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ABSTRACT 
 

The aimed this research was to determine the effects of type of milk and carrageenan concentrations on 
nutrition, physical and organoleptic characteristic (color, flavor, texture and taste) of sweet corn ice cream. The 
design used in this research was Randomized Blocks Factorial Design (RBFD) with two factors and it was 
repeated three times. First factor (type of milk) was S1 (non dairy cream 20%) and S2 (cow milk 20%), and the 
second factor (carrageenan concentration) was K1 (concentration of carrageenan 0,5%), K2 (concentration of 
carrageenan 0,7%) and K3 (concentration of carrageenan 0,9%). The observed parameters were ash content, 
overrun, melting time, color, flavor, texture and taste. Data was analyzed using Co-Stat software with 5% 
significance differences. The treatments that were significantly different was then analyzed using Honestly 
Significance Difference (HSD). The result showed that type of milk and carrageenan concentration were 
significantly different on melting time, overrun, texture, flavor, color and taste (descriptive method) but they 
were not significantly different on ash content, color, flavor, texture and taste (affective method) of sweet corn 
ice cream. The addition of non dairy cream 20% and concentration of carrageenan 0,5% gave the best result on 
maintaining the nutrition (ash content 1,56%), physical characteristic (overrun 83,09% and resistance 35,33 
minute) and still acceptable according to the panelists. 
 

Keywords: sweet corn, carrageenan, ice cream, milk. 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis susu dan konsentrasi karagenan terhadap 

sifat fisik, kimia dan organoleptik (warna, rasa, aroma, tekstur) es krim jagung manis. Rancangan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan dua faktor dan diulang sebanyak tiga kali. 

Faktor I (jenis susu), yaitu S1 (Susu Nabati 20%) dan S2 (Susu Hewani 20%) dan faktor II (konsentrasi 
karagenan), yaitu K1 (konsentrasi karagenan 0,5%), K2 (konsentrasi karagenan 0,7%) dan K3 (konsentrasi 

karagenan 0,9%). Parameter yang diamati meliputi kadar abu, overrun, resistensi dan organoleptik warna, 

aroma, tekstur dan rasa. Data hasil pengamatan diuji dengan analisis keragaman pada taraf nyata 5% 
menggunakan software Co-Stat. Perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut menggunakan Beda Nyata Jujur 

(BNJ) dengan taraf nyata yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan jenis susu dan 
konsentrasi karagenan memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap overrun, resistensi, tekstur, aroma, 

warna dan rasa (metode deskriptif), namun memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap kadar 
abu, warna, aroma, tekstur dan rasa (metode afektif) es krim jagung manis. Perlakuan penambahan Susu 

Nabati 20% dan konsentrasi karagenan 0,5% merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan sifat kimia 

(kadar abu 1,56%), sifat fisik fisik (overrun 83,09% dan resistensi 35,33 menit) serta mutu organoleptik (warna, 
aroma, tekstur dan rasa) yang dapat diterima panelis.  
 
Kata kunci: jagung manis, karagenan, es krim, susu. 
 

PENDAHULUAN 
 

Es krim adalah sejenis makanan semi padat 

yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim 

atau campuran susu, lemak hewani maupun nabati, 

gula, dan dengan atau tanpa bahan makanan lain 

yang diizinkan (Arbuckle, 2000). Es krim memiliki 

banyak kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh, 
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seperti kalsium, protein, karbohidrat, lemak dan 

vitamin. Keunggulan es krim tersebut didukung oleh 

bahan utamanya yaitu susu tanpa lemak dan lemak 

dari susu sapi yang memberikan nilai gizi yang cukup 

tinggi pada es krim, meningkatkan kepadatan es krim 

dan sebagai sumber protein. Kandungan gizi dalam 

100 g susu sapi yaitu 59 kalori, 3,3 g lemak dan 2,9 g 

protein (Astawan, 2009).  

Menurut Ingram (2009) kelemahan dari susu 

sapi dapat menyebabkan kondisi yang disebut 

intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa merupakan 

suatu kondisi yang sering terjadi di seluruh dunia  

dimana laktosa tidak bisa tercerna dengan baik karena 

adanya defisiensi enzim laktase. Laktosa yang tidak 

bisa terpecah menjadi glukosa dan galaktosa inilah 

yang akan menimbulkan beberapa manifestasi klinis 

yang beragam, mulai dari sakit perut, mual, muntah, 

kembung, hingga diare (Heyman, 2006). Oleh karena 

itu, es krim yang dibuat dari bahan baku susu sapi 

diketahui tidak dapat dikonsumsi oleh semua orang.  

Untuk meminimalisir terjadinya kasus 

intoleransi laktosa yang terjadi saat mengkonsumsi 

produk dari bahan baku susu sapi atau susu hewani 

lainnya, maka perlunya alternatif bahan baku lainnya 

dalam pembuatan es krim sehingga dapat dikonsumsi 

oleh semua orang. Salah satu bahan pangan yang 

dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan es 

krim yaitu jagung manis. Jagung merupakan hasil 

pangan yang banyak diperoleh di Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Bahkan pemerintah provinsi memiliki 

program PIJAR yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan dan memanfaatkan produksi sapi, 

jagung dan rumput laut di wilayah NTB. Selain itu, 

menurut Badan Pusat Statistik (2015), produksi 

jagung meningkat sebesar 24% atau sejumlah 

152.091 ton dari tahun sebelumnya yaitu 633.773 ton. 

Produksi jagung di NTB selama ini hanya 

dimanfaatkan sebagai jagung rebus dan jagung bakar. 

Untuk meningkatkan manfaat jagung, maka perlu 

penganekaragaman dalam bentuk produk es krim, 

sehingga nilai tambah jagung manis menjadi 

meningkat. Kelemahan dari es krim dari jagung adalah 

tekstur yang kurang bagus karena banyaknya 

pengkristalan adonan sehingga perlu ditambahkan 

susu dari bahan nabati yang disebut non dairy cream. 

Non dairy cream merupakan krim yang 

dihasilkan dari lemak nabati seperti jagung dan 

kedelai yang berfungsi memberikan tekstur halus, 

mempertahankan mutu dalam penyimpanan karena 

menahan pengkristalan adonan es krim dan 

berkontribusi member rasa serta efek sinergis pada 

tambahab flavor yang digunakan. Menurut Darma 

dkk. (2013) non dairy cream yang ditambahkan dalam 

pembuatan es krim adalah 20% sebagai pengganti 

susu sapi. Kelebihan yang dimiliki oleh non 

dairy cream adalah dapat dikonsumsi oleh 

penderita lactose intolerance karena terbuat dari 

lemak nabati yang tidak mengandung laktosa. 

Selain bahan baku mayor dalam pembuatan 

es krim juga diperlukan bahan baku minor seperti 

penstabil. Penstabil pada pembuatan es krim 

berfungsi untuk menghasilkan tekstur yang lembut, 

menghambat atau mengurangi pertumbuhan kristal es 

selama penyimpanan dan memperlambat waktu 

pelelehan (Arbuckle, 1986). Menurut Pandaga dkk. 

(2005), bahan penstabil yang sering kali dipergunakan 

dalam pembuatan es krim merupakan bahan penstabil 

kimia seperti carboxymethyl cellulose atau CMC 

dengan konsentrasi 0,04%. Kelemahan dari CMC 

(carboxymethyl cellulose) adalah kurang amannya 

bagi kesehatan karena tidak terbuat dari bahan alami, 

oleh karena itu perlu bahan pengganti yang lebih 

aman seperti karagenan dan agar. Karagenan 

digunakan untuk mengontrol kadar air, tekstur dan 

sebagai penstabil, selain itu digunakan pada industri 

makanan untuk membentuk gel dan menambah 

ketebalan (thickening). Karagenan dapat diaplikasikan 

pada berbagai produk sebagai pembentuk gel atau 
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penstabil, pensuspensi, pembentuk tekstur emulsi, 

terutama pada produk-produk jelly, permen, sirup, 

dodol, nugget, produk susu, bahkan untuk industri 

kosmetik, tekstil, cat, obat-obatan dan pakan ternak 

(Suptijah, 2002). 

Penelitian yang dilakukan Darma dkk. (2013) 

menyebutkan bahwa dalam pembuatan es krim, 

penambahan non dairy cream 20 % dan CMC 0,5% 

mendapatkan hasil yang baik dimana memiliki rasa 

dan kenampakan yang bagus tetapi masih kurang 

dalam aroma dan teksturnya. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh jenis susu dan konsentrasi karagenan 

terhadap kadar abu, overrun, resistensi dan 

organoleptik (warna, rasa, aroma, tekstur) es krim 

jagung manis. 

METODOLOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: air merk Narmada, jagung 

manis (Zea Mays Saccharata) , Susu indomilk Full 

Cream, gula pasir merk Gulaku, Non Diary Cream 

merk MaxCreamer, Whipped Cream merk Haan, 

karagenan semi refine carrageenan (SRC) dari balai 

perikanan Sayang-Sayang, aquades, garam, es batu 

dan kuning telur ayam ras. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain pisau, baskom, blender, mangkok, panci, 

kain saring, kompor gas merk Rinai, kain saring, 

talenan, sendok, timbangan analitik merk Kern, 

timbangan digital merk Kern, lemari pendingin, 

freezer, tissue, keranjang plastik, mixer merk Philips, 

cup kemasan, gelas ukur, thermometer, desikator, 

piring plastik, wadah alumunium, plastik kemasan, 

tanur, oven, stopwatch, cawan porselin dan tang 

penjepit. 

 
 
 
 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental yang dilaksanakan di 

laboratorium. Proses pengolahan susu jagung manis 

terbagi menjadi dua, yaitu proses pembuatan susu 

jagung manis dan proses pembuatan es krim jagung 

manis. 

Proses pembuatan susu jagung manis: 

1. Dikupas jagung manis untuk memisahkan kulit 

dan rambut jagung. 

2.  Direbus selama 30 menit. 

3. Didinginkan pada suhu ruang. 

4. Dipipil dengan cara dipotong untuk memisahkan 

tongkol jagung. 

5. Diblender biji jagung manis dengan penambahan 

air 1:1. 

6. Disaring dengan menggunakan kain saring untuk 

memisahkan ampas sehingga terbentuklah susu 

jagung manis 

Proses pembuatan es krim jagung manis: 

1. Dicampur semua bahan-bahan kering seperti gula 

dan karagenan sebanyak (0,5%, 0,7%,dan 

0,9%) dengan air panas  dan diaduk hingga larut 

kemudian ditambahkan susu jagung manis, 

garam dan Non Dairy Cream/susu hewani. 

2. Dipasteurisasi dengan suhu 80ºC selama 25 

detik. 

3. Diturunkan suhu bahan yang telah dipasteurisasi 

hingga 50ºC dengan cara didiamkan pada suhu 

ruang. 

4. Dihomogenisasi dengan penambahan kuning 

telur dan whip cream selama 5 menit. Bahan-

bahan yang telah tercampur ini selanjutnya 

disebut Ice Cream Mix (ICM). 

5. Didinginkan ICM dalam refrigator pada suhu 4°C 

kemudian dibiarkan mengalami aging selama 4 

jam. 

6. Dikocok Ice Cream Milk (ICM) yang telah agak 

membeku dengan mixer sampai mengembang 
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pada wadah alumunium yang disekelilingnya 

diberi es batu dan garam. 

7. disimpan adonan es krim yang telah disiapkan 

lalu dengan menggunakan wadah kemasan dan 

diletakkan dalam freezer pada suhu -34°C hingga 

mengeras dan menjadi es krim. 

 Parameter yang dianalisa meliputi sifat kimia 

(kadar abu) (AOAC, 1995), sifat fisik (overrun, 

resistensi) (Malaka dkk., 2011), dan organoleptik 

(warna, rasa, aroma, tekstur) es krim jagung manis 

(Rahayu, (1998) dalam Fitriani (2014)). 

 
Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan 

dua faktor, yaitu jenis susu (S), dan konsentrasi 

karagenan (K). 

a.  Faktor penambahan Jenis Susu (S) yang terdiri dari 

2 aras, yaitu: 

S1 =  Susu Nabati/Non Diary Cream 20% 

S2 =  Susu Hewani 20% 

b. Faktor Konsentrasi Bahan Penstabil Karagenan (K) 

yang terdiri dari 3 aras, yaitu : 

K1 = Penggunaan Karagenan 0,5%  

K2 = Penggunaan Karagenan 0,7% 

K3 = Penggunaan Karagenan 0,9% 

 Masing-masing aras kedua faktor 

dikombinasikan sehingga diperoleh 6 kombinasi 

perlakuan yaitu : S1K1, S1K2, S1K3, S2K1, S2K2 dan 

S2K3. Masing-masing kombinasi  diulang sebanyak 3 

kali sehingga diperoleh 18 sampel. Data hasil 

pengamatan dianalisis keragaman (Analysis of 

Variance) pada taraf signifikansi 5%  menggunakan 

software Co-Stat. Apabila terdapat perbedaan nyata, 

maka dilakukan uji lanjut menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% (Hanafiah, 2012). 

  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Sifat Kimia 

 Kadar Abu 

Kadar abu berasal dari semua bahan pangan 

yang digunakan dalam pembuatan produk. Pengujian 

kadar abu digunakan untuk mengetahui abu atau zat 

organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. 

Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada 

macam bahan dan cara pengabuannya. Hubungan 

interaksi jenis susu dan konsentrasi karagenan dengan 

kadar abu yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 

1. 

 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Interaksi Faktor 

Jenis Susu dan Kosentrasi Karagenan terhadap 
Kadar Abu Es Krim Jagung Manis. 

 
Berdasarkan gambar 1. menunjukkan bahwa 

pengaruh jenis susu dan konsentrasi karagenan tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar abu es krim jagung manis. Hal ini disebabkan 

oleh jenis susu dan jagung manis yang digunakan 

memiliki konsentrasi yang sama sehingga kadar abu 

yang dihasilkan relatif sama. Selain itu konsentrasi 

karagenan yang digunakan tidak berbeda jauh 

sehingga hasil kadar abu yang dihasilkan menjadi 

tidak berbeda nyata. Hasil pengamatan juga 

menunjukkan bahwa nilai kadar abu yang dihasilkan 

sekitar 1,53-1,71%. Sehingga kadar abu  es krim 

jagung manis memenuhi Stantar Mutu Indonesia. 

Syarat mutu tepung es krim (SNI 01-3725-1995) yang 

baik mempunyai kadar abu kurang dari 3%. 
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Sifat Fisik 

 Overrun 

Menurut Arbuckle (1986) Overrun merupakan 

jumlah peningkatan volume es krim yang disebabkan 

oleh masuknya udara pada pengocokan selama proses 

pembekuan sehingga overrun sangat penting dalam 

menentukkan kualitas es krim. Overrun yang baik 

pada es krim adalah 80-120% untuk pembuatan es 

krim  pada skala  industri  besar,  karena  didukung  

oleh penginjeksian  udara pada  adonan  

saat dijalankan  proses pembekuan  (freezing).  

Hubungan interaksi jenis susu dan konsentrasi 

karagenan terhadap overrun yang dihasilkan dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Pengaruh Interaksi Faktor 

Jenis Susu dan Kosentrasi karagenan terhadap 

Overrun Es Krim Jagung Manis 
 

Berdasarkan gambar 2. Menunjukkan bahwa 

interaksi dari faktor jeis susu (S) dan konsentrasi 

karagenan (K) memberikan pengaruh nyata terhadap 

overrun es krim jagung manis. Pada penelitian ini 

“overrun” pada semua perlakuan berkisar antara 

48,56% - 83,09%. Nilai rataan tertinggi dimiliki oleh 

jenis susu Nabati dengan konsentrasi karagenan 0,5% 

yaitu 83,09%, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh 

jenis susu Hewani dengan konsentrasi 0,9% yaitu 

48,5667%. Hal ini karena jumlah kandungan lemak 

dalam susu Nabati lebih rendah dari susu Hewani 

yang menyebabkan padatan dari adonan ICM pada 

perlakuan susu Nabati lebih rendah daripada susu 

Hewani sehingga memungkinkan udara untuk masuk 

lebih banyak ke dalam adoanan saat proses aging. 

Seperti pendapat Fardiah (2005) Semakin banyak 

udara yang terperangkap, maka semakin besar 

volume produk tersebut. Banyak atau sedikitnya udara 

yang terperangkap di dalam es krim dinamakan 

overrun. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah udara 

yang terperangkap yaitu komposisi padatan yang 

berasal dari gula dan lemak yang terdapat pada es 

krim. Hasil pengujian Anova menunjukkan perbedaan 

konsentrasi karagenan memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap overrun es krim jagung manis. 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNJ 5% menunjukkan 

bahwa penambahan konsentrasi karagenan 0,5%  

berbeda nyata terhadap konsentrasi karagenan 0,7% 

dan konsentrasi karagenan 0,9%. Nilai rataan overrun 

dapat dilihat pada gambar 5. penambahan karagenan 

memberikan pengaruh nyata terhadap nilai overrun es 

krim, dimana semakin banyak penambahan karagenan 

maka semakin rendah nilai overrun yang dihasilkan. 

Hal ini dikarenakan seiiring meningkatnya kosentrasi 

karagenan, menyebabkan viskositas dari ICM 

meningkat sehingga membatasi mobilitas dari molekul 

air karena ruang partikel dalam ICM semakin sempit. 

Sempitnya ruang antar partikel menyebabkan sedikit 

udara masuk saat proses aging sehinggaa nilai 

overrun yang dihasilkan semakin rendah.  

Adanya kandungan antikempal dan penstabil 

yang sudah ada dalam susu bubuk hewani dan Krimer 

Nabati yang digunakan juga mempengaruhi dari 

viskositas adonan ICM itu sendiri, karena antikempal 

berfungsi sebgai pengikat air tanpa menjadi basah 

yang biasa digunakan dalam produk makanan 

berbentuk serbuk. Dengan adanya antikempal dari 

bahan susu ini menyebabkan hasil overrun yang 

dihasilkan berbeda nyata walau dengan penambahan 

konsentrasi karagenan yang tidak terlalu jah berbeda 

yaitu 0,5%, 0,7% dan 0,9%. Air yang terikat dalam 

struktur molekul menyebabkan adonan semakin 

kental, semakin kental adonan menyebabkan 

tegangan permukaan menjadi lebih besar, sehingga 
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udara sulit menembus permukaan adonan dan 

pengembangan es krim yang dihasilkan akan lebih 

rendah (Arbuckle, 1986). 

Menurut Clarke (2008), tinggi rendahnya 

overrun dipengaruhi proses homogenisasi, dimana 

selain mempengaruhi penangkapan udara juga 

berfungsi untuk mengubah partikel udara besar 

dipecah sehingga menjadi gelembung kecil pada saat 

berputarnya baling-baling mixer. Peningkatan udara 

menyebabkan es krim mudah untuk dilelehkan. 

Produk es krim mempunyai overrun tinggi diartikan 

sebagai tingginya busa beku yang terdapat didalam 

pada es krim. 

 Uji Daya Leleh Es Krim (Resistensi) 

Resistensi (pelelehan) merupakan waktu yang 

diperlukan untuk mencairnya es krim yang 

mempunyai volume tertentu (Arbuckle, 1986). Waktu 

leleh es krim sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan ICM (Ice Cream 

Mix), es krim yang baik adalah es krim yang tahan 

terhadap pelelehan pada saat dihidangkan pada suhu 

ruang. Hubungan interaksi Jenis Susu dan konsentrasi 

karagenan dengan resistensi yang dihasilkan dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik Pengaruh Interaksi Faktor 
Jenis Susu dan Kosentrasi Karagenan terhadap 

Resistensi Es Krim Jagung Manis 
 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa 

penambahan jenis susu (S) dan konsentrasi 

karagenan (K) memberikan pengaruh nyata terhadap 

resistensi es krim jagung manis. susu Nabati dan 

Hewani memberikan pengaruh nyata terhadap 

resistensi es krim. Hal ini dikarenakan  kedua Jenis 

Susu memiliki kandungan jumlah lemak yang berbeda. 

Kandungan lemak susu Hewani lebih tinggi 

dibandingkan lemak pada susu Nabati sehingga 

menyebabkan adonan ICM semakin padat. Seperti 

pendapat Poter dalam Syahputra (2008) bahwa lemak 

dapat memperkecil pembentukan kristal es pada saat 

pembekuan sehingga es krim menjadi lebih padat 

serta waktu pelelehan semakin lama. Selain itu, daya 

leleh es krim berkaitan dengan tekstur dan kekentalan 

adonan es krim (ICM). Kekentalan dipengaruhi dari 

bahan-bahan penyusun es krim yang digunakan, salah 

satunya bahan penstabil yang dapat mempengaruhi 

kecepatan meleleh es krim (Marshall, Goff dan Hartel, 

2003). Pada penggunaan karagenan 0,9 % 

menghasilkan waktu pelelehan lebih lama dan adonan 

lebih kental karena memiliki daya ikat air lebih tinggi 

daripada konsentrasi karagenan 0,7% dan karagenan 

0,5% sehingga  berpengaruh pada kekentalan 

(viskositas) adonan. Adonan semakin kental 

menyebabkan semakin sedikit rongga udara yang 

terbentuk sedangkan semakin banyak rongga udara 

menyebabkan es krim cepat menyusut dan meleleh 

pada suhu ruang (Padaga dan Sawitri, 2005). Proses 

berubah wujudnya sebuah benda dari padat menjadi 

cair seperti pada kasus es krim yang mencair 

merupakan sebuah proses perpindahan energi panas 

dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. 

Pada fenomena es krim yang mencair, energi 

lingkungan yakni udara di sekitar es krim memiliki 

suhu lebih tinggi dibandingkan dengan es krim itu 

sendiri. Hal tersebut mengakibatkan proses 

perpindahan energi panas menuju ke es krim yang 

memiliki suhu lebih rendah serta mengakibatkan 

kenaikan suhu pada es krim tersebut. Kemudian 

secara perlahan, es krim akan mencair akibat dari 

kenaikan suhu tersebut (Harahap, 2012). 
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Bila dua benda atau lebih terjadi kontak 

termal maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang 

bertemperatur lebih tinggi ke benda yang 

bertemperatur lebih rendah, hingga tercapainya 

kesetimbangan termal. (Winarno 2007). Ada suatu 

perbedaan antara kalor (heat) dan energi dalam dari 

suatu bahan. Kalor hanya digunakan bila menjelaskan 

perpindahan energi dari satu tempat ke yang lain. 

Kalor adalah energi yang dipindahkan akibat adanya 

perbedaan temperature sedangkan energi dalam 

(termis) adalah energi karena temperaturnya. Kalor 

merupakan salah satu bentuk energi dan kalor 

merupakan transfer energi dari satu benda ke benda 

lain karena adanya perbedaan temperatur (Masytitah 

dan Haryanto 2006). Kalor mengalir dengan 

sendirinya dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. 

Akan tetapi, gaya dorong untuk aliran ini adalah 

perbedaan suhu. Bila sesuatu benda ingin dipanaskan, 

maka harus dimi1iki sesuatu benda lain yang lebih 

panas, demikian pula halnya jika ingin mendinginkan 

sesuatu, diperlukan benda lain yang lebih dingin (Kern 

1950). Perpindahan suhu tersebut disebut driving 

force yang memungkinkan panas berpindah. Tanpa 

adanya perbedaan suhu tidak mungkin terjadi 

pemindahan panas. Panas mengalir dari bahan yang 

lebih panas ke bahan yang lebih dingin. Proses 

pengeluaran panas akan banyak dijumpai dalam 

proses pendinginan prosduk pangan (Winarno 2007).  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai 

resistensi es krim berkisar 35.33-53.43 menit sehingga 

melebihi standar SNI No. 01-3713-1995, bahwa 

kisaran pelelehan yang baik pada es krim adalah 15-

25 menit. 

 

Sifat Organoleptik 

 Warna 

Warna dapat menentukan menarik tidaknya 

suatu produk makann (Winarno, 1992). Menurut 

Kartika (1988), warna merupakan salah satu atribut 

yang menjadi kesan pertama konsumen dalam menilai 

bahan makanan.  Hubungan faktor jenis susu dan 

konsentrasi karagenan dengan warna yang dihasilkan 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Kombinasi Faktor 

Jenis Susu dan Konsentrasi Karagenan 
terhadap Warna Es Krim Jagung Manis 

 
Berdasarkan Gambar 4 penambahan jenis 

susu dan konsentrasi karagenan memberikan hasil 

berbeda nyata terhadap warna es krim pada metode 

deskriptif (uji skoring) dengan nilai skor berkisar 3,1-

3,75 termasuk kriteria agak kuning hingga kuning 

dengan nilai tertinggi pada perlakuan penambahan 

jenis susu Hewani dan karagenan 0,9% (S2K2). Hal ini 

dikarenakan susu Hewani yang digunakan memiliki 

warna agak kuning sehingga tidak mempengaruhi 

warna dari es krim jagung manis. Sedangkan susu 

Nabati mempunyai warna putih sehingga 

mempengaruhi memudarnya warna kuning dari 

jagung manis saat proses pencampuran adonan ICM. 

Terkait dengan nilai skoring (deskriptif), tingkat 

kesukaan (afektif) panelis memberikan hasil tidak 

berbeda nyata. 

 Aroma 

Aroma merupakan salah satu indikator untuk 

menentukan tingkat penerimaan suatu produk oleh 
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konsumen. Aroma juga merupakan salah satu penentu 

kualitas makanan agar dapat diterima oleh konsumen 

(Kartika, 1988). Hubungan kombinasi jenis susu dan 

konsentrasi karagenan dengan aroma yang dihasilkan 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Grafik Pengaruh Kombinasi Faktor 

Jenis Susu dan Konsentrasi Karagenan 
terhadap Aroma Es Krim Jagung Manis 

 

Berdasarkan Gambar 5 bahwa penambahan 

jenis susu dan konsentrasi karagenan memberikan 

hasil yang berbeda nyata terhadap aroma es krim 

pada metode deskriptif (uji skoring). Rata-rata panelis 

memberikan skor berkisar 2,35-3,0 termasuk dalam 

kriteria tidak beraroma jagung manis hingga agak 

beraroma jagung manis dengan nilai tertinggi pada 

penambahan susu Nabati dan Karagenan 0,5% 

(S1K1). Hal ini dikarenakan susu nabati tidak memiliki 

aroma yang khas dan kuat serta konsentrasi jenis 

susu dengan susu jagung manis yang tidak teralu jauh 

berbeda sehingga tidak menghilangkan aroma dari 

jagung manis. Terkait dengan tingkat kesukaan 

(afektif) panelis memberikan hasil tidak berbeda nyata 

dengan nilai berkisar 3,4-3,8 termasuk dalam kriteria 

agak disukai hingga suka dengan nilai tertinggi pada 

penambahan susu Nabati dan Karagenan 0,5% 

(S1K1).  

 Tekstur 

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang 

dapat diamati dengan menggunakan mulut (pada 

waktu digigit, dikunyah dan ditelan) ataupun dengan 

perabaan dengan jari (Kartika, 1988). Hubungan 

faktor jenis susu dan konsentrasi karagenan dengan 

tekstur es krim yang dihasilkan dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik Pengaruh Kombinasi Faktor 

Jenis Susu dan Konsentrasi Karagenan 

terhadap Tekstur Es Krim Jagung Manis 

 

Berdasarkan Gambar 6 bahwa penambahan 

jenis susu dan konsentrasi karagenan memberikan 

hasil berbeda nyata terhadap tekstur es krim pada 

metode deskriptif (uji skoring) dengan nilai skor 

berkisar 3,5-4,4 termasuk kriteria agak lembut hingga 

lembut dengan nilai tertinggi pada perlakuan susu 

Nabati dan karagenan 0,9% (S1K3). Hal ini 

dikarenakan penambahan susu Nabati/non dairy 

cream mempunyai kandungan lemak yang tidak 

terlalu tinggi dan kandungan dari krimmer yang 

terdapat pada susu Nabati. Semakin banyak 

penggunaan krim maka tekstur yang dihasilkan akan 

lembut, begitu juga apabila krim yang digunakan 

sedikit maka tekstur es krim akan keras dan kasar. 

Konsentrasi karagenan yang tinggi sebagai penstabil 

akan membentuk selaput mikro untuk mengikat 
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lemak, air, menstabilkan molekul udara dalam 

adonan, dengan demikian air tidak akan membeku 

dan lemak tidak mengeras. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arbuckle dan Marshall (2000) bahwa 

stabilizer  mempunyai daya ikat air yang tinggi 

sehingga efektif dalam pembentukan tekstur halus 

yang memperbaiki struktur es krim. Terkait pada nilai 

skoring (deskriptif), tingkat kesukaan (afektif) panelis 

memberikan hasil tidak berbeda nyata dengan nilai 

berkisar 3,6-4,05 termasuk kriteria agak suka hingga 

suka dengan nilai tertinggi pada perlakuan susu 

NABATI dan karagenan 0,9% (S1K3). Hal ini 

dikarenakan pada perlakuan tersebut memiliki tekstur 

yang lebih lembut dibandingkan dengan perlakuan 

yang lainnya. 

 Rasa 

Rasa merupakan sensasi yang terbentuk dari 

hasil perpaduan komposisi bahan pada suatu produk 

makanan yang ditangkap oleh indera pengecap 

(Hartatie, 2011). Hubungan jenis susu dan 

konsentrasikaragenan dengan rasa es krim yang 

dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Grafik Pengaruh Kombinasi Faktor 

Jenis Susu dan Konsentrasi Karagenan 

terhadap Rasa Es Krim Jagung Manis 

Berdasarkan Gambar 7 bahwa penambahan 

jenis susu dan karagenan memberikan hasil berbeda 

nyata terhadap rasa es krim pada metode deskriptif 

(uji skoring) dengan nilai skor berkisar 2,4-3,45 

termasuk kriteria tidak berasa jagung manis hingga 

agak berasa jagung manis. Dengan nilai tertinggi pada 

penambahan susu Nabati dan konsentrasi karagenan 

0,5% (S1K1) yaitu agak berasa jagung manis. Hal ini 

dikarenakan susu Nabati dan konsentrasi karagenan 

yang sedikit sehingga tidak menghilangkan rasa dari 

susu jagung manis. Menurut Fennema (1985) 

karakteristik zat penstabil yang digunakan tidak 

berbau, tidak beraroma, tidak padat digunakan sebagi 

zat penstabil. Sehingga tidak menghilangkan rasa 

jagung manis. Terkait pada nilai skoring (deskriptif), 

tingkat kesukaan (afektif) panelis memberikan hasil 

yang tidak berbeda nyata  karena rata-rata panelis 

agak suka dengan nilai tingkat kesukaan berkisar 2,7-

3,95 dengan tingkat kesukaan tertinggi pada susu 

Nabati dan konsentrasi karagenan 0,5% (S1K1). 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa serta uraian 

pembahasan yang terbatas pada lingkup penelitian ini 

maka disimpulkan bahwa interaksi jenis susu dan 

kosentrasi karagenan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap overrun dan resistensi tetapi 

tidak berpengaruh nyata terhadap kadar abu es krim 

jagung manis. Selain itu, kombinasi jenis susu dan 

kosentrasi karagenan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap warna, aroma, tekstur dan 

rasa (deskriptif), tetapi tidak berbeda nyata terhadap 

warna, aroma, tekstur dan rasa (afektif) es krim 

jagung manis. Perlakuan susu Nabati 20% dan 

konsentrasi karagenan 0,5% (S1K1) menghasilkan 

nilai kadar abu 1,56%, nilai overrun 83,09%, 

resistensi 35,33 serta  tingkat penerimaan (deskriptif) 

dan kesukaan (afektif) panelis yang baik dari segi 

organolaptik.  
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