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ABSTRACT 

 

The aimed of this research was determine the effect of eucheuma cottonii on quality of soybean 
flour and soy corn milk ice cream. The research was designe using Completely Randomized Designed 
(CRD) with a single factor in which the conentrace of Euchema cottoni used 6 treatment, namely F1 
(Eucheuma cottonii 0.3%), F2 (Euchema cottoni 0.4%), F3 (Eucheuma cottonii 0.5%), F4 (Eucheuma 
cottonii 0.6%) and F5 (Eucheuma cottonii 0.7%). The result of the data from the observation was 
analyze wit analysis of variance at 5% signiti cance level by using software co-stat. if there is a real 
contradiction in the observation result, so it will be tested further using the Honestly Significant 
Difference (HSD). This research result showed that concentrate of Eucheuma cottonii had (significantly) 
on moisture, ash content, total solids, viscosity, resistance, overrun and sensory properties texture 
(hedonic and scoring method) but had non-significant on sensory properties taste and aroma (hedonic 
and scoring method) and colours (hedonic method). The result showed that the concentrate Eucheuma 
cottonii 0.5% gave the best result on the chemical avality moisture62,63%, ash content3,64%, total 
solids37,37%, viscosity 7431,67 cP, resistance35,29 minute, overrun48,95%  and sensory properties 
favored by panelis. 
 
Keywords: ice cream,red seaweed, soy bean flour, soy corn milk. 

 

ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi bubur rumput laut merah 

terhadap mutu es krim campuran susu jagung manis dan tepung kacang hijau. Rancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu 

konsentrasi bubur rumput laut merah (F) yang diulang sebanyak tiga kali. Perlakuan terdiri atas FI (Bubur 
rumput laut merah 0,3%), F2 (Bubur rumput laut merah 0,4%), F3 (Bubur rumput laut merah 0,5%), F4 

(Bubur rumput laut merah 0,6%) dan F5 (Bubur rumput laut merah 0,7%). Parameter yang diamati yaitu 

kadar air, kadar abu, total padatan, viskositas, resistensi, overrun dan organoleptik yang meliputi rasa, 
warna, aroma dan tekstur. Data hasil pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf 5% 

menggunakan software Co-Stat. Apabila hasil pengamatan terdapat perbedaan yang nyata, maka diuji 
lanjut dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf yang sama. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa perlakuan kosentrasi bubur rumput laut merah memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata terhadap kadar air, kadar abu, total padatan, viskositas, resistensi, overrun dan organoleptik 

tekstur (hedonik dan scoring) namun memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

organoleptik rasa (hedonik dan scoring), warna (hedonik) dan aroma (hedonik dan scoring). Perlakuan 
terbaik adalah penambahan bubur rumput laut merah 0,5% dengan karakteristik kadar air 62,63%, kadar 

abu 3,64%, total padatan 37,37%, viskositas 7431,67 cP, resistensi 35,29 menit, overrun 48,95% dan 
mutu organoleptik yang diterima panelis. 

Kata Kunci : es krim, jagung manis, kacang hijau, rumput laut merah. 
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PENDAHULUAN 

Es krim merupakan istilah umum yang 
digunakan untuk menyebut makanan beku yang 

dibuat dari adonan atau campuran produk susu 
(lemak susu dan padatan susu bukan lemak) 

pada presentase tertentu bersama gula, perisa, 

pewarna dan penstabil, dengan atau tanpa telur, 
buah, kacang-kacangan dan teksturnya dibuat 

lembut dengan cara pengembangan dan 
pengadukan selama proses pembekuan 

(Arbuckle, 1986). Menurut Mc Sweeney dan Fox 

(2009) komposisi es krim paling baik adalah 
mengandung 12% lemak, padatan susu tanpa 

lemak 11%, gula 15%, bahan penstabil dan 
pengelmusi 0,3% dan total padatan 38,3%.  

Bahan utama es krim pada umumya 
menggunakan susu sapi. Susu sapi mengandung 

protein bermutu tinggi dengan kadar lemak 

3,0% hingga 3,88%. Susu sapi memiliki kadar 
air sebanyak 87,5% dengan kandungan gula 

cukup tinggi 5% tetapi rasanya tidak manis 
karena gula yang terkandung pada susu sapi 

yaitu laktosa yang memiliki daya manis lebih 

rendah dari gula pasir dan sukrosa (Ide, 2008). 
Kebutuhan akan susu sapi sangat tinggi mulai 

dari masyarakat tingkat rendah maupun 
menengah, akan tetapi harga susu sapi semakin 

mahal, sehingga jarang diminati oleh 
masyarakat. Selain itu susu sapi dapat 

menyebabkan kadar kolesterol tinggi sehingga 

tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara 
berlebihan maka dari itu perlu ada alternatif 

untuk meminimalkan penggunaan susu sapi 
untuk es krim yaitu menggunakan bahan nabati 

seperti kacang-kacangan ataupun biji-bijian 

lainnya. Kacang-kacangan maupun biji-bijian 
memiliki kandungan gizi yang dapat 

menggantikan fungsi susu pada es krim. 
Penggunaan susu dari biji-bijian dapat 

digunakan sebagai pengganti susu sapi yang 

diperuntukkan bagi orang yang menderita 
Lactose intolerance. Lactose intolerance 

merupakan seseorang yang tidak mempunyai 
lactase dalam tubuhnya sehingga tidak bisa 

memecah laktosa menjadi gula sederhana 
(Violisa, 2012). 

Salah satu jenis susu nabati yang dapat 

digunakan adalah susu jagung manis. Susu 
jagung manis merupakan susu nabati yang 

diekstrak dari jagung manis dan diambil sarinya. 
Kandungan gizi susu jagung tidak kalah dengan 

kandungan yang terdapat pada susu sapi. 

Dalam 100 gramnya mengandung karbohidrat 

sebesar 22,8 g, vitamin A 400 mg dan fosfor 

111 mg yang lebih tinggi dari susu sapi yaitu 
karbohidrat sebesar 4,3 g, vitamin A 130 mg 

dan fosfor 60 mg. Selain itu susu jagung tidak 
mengandung laktosa sehingga aman bagi 

penderita Lactose intolerance. Keberadaan pati 

dan serat yang tinggi pada susu jagung tidak 
secara langsung meningkatkan kadar gula 

(Darma, 2013). 
Penambahan susu jagung manis dalam 

pembuatan es krim ini belum meningkatkan nilai 
protein pada es krim karena susu jagung hanya 

mengandung 4% protein, sehingga perlu 

dilakukan penambahan protein yang berasal dari 
biji-bijian atau jenis kacang-kacangan lainnya. 

Kacang-kacangan merupakan alternatif sumber 
protein nabati yang murah dan terjangkau oleh 

masyarakat Indonesia.Indoensia memiliki 

beraneka jenis kacang-kacangan yang 
potensinya belum sepenuhnya tergali, salah 

satunya adalah kacang hijau (Susilorini, 2009). 
Kacang hijau memiliki kadar protein dan 

asam amino yang hampir sama dengan susu 
sapi yaitu sebesar 22 gr. Keunggulan kacang 

hijau dibandingkan dengan susu sapi adalah 

kacang hijau tidak mengandung kolesterol 
melainkan memiliki kandungan fitokimia yaitu 

suatu senyawa dalam bahan pangan yang 
mempunyai khasiat kesehatan. Untuk itu 

kacang hijau baik digunakan sebagai pengganti 

susu sapi (Koswara, 2009). Penelitian yang 
dilakukan Shinta (2011) diperoleh 

perbandingan terbaik susu jagung manis dan 
kacang hijau dalam pembuatan susu bubuk 

adalah 3:1. Susu bubuk yang dihasilkan 

mengandung kadar air 7,8543%, rendemen 
20,9149%, protein 3,7483% dan menghasilkan 

tingkat kesukaan terhadap warna, aroma dan 
rasa dengan kriteria yang disukai. Penelitian 

yang dilakukan Sri (2009) yaitu formulasi 
terbaik antara pencampuran  kacang hijau dan 

jagung manis dalam pembuatan susu jagung 

manis yaitu 1:3 dengan dengan kadar protein 
3,183%, kadar lemak 3,667%,  dan tingkat 

kesukaan dengan kriteria suka. 
Pada pembuatan  es krim perlu 

ditambahkan suatu penstabil. Penstabil 

berfungsi sebagai pengelmusi yaitu pengikatan 
globula yang berasal dari molekul lemak, air dan 

udara yang dapat mencegah terbentuknya 
kristal es yang lebih besar, memberikan tekstur 

yang lembut dan mempertahankan daya leleh es 
krim pada saat dihidangkan serta berpengaruh 
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terhadap overrun (Eckles, 1984). Penstabil yang 

digunakan bisa berasal dari bahan kimia 
ataupun penstabil dari bahan alami yang dapat 

digunakan pada es krim.Contoh penstabil alami 
yang bersumber dari tanaman yaitu rumput laut, 

karagenan, alginant dan agar-agar. 

Rumput laut yang digunakan adalah jenis 
rumput laut merah (Euchemacottoni) yang 

dijadikan bubur.Euchemacottoni dipilih sebagai 
penstabil selain karena keberadaannya yang 

sangat banyak di Indonesia, rumput laut jenis 
ini paling banyak mengandung karaginan 

sebesar 61,52%. Karaginan memiliki tiga tipe 

yaitu kappa, iota dan lambda karaginan.Tipe 
karaginan yang paling banyak pada aplikasi 

bahan pangan adalah kappa 
karaginan.Euchemacottoni termasuk salah satu 

jenis rumput laut yang menghasilkan kappa 

karaginan tertinggi (Samsuari, 2006). 
Penelitian yang dilakukan oleh (Violisa, 

dkk, 2008) dalam pembuatan es krim sari 
kedelai menggunakan penstabil dari rumput laut 

didapatkan penambahan konsentrasi rumput 
laut terbaik yaitu sebanyak 0,4%. Hasil 

penelitiannya mendapatkan mutu es krim 

terbaik  denganmenghasilkan tingkat kesukaan 
terhadap warna, aroma dan rasa atau 

penerimaan keseluruhan dengan kriteria yang 
disukai. Selanjutnya, untuk mengetahui 

efektifitas dari penggunaan bubur rumput laut 

merah sebagai penstabil dalam pembuatan es 
krim, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang konsentrasi rumput laut merah 
yang ditambahkan dalam pembuatan es krim. 

Oleh karena itu dilakukan penelitian denga judul 

“Pengaruh Penambahan Bubur Rumput Laut 
Merah (Euchema cottoni) Terhadap Mutu  Es 

Krim Campuran Susu Jagung Manis dan Tepung 
Kacang Hijau” . 

 
METODOLOGI 

 

Alat dan Bahan 
 

Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain: mixer, blender, 
oven,refrigerator, mangkuk, pisau, piring, 

baskom, cup, lap, masker, sendok plastik, 
nampan, timbangan analitik, tissue, kain saring, 

desikator, kertas label, tang penjepit, tanur,  
cawan porselen, dan peralatan tulis 

Bahan-bahan yang digunakan untuk 
penelitian ini antara lain: air merk 

“AQUA”,rumput laut merah (Euchemacottoni), 
jagung manis, kacang hijau,  gula pasir merk 
“Gulaku”, whipped cream merk “Haan”, lesitin, 

garam dan es batu. 
 

Metode 

Rancangan Percobaan 
Rancangan percobaan yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
menggunakan faktor tunggal yaitu campuran 

susu jagung manis dan tepung kacang hijau  
(3:1) dengan penambahan rumput laut pada es 

krim yang terdiri dari 5 taraf perlakuan yaitu 

0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6% dan 0,7. Parameter 
mutu yang diamati terdiri dari: kadar air, kadar 

abu, total padatan, viskositas, resistensi, 
overrunserta mutu organoleptik secara hedonik 

dan skoring (aroma, rasa, warna, dan 

tekstur).Data organoleptik meliputi aroma, rasa, 
warna dan tekstur dinyatakan dalam skala 

numerik (hedonik: 1= sangat tidak suka, 2= 
tidak suka, 3= agak suka, 4= suka dan 5 = 

sangat suka), sedangkan mutu organoleptik 
secara skoring dengan kriteria aroma (1= 

sangat tidak beraroma kacang hijau, 2= tidak 

beraroma kacang hijau, 3=  Agak beraroma 
kacang hijau, 4= beraroma kacang hijau, 5=  

sangat beraroma kacang hijau), rasa (1= Sangat 
tidak berasa manis, 2=  Tidak berasa manis, 3= 

Agak berasa manis, 4= berasa manis, 5=Sangat 

khas berasa manis), tekstur (1= sangat kasar, 
2= kasar, 3= Agak lembut, 4= lembut, 5= 

Sangat lembut).  

Analisa Data 
Data hasil pengamatandianalisis dengan 

menggunakan Anova menggunakan software 
Co-Stat dan perlakuan yang berbeda nyata diuji 

lanjut dengan menggunakan Beda nyata Jujur 

(BNJ) dengan taraf nyata 5% (Hanafiah, 2002). 
 

Pelaksanaan Penelitian 
 

  Proses pembuatan es krim campuran 

susu jagung manis dan tepung kacang hijau 
dengan penstabil bubur rumput laut merah. 

Tahap pertama adalah tahap persiapan 
buburrumput laut merah, tahap kedua 

penyiapan susu jagung manis, tahap ketiga 
penyiapan tepung kacang hijau, tahap keempat 

pengolahan es krim dan dilanjutkan dengan 

tahap kelima yaitu analisis kadar air, kadar abu, 
total padatan, viskositas, sineresis, overrundan 
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uji organoleptik es krim campuran susu jagung 

manis dan tepung kacang hijau. 
 

Persiapan Bubur Rumput Laut Merah 
Pembuatan bubur rumput laut merah 

mengacu pada Pratiwi (2005) yang sudah 

dimodifikasi. Diawali dengan membersihkan 
rumput laut keringdari cermaran kemudian 15g 

rumput laut yang sudah dibersihkan direndam 
menggunakan air beras sebanyak dua 

bagiannya selama 1 jam guna menghilangkan 
bau amisnya. Setelah itu untuk mendapatkan 

bubur rumput laut merah maka dilakukan proses 

penghancuran menggunakan blender dengan 
menambahkan air satu bagiannya. 

Persiapan Susu Jagung Manis 

Pembuatan susu jagung manis mengacu 
pada Oktora (2010) yang sudah dimodifikasi. 

Jagung manis yang masih mentah dan 
menempel pada tongkolnya dibersihkan dari 

kulit beserta rambutnya. Kemudian dilakukan 

perebusan selama 10 menit pada suhu 100°C 
dan setelah itu dilakukan pemipilan. Biji jagung 

manis sebanyak 200g kemudian dihancurkan 
menggunakan blender dengan penambahan air 

satu bagiannya. Untuk mendapatkan susu 

jagung manis maka hasil penghancuran tadi 
disaring menggunakan kertas saring. 

Persiapan Tepung Kacang Hijau 

Pembuatan tepung kacang hijau 
mengacu pada Royani (2012) yang sudah 

dimodifikasi.Pada proses pembuatan tepung 
kacang hijau langkah pertamanya adalah 
melakukan proses sortasi. Proses sortasi 

bertujuan untuk memisahkan biji kacang hijau 

dari kotoran yang menempel pada kacang hijau 
itu sendiri. Setelah kacang hijau bersih dari 

cemaran maka dilakukan proses perendaman 
selama 24 jam guna membantu dalam proses 

pemisahan antara kacang hijau dengan kulit 

arinya. Setelah itu dilakukanlah proses 
pemisahan antara kulit ari dengan kacang 

hijaunya. Kacang hijau yang telah bersih dari 
kulit arinya kemudian dijemur dibawah sinar 

matahari selama 8 jam setelah itu disangrai 
dengan suhu 100°C selama 15 menit. Setelah 

itu kacang hijau sangrai digiling menggunakan 

blender yang kemudian diayak untuk 
mendapatkan tepung kacang hijau. 

 

 

Pemmbuatan Es Krim Campuran Susu 
Jagung Manis dan Kacang Hijau 

Proses pembuatan es krim mengacu pada 
Syahputra (2008) dengan modifikasi.Campuran 

susu jagung manis dan tepung kacang hijau 

seberat 99 g dan 33 g dicampurkan dengan gula 
72 g, air sebanyak 357 ml dan jumlah bubur 

rumput laut merah yang ditambahkan dan 
dihitung berdasarkan berat total bahan sesuai 

perlakuan yaitu 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6% dan 
0,7%  dan penambahan penstabil kontrol yaitu 

dengan menggunakan CMC 0,3% . Campuran 

tersebut diaduk menggunakan blender selama 
10 menit. Setelah didapatkan campuran dari 

kelima bahan tersebut maka dilakukan proses 
pasteurisasi dengan suhu 80oC selama 45 detik. 

Pasteurisasi campuran es krim dilakukan dengan 

tujuan untuk membunuh sebagian besar 
mikroba. Kemudian dilakukan proses 

homogenisasi setelah suhu hasil pasteurisasi 
menurun hingga 35oC dengan dilakukan 

penambahan 1,5% lesitin dan 5% whipped 
cream kemudian dicampur selama 5 menit 

menggunakan mixer. Selanjutnya diberikan 

perlakuan aging yaitu pendinginan yang 
dilakukan pada suhu 4oC selama kurang lebih 24 

jam, untuk memberikan waktu antara penstabil 
dan protein susu mengikat air bebas. Bahan 

yang telah melewati masa aging akan dicairkan 

kembali atau disebut dengan proses pembuihan 
dengan cara dimixer dengan penambahan 

campuran es batu dan garam disekeliling wadah 
selama 10 menit. Tahap akhir dari pembuatan 

eskrim yaitu dibekukan pada sushu -26oC pada 

freezerhingga membeku dan tekstur menjadi 
padat (es krim). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Air  

Perlakuan konsentrasi bubur rumput 
laut merah memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap kadar air es krim campuran susu 
jagung manis dan tepung kacang hijau. 

Hubungan konsentrasi bubur rumput laut 
merahdengan kadar air es krim campuran susu 

jagung manis dan tepung kacang hijau yang 

dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik Pengaruh Penambahan Bubur 

Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap Kadar Air Es Krim CampuranSusu 

Jagung Manis Dan Tepung Kacang Hijau  

 
Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan 

bahwa semakin banyak jumlah bubur rumput 
laut yang ditambahkan maka kadar air es krim 

semakin menurun dikarenakan rumput laut 
berperan sebagai gelling agent. Penambahan 

konsentrasi hidrokoloid yang semakin banyak 

menyebabkan viskositas suatu bahan akan 
semakin kental. Sifat kental tersebut 

menunjukkan bahwa larutan tersebut memiliki 
kadar air yang kecil karena jumlah padatannya 

lebih besar. Semakin banyak penggunaan 

rumput laut maka akan membentuk struktur 
double helix  yang sangat kuat sehingga dapat 

menangkap air sekaligus mengikatnya. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Sidi, dkk (2014) bahwa 

semakin tinggi penggunaan rumput laut 

menyebabkan kadar air es krim wortel menurun 
dengan penambahan konsentrasi rumput laut 

0% sampai 0,9% disebabkan karena rumput 
laut mengikat air dan meningkatkan kesetabilan. 

 
Kadar Abu 

Kadar abu merupakan campuran dari 

komponen anorganik atau mineral yang terdapat 
pada suatu bahan pangan.Bahan pangan terdiri 

dari 96% bahan organik dan air. Kadar abu 
dapat menunjukkan total mineral dalam suatu 

bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam 

proses pembakaran akan terbakar tetapi 
anorganiknya tidak (Astuti, 2012) 

Pengaruh konsentrasi bubur rumput laut 
merah memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap kadar abu es krim campuran 
susu jagung manis dan tepung kacang hijau. 

Hubungan konsentrasi bubur rumput laut 

merahdengan kadar abu es krim campuran susu 

jagung manis dan tepung kacang hijau yang 

dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Pengaruh Penambahan Bubur 

Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap Kadar Abu Es Krim Campuran 

Susu Jagung Manis Dan Tepung Kacang 

Hijau 

Berdasarkan Gambar 2 diketahui 

bahwa rerata  kadar abu es krim dengan 

penggunaan bubur rumput laut merah 
mengalami peningkatan dari perlakuan tanpa 

penggunaan bubur rumput laut merah ke 
perlakuan penggunaan bubur rumput laut merah 

pada konsentrasi 0% hingga 0,7%. Berdasarkan 

Gambar 5 diketahui bahwa perlakuan 
penggunaan bubur rumput laut merah 0,7% 

memiliki kadar abu lebih tinggi dibandingkan 
dengan penggunaan bubur rumput laut merah 

0% atau dengan penggunaan penstabil CMC 
0,3%. 

Penggunaan bubur rumput laut 

meningkat secara nyata terhadap kadar abu es 
krim campuran susu jagung manis dan tepung 

kacang hijau. Rerata kadar abu es krim dengan 
penggunaan bubur rumput laut 0%, 0,3% , 

0,4% , 0,5% , 0,6%  dan 0,7% secara berturut-

turut adalah 3,15%, 3,24%, 3,45%, 3,64%, 
3,75%, dan 3,93%. Semakin tinggi penggunaan 

bubur rumput laut merah maka kadar abu es 
krim semakin meningkat. Hal ini dikarenakan 

rumput laut merah kaya akan mineral seperti 
kalsium (Ca) dan besi (Fe), sehingga semakin 

tinggi konsentrasi rumput laut merah maka 

kadar abu es krim semakin meningkat. Menurut 
Adeleke, (2010) kadar mineral yang terkandung 

pada rumput laut merah cukup tinggi yang 
terdiri dari kalium (K) 2,2 g, kalsium (Ca) 52,82 

ppm, fosfor (P) 0,3 g, besi (Fe) 0,11 ppm, 

magnesium (Mg) 1,0 g, natrium (Na) 1,0 g, 
sulfur (S) 0,5 g dan Silicon (Si) 0,2 g dalam 100 

g bahan.  
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Menurut Standart Nasional Indonesia 

(SNI 01-3725-1995), kadar abu yang 
terkandung dalam es krim adalah kurang dari 

3%. Kadar abu es krim dengan penstabil CMC 
0,3% sebagai kontrol memiliki kadar abu 

sebesar 3,15%. Pada perlakuan es krim dengan 

stabilizer atau penstabil rumput laut merah 
memiliki kadar abu yang berkisar 3,25% hingga 

3,93%. Sehingga dapat diartikan bahwa es krim 
campuran susu jagung manis dan tepung 

kacang hijau dengan penstabil rumput laut 
merah  ini belum memenuhi persyaratan SNI. 

 

Total Padatan 
Total padatan adalah seluruh komponen  

padatan  yang  ada  didalam  suatu bahan  
pangan  termasuk  protein, serat,  lemak dan  

karbohidrat.  Padatan  es  krim  memegang 

peranan penting dalam pembentukkan body es 
krim dan dapat memperlambat   kecepatan   

meleleh   es   krim (Nelson and Trout, 1965). 
Hubungan konsentrasi bubur rumput laut 

merahterhadap total padatan es krim campuran 
susu jagung manis dan tepung kacang hijau 

yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Penambahan Bubur 
Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap Total Padatan Es Krim Campuran 
Susu Jagung Manis Dan Tepung Kacang 

Hijau 

Berdasarkan Gambar 3 diketahui 
bahwa rerata  total padatan es krim dengan 

penggunaan bubur rumput laut merah yang 

dihasilkan berkisar antara 34,34% sampai 
41,35% dan setiap perlakuan berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya. Total padatan 
cenderung meningkat dengan semakin 

banyaknya penggunaan konsentrasi bubur 

rumput laut merah karena sifat hidrokoloidnya. 

Hal ini selaras dengan pendapat Hendriani 

(2005) bahwa semakin tinggi konsentrasi 
rumput laut yang ditambahkan maka total 

padatan suatu produk akan meningkat  
disebabkan karena semakin besar konsentrasi 

hidrokoloid yang ditambahkan semakin besar 

pula zat padat dalam air sehingga total 
padatannya semakin besar pula.  

Menurut Standart Nasional Indonesia 
(SNI 01-0317-1995), total padatan yang 

terkandung dalam es krim adalah minimal 34%, 
sedangkan es krim dengan penstabil CMC 0,3% 

sebagai kontrol memiliki total padatan sebesar 

41,35%. Pada perlakuan es krim dengan 
stabilizer atau penstabil rumput laut merah 

memiliki total padatan yang berkisar 38,35% 
hingga 34,34%. Sehingga dapat diartikan bahwa 

es krim campuran susu jagung manis dan 

tepung kacang hijau dengan penstabil rumput 
laut merah  ini sudah memenuhi persyaratan 

SNI. 
 

Viskositas 
Viskositas merupakan ukuran yang 

menyatakan kekentalan suatu cairan uji. 

Kekentalan tak lain adalah sifat cairan yang 
sangat erat kaitannya dengan hambatan dari 

suatu cairan uji dalam mengalir (Estien dan 
Yazid, 2005). Berdasarkan hasil pengamatan 

dan hasil analisis perlakuan penambahan 

konsentrasi bubur rumput laut merah pada es 
krim campuran susu jagung manis dan tepung 

kacang hijau memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap viskositas es krim. 

Pengaruh penggunaan bubur rumput laut merah 

sebagai penstabil terhadap nilai viskositas es 
krim dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik Pengaruh Penambahan Bubur 
Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap Viskositas Es Krim Campuran 
Susu Jagung Manis Dan Tepung Kacang 

Hijau. 

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan 
bahwa penambahan konsentrasi bubur rumput 

laut merah memberikan pengaruh yang  

berbeda nyata terhadap viskositas es krim 
campuran susu jagung manis dan tepung 

kacang hijau. Dimana nilai viskositas tertinggi 
dihasilkan pada perlakuan penambahan bubur 

rumput laut 0% (CMC 0,3%) yaitu 11538,67 cP 

dan viskositas terdendah pada penambahan 
rumput laut 0,3% yaitu 5128,33 cP. Semakin 

banyak konsentrasi bubur rumput laut merah, 
maka viskositas es krim campuran susu jagung 

manis dan tepung kacang hijau cenderung 
semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh 

penstabil yang bersifat hidrofilik sehingga dapat 

menyerap air pada es krim sehingga 
meningkatkan kekentalan pada produk. Hal ini 

ini sesuai dengan pendapat Kemal (2010) bahwa 
rumput laut sebagai polielektrolit yang 

mempunyai gaya tolakan (repulusion) anatar 

muatan-muatan negatif sepanjang rantai 
polimer yaitu gugus sulfat mengakibatkan rantai 

molekul menegang karena sifat hidrofiliknya, 
polimer tersebut dikelilingi oleh molekul-molekul 

air yang termobilisasi sehingga menyebabkan 
larutan rumput laut bersifat kental. Jika 

konsentrasi rumput laut meningkat maka 

viskositas suatu produk akan meningkat secara 
logaritmik. 

 
Uji Daya Leleh Es Krim / Resistensi 

Resistensi atau daya leleh es krim 

adalah waktu yang dibutuhkan es krim  untuk 
meleleh atau mencair dengan sempurna  yang 

dinyatakan dalam menit. Resistensi es krim 
berhubungan dengan adanya perpindahan 

panas dan konduktivitas yang berbeda. Es krim 

yang baik adalah es krim yang resistensi 
terhadap pelelehan pada suhu ruang dan dalam 

waktu tertentu. Lama pelelehan berkaitan 
dengan kenampakan dan tekstur serta intensitas 

kemanisan (Nelson dan Trout, 1951). Pengaruh 

penggunaan bubur rumput laut merah sebagai 
penstabil terhadap nilai resistensi es krim dapat 

dilihat pada Gambar 5.  
 

 

Gambar 5. Pengaruh Penambahan Bubur 

Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap Resistensi Es Krim Campuran 

Susu Jagung Manis Dan Tepung Kacang 
Hijau 

Berdasarkan Gambar 5 diketahui 

pengaruh penggunaan bubur rumput laut merah 
sebagai penstabil terhadap resistensi es krim 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. 

Nilai resitensi es krim tertinggi diperoleh pada 
penggunaan penstabil CMC 0,3% yaitu 42,42 

menit dan nilai resistensi tertinggi pada 
penggunaan penstabil rumput laut merah yaitu 

pada penambahan bubur rumput laut merah 

0,7% yaitu 40,24 menit sedangkan nilai 
resistensi terendah diperoleh pada perlakuan 

penggunaan bubur rumput laut merah 0,3% 
yaitu 32,26 menit. Hal ini menunjukkan semakin 

banyak penggunaan bubur rumput laut merah 
maka resistensi es krim semankin meningkat. 

Hal ini disebabkan oleh kemampuan rumput laut 

merah mengikat partikel es dalam adonan es 
krim sehingga daya ikat air semakin kuat dan 

produk tidak cepat meleleh.Peningkatan 
konsentrasi bubur rumput laut merah di dalam 

adonan es krim menyebabkan partikel-partikel 

es yang terikat semakin banyak, sehingga waktu 
leleh es krim menjadi lebih lama. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Hubeis (1995) yang 
menyatakan bahwa jumlah bahan yang 
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mempengaruhi resistensi pelelehan adalah 

jumlah bahan penstabil yang diberikan, 
konsentrasi stabilizer yang tinggi akan 

menyebabkan pelelehan yang lambat, hal ini 
karena rumput laut merupakan bahan yang 

bersifat penghasil gel dengan tingkat efektifitas 

yang tinggi. Bahan penstabil dengan penghasil 
gel yang baik akan mempengaruhi kecepatan 

pelelehan es krim.Sedangkan Menurut Fardiaz 
(1989), pembentukan gel adalah suatu 

fenomena penggabungan atau pengikatan silang 
rantai-rantai polimer sehingga terbentuk suatu 

tiga dimensi bersambungan. Selain itu resistensi 

dipengaruhi oleh nilai viskositas, dimana 
semakin tinggi nilai viskositas maka waktu daya 

leleh yang dibutuhkan juga semakin 
meningkat.Viskositas dipengaruhi oleh 

banyaknya jimlah lemak dan penstabil yang 

ditambahkan pada adonan es krim. 
Hubungan antara viskositas dengan 

resistensi dapat dilihat pada kurva korelasinya 
(Gambar 6) dengan nilai r sebesar 0,981.Hal 

tersebut menunjukkan bahwa nilai viskositas 
memberikan korelasi positif terhadap nilai 

resistensi es krim, semakin meningkat resistensi 

es krim maka nilai viskositas es krim tinggi.Es 
krim yang cepat mencair pada suhu ruang 

memiliki tekstur lembut akibat kandungan kristal 
es berukuran kecil pada es krim. Besar 

kandungan kristal es pada es krim dapat 

disebabkan karena tingginya kandungan air 
pada es krim.  

 

 
Gambar 6. Hubungan Korelasi Antara Viskositas 

dan Resistensi pada Es Krim Campuran 

Susu Jagung Manis Dan Tepung Kacang 

Hijau Dengan Penstabil Bubur Rumput Laut 
Merah (Euchema cottoni) 

 
Hasil resistensi pelelehan yang didapatkan 

dalam penelitian belum sesuai dengan standar 

normal waktu pelelehan yang baik.Menurut 

Flores (1992) resistensi pelelehan yang baik 
pada es krim berkisar 10-15 menit, sedangkan 

menurut SNI 01-3713-1995 tentang es krim 
menyatakan bahwa kisaran pelelehan yang baik 

pada es krim adalah 15-25 menit. 

 
Overrun 

Overrun adalah merupakan jumlah 
peningkatan volume es krim yang disebabkan 

oleh masuknya udara pada pengocokan selama 
proses pembekuan. Pengaruh konsentrasi bubur 

runput laut merah memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap overrun es krim 
campuran susu jagung manis dan tepung 

kacang hijau dapat dilihat pada. Hubungan 
konsentrasi bubur runput laut merah dengan 

overrun es krim jagung campuran susu jagung 

manis dan tepung kacang hijau yang dihasilkan 
dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Grafik Pengaruh Penambahan Bubur 

Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap OverrunEs Krim Campuran Susu 

Jagung Manis Dan Tepung Kacang Hijau 

Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan 

penggunaan penstabil CMC 0,3% mempunyai 

nilai overrun tertinggi, namun pada perlakuan 
dengan penambahan bubur rumput laut merah 

didapatkan nilai overrun tertinggi pada 
penambahan 0,3% dan nilai overrun terendah 

pada penambahan bubur rumput laut merah 

0,7%. Dapat disimpulkan bahwa semakin 
banyak kosentrasi penambahan bubur rumput 

laut merah maka overrun pada es krim semakin 
menurun. Hal ini disebabkan karena rumput laut 

terdiri dari sulfat yang bersifat hidrofilik 

sehingga mempengaruhi pada kekuatan 
mengikat air yang menyebabkan adonan 

mengental dan mengalami kesulitan untuk 
mengembang dan udara sukar menembus 
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masuk permukaan adonan. Pernyataan ini 

didukung oleh pendapat Filiyanti (2013)  bahwa 
semakin tinggi daya ikat  air menyebabkan 

adonan semakin kental, sehingga overrun 
rendah karena mengurangi udara yang masuk 

pada waktu aerasi selama pembekuan. 

Overrun es krim  dengan penggunaan 
bubur rumput laut merah sebagai penstabil 

memenuhi syarat mutu es krim menurut SNI 01-
3713-1995 yaitu untuk skala industri 70-80% 

dan skala rumah tangga berkisar 35-50%. Ada 
beberapa faktor yang menyebabkan nilai 

overrun hanya mampu memenuhi skala rumah 

tangga yaitu akibat keterbatasan alat yang 
digunakan pada saat proses pembuatan es krim 

dimana kapasitas atau kemampuan alat untuk 
mengecilkan ukuran bahan sangat terbatas, 

maka diperoleh nilai overrun hanya mampu 

memenuhi skala rumah tangga. 
 

Mutu Organoleptik 
Uji organoleptik merupakan uji yang 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana 
tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu 

produk.Uji organoleptik dilakukan dengan 

menggunakan panca indera manusia.Uji yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

kesukaan dan uji penerimaan.Uji ini dilakukan 
untuk mengetahui tingkat kesukaan dan 

penerimaan panelis terhadap warna, rasa, 

tekstur dan aroma es krim (Soekarto, 1997). 

Aroma 

Perlakuan penambahan bubur rumput 

laut merah memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata pada tingkat kesukaan dan 

penerimaan panelis terhadap aroma es krim 
dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 
Gambar 8. Pengaruh Penambahan Bubur 

Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap Nilai Hedonik dan Skoring 

Aromapada Es Krim Campuran Susu 
Jagung Manis Dan Tepung Kacang Hijau. 

 

Berdasarkan Gambar 8 menunjukkan 
bahwa nilai aroma pada es krim campuran susu 

jagung manis dan tepung kacang hijau 
menggunakan metode hedonik tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata, 
dengan nilai rerata yaitu 3,40-3,6dengan kriteria 

agak suka hingga suka. Hasil ini menunjukkan 

bahwa penggunaan bubur rumput laut merah 
dengan konsentrasi yang berbeda tidak 

memberikan pengaruh terhadap aroma es krim 
dikarenakan rumput laut merah tidak memiliki 

volatile sehingga tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap aroma.Aroma yang mendominasi 
es krim ini adalah aroma kacang hijau yang 

terlalu tajam atau langu sehingga mengurangi 
tingkat kesukaan panelis.Menurut Koswara 

(1992) aroma dan rasa langu merupakan salah 
satu masalah dalam pengolahan kacang 

hijau.Aroma langu ini dihasilkan oleh adanya 

enzim lipoksigenase pada kacang hijau, karena 
enzim tersebut menghidrolisa atau menguraikan 

lemak kacang hijau penyebab langu.  
Sedangkan nilai aroma menggunakan metode 

skoring menunjukkan bahwa semua perlakuan 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
dengan nilai rerata yaitu 3,20-3,75 dengan 

kriteria beraroma kacang hijau. Adanya proses 
pemanasan yaitu perebusan pada jagung dan 

proses pasteurisasi pada adonan es krim 

menyebabkan kandungan volatil pada jagung 
menguap sehingga aroma khas jagung tertutupi 

oleh aroma kacang hijau dan sifat aroma pada 
rumput laut yang netral juga tidak memberikan 

pengaruh terhadap araoma es krim. Menurut 
Harianto (2013) perbedaan konsentrasi 

penstabil tidak memberikan pengaruh terhadap 
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kesukaan aroma es krim.Es krim merupakan 

jenis makananan beku sehingga intensitas 
aroma yang dihasilkan tidak terlalu tinggi pada 

saat baru dikeluarkan dari freezer. 
 

Rasa 

Perlakuan penambahan bubur rumput laut 
merah memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata pada tingkat kesukaan dan 
penerimaan panelis terhadap rasa es krim dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Pengaruh Penambahan Bubur 

Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap Nilai Hedonik dan Skoring 
Rasapada Es Krim Campuran Susu Jagung 

Manis Dan Tepung Kacang Hijau. 

Berdasarkan Gambar 9 menunjukkan 
bahwa pengaruh penambahan bubur rumpt laut 

merah tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap rasa es krim campuran susu jagung 
manis dan tepung kacang hijau pada hasil uji 

hedonik. Penggunaan selisih konsentrasi bubur 
rumput laut merah yang kecil menjadikan rasa 

es krim campuran susu jagung manis dan 

tepung kacang hijau antar perlakuan hampir 
sama, dengan nilai rerata yaitu 3,50-3,60 

dengan kriteria agak suka hingga suka. Tingkat 
kesukaan panelis terhadap es krim campuran 

susu jagung manis dan tepung kacang hijau 
dipengaruhi oleh sifat sensoris bubur rumput 

laut merah yaitu tidak berasa atau netral. Rasa 

yang dominan dari es krim campuran susu 
jagung manis dan kacang hijau yaitu rasa 

kacang hijau atau rasa langu. Hal ini yang 
menyebabkan panelis tidak terlalu menyukai 

rasa es krim campuran susu jagung manis dan 

kacang hijau.  
Berdasarkan metode skoring 

menunjukkan bahwa semua perlakuan tidak 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap rasa es krim campuran susu jagung 

manis dan kacang hijau dengan nilai rerata yaitu 

3,15- 3,55 dengan kriteria agak berasa manis. 
Selisih skor penilaian panelis terhadap uji 

skoring rasa es krim tidak terlalu besar. 
Penambahan bubur rumput laut dengan 

konsentrasi yang berbeda tidak mempengaruhi 

rasa es krim, hal ini disebabkan komposisi bahan 
dalam pengolahan es krim sama antar gula, 

susu jagung manis, tepung kacang hijau dan 
penambahan lainnya dan karakteristik dari 

rumput laut itu adalah tidak menimbulkan rasa.    
 

Warna 

Perlakuan penambahan bubur rumput 
laut merah memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata pada tingkat kesukaan dan 
penerimaan panelis terhadap warna es krim 

campuran susu jagung manis dan tepung 

kacang hijaudapat dilihat pada Gambar 10.  

 
Gambar 10. Pengaruh Penambahan Bubur 

Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap Nilai Hedonik Parameter Warna 
Es Krim Campuran Susu Jagung Manis Dan 

Tepung Kacang Hijau. 

 
Berdasarkan Gambar 10 pengaruh 

proporsi penmbahan bubur rumput laut merah 
pada uji hedonik terhadap warna es krim 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

pada es krim campuran susu jagung manis dan 
tepung kacang hijau dengan nilai rerata yaitu 

3,3-3,75 dengan kriteria agak suka hingga suka. 
Warna yang dihasilkan pada es krim campuran 

susu jagung manis dan tepung kacang hijau 
dengan penstabil rumput laut merah yaitu 

berwarna agak putih kecoklatan dari semua 

parameter termasuk kontrol mengikuti warna 
penambahan susu jagung manis dan tepung 

kacang hiaju. Hal ini disebabkan karena bubur 
rumput laut tidak berpengaruh terhadap warna 

es krim karena bersifat netral. 
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Tekstur 
Perlakuan penambahan bubur rumput 

laut merah memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata pada tingkat kesukaan dan penerimaan 

panelis terhadap tekstur es krim dapat dilihat 

pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Pengaruh Penambahan Bubur 

Rumput Laut Merah (Euchema cottoni) 
Terhadap Nilai Hedonik dan Skoring 

Rasapada Es Krim Campuran Susu Jagung 
Manis Dan Tepung Kacang Hijau. 

 

Gambar 11 menunjukkan bahwa 
penambahan bubur rumput laut merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap metode hedonik dan metode skoring 

tekstur eskrim. Hasil yang diperoleh 

menggunakan metode hedonik dengan 
perlakuan penambahan bubur rumput laut 

merah 0%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6% dan 0,7% 
secara berurutan yaitu 4,00, 3,65, 3,35, 3,3, 3.1 

dan 3,05 termasuk dalam kriteria agak suka 
hingga suka. Hasil yang diperoleh menggunakan 

metode skoring dengan perlakuan penambahan 

bubur rumput laut merah 0%, 0,3%, 0,4%, 
0,5%, 0,6% dan 0,7% secara berurutan yaitu 

3,7, 3,65, 3,45, 3,7, 2,85 dan 3,45 dengan 
kriteria agak lembut hingga lembut. 

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). Adonan es krim yang kental 
menyebabkan adonan es krim sulit 

mengembang sehingga overrun yang dihasilkan 
rendah. Overrun yang semakin rendah akan 

menghasilkan tekstur yang lebih keras (Suryani, 

2006). Menurut Muse (2004) terdapat beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi kelembutan 
atau kelumeran suatu es krim yaitu volume fase 

es, ukuran kristal es, overrun dan ketidak 
stabilan lemak.  

 

 
KESIMPULAN 

 
1. Perlakuan konsentrasi penambahan bubur 

rumput laut merah memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata terhadap kadar air, 

kadar abu, total padatan, viskositas, overrun, 

resistensi, dan tekstur tetapi memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

aroma, rasa dan warna es krim campuran 
susu jagung manis dan tepung kacang hijau. 

2. Semakin tinggi konsentrasi bubur rumput 

laut yang ditambahkan pada es krim 
campuran susu jagung manis dan tepung 

kacang hijau maka kadar air es krim semakin 
menurun namun kadar abu dan total padatan 

es krim semakin meningkat. 
3. Penambahan bubur rumput laut merah 

dengan konsentrasi yang semakin tinggi 

menghasilkan overrun yang semakin rendah 
diiringi dengan resistensi dan viskositas yang 

semakin tinggi pada es krim campuran susu 
jagung manis dan tepung kacang hijau. 

4. Aroma, rasa dan warna yang netral pada 

rumput laut merah tidak memberikan 
perubahan terhadap aroma, rasa dan warna 

pada es krim meskipun dilakukan 
penambahan konsentrasi bubur rumput laut 

yang berbeda namun memberikan pengaruh 

terhadap tekstur es krim. 
5. Perlakuan terbaik penambahan bubur rumput 

laut merah pada es krim diperoleh pada 
konsentrasi 0,5%. Pada perlakuan tersebut 

diperoleh es krim dengan karakteristik kadar 
air 62,63%, kadar abu 3,64%, total padatan 

37,37%, viskositas 7431,67 cP, resistensi 

35,29 menit, overrun 48,95% serta uji 
organoleptik dan skoring pada aroma (agak 

suka hingga suka dan beraroma kacang 
hijau), rasa (agak suka hingga suka dan agak 

berasa manis), warna (agak suka hingga 

suka) dan tekstur (agak suka hingga suka 
dan agak lembut hinga lembut). 
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