4, 

tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P2. Dan 

secara keseluruhan dari perlakuan P1, P2, P3, 

P4, P5 dan P6 tekstur dari es krim sari jagung 

manis masih dapat diterima oleh panelis.   

Tekstur es krim terbentuk pada saat 

proses pengocokan  karena adanya  udara atau 

gas yang terdispersi dalam cairan. Fase dispersi 

es krim terdiri dari  padatan globula lemak susu, 

udara, air, dan protein susu. Gelembung udara 

yang terdispersi di dalam zat padat distabilkan 

oleh protein sehingga overrun menjadi tinggi. 

Menurut Padaga, dkk. (2005) bahwa tekstur dan 

kepadatan adonan es krim juga dipengaruhi oleh 

overrun. Overrun yang rendah akan 

menghasilkan tekstur  yang padat, sedangkan 

overrun yang tinggi akan menghasilkan adonan 

es krim yang lembut dan mudah mencair karena 

kristal es yang terbentuk lebih besar dan tekstur 

menjadi kasar.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup 

penelitian ini maka ditarik kesimpulan bahwa 
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penambahan konsentrasi lesitin kedelai 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap overrun, resistensi dan viskositas dan 

aktivitas antioksidan. Pengaruh penambahan 

konsentrasi lesitin kedelai terhadap sifat sensoris  

parameter warna (skoring) dan parameter 

tekstur (skoring dan hedonik) memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata. Semakin tinggi 

penambahan konsentrasi lesitin kedelai, maka 

aktivitas  antioksidan, resistensi dan viskositas 

es krim semakin meningkat. Semakin tinggi 

tingkat viskositas , semakin tinggi pula resistensi 

es krim. Namun berbanding terbalik dengan 

overrun es krim. Perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi lesitin 0,5% dianggap sebagai 

perlakuan terbaik dengan overrun 70,73% 

(sesuai BSN-SNI 01-3713-1995), resistensi 25,03 

menit (sesuai SNI 1995), viskositas 51.443,0 cP, 

daya antioksidan 30,15%,  warna (3,50) dengan 

kriteria agak kuning, aroma (3,10) dengan 

kriteria agak beraroma jagung, rasa (3,75) 

dengan kriteria agak manis serta tekstur (3,70) 

dengan kriteria agak lembut untuk uji skoring. 

Warna (3,70), aroma (3,30), rasa (3,70) serta 

tekstur (3,35) dengan kriteria agak suka untuk 

uji sensoris secara hedonik. 
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