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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya kami 

dapat menyelesaikan laporan penelitian karya ilmiah dengan judul “Inovasi 

Pembuatan Surprise Bubble Menggunakan Bahan dan Teknik Sederhana 

Berdasarkan Metode Gastronomi Molekuler”. Laporan ini dibuat sebagai salah satu 

syarat untuk memenuhi nilai tugas mata pelajaran Karya Ilmiah kelas X SMA Santa 

Angela Tahun Ajaran 2014 / 2015. Penulis mengucapkan terima kasih kepada guru, 

keluarga, dan teman-teman yang telah membantu dan mendukung pembuatan 

laporan ini. 

 Penelitian dilakukan berdasarkan penemuan metode baru dalam bidang 

kuliner yaitu gastronomi molekuler. Saat ini, gastronomi molekuler mulai banyak 

dikenal di kalangan masyarakat sebagai inovasi terbaru dalam bidang kuliner karena 

menggabungkan sains dan kuliner dalam pembuatan makanan. Namun, pembuatan 

makanan dengan bahan kimia dapat menyulitkan apabila kita tidak memahami betul 

komposisi bahan kimia dan reaksi yang terjadi saat bahan makanan tertentu 

dicampurkan. Untuk itu, penulis berusaha melakukan inovasi pembuatan makanan 

yang berdasarkan pada metode gastronomi molekuler namun memakai bahan dan 

teknik sederhana agar masyarakat awam dapat membuatnya juga. 

 Dalam penelitian ini, penulis masih merasakan banyak kekurangan. Oleh 

karena itu penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun 

dari para pembaca. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. 

Bandung,  November 2014 

 

 

Penulis 
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ABSTRAK 

Gastronomi molekuler adalah salah satu ilmu memasak yang berkembang di 

zaman sekarang. Melalui metode gastronomi molekuler, makanan yang dihasilkan 

dapat berbentuk lebih indah dan menarik. Namun dibalik hal tersebut, ternyata 

melakukan teknik gastronomi molekuler ini tidaklah mudah, karena memerlukan 

teknik pembuatan yang sulit dan bahan kimia yang tidak mudah didapatkan. Atas 

dasar ini, penelitian dilakukan dengan tujuan mencari teknik dan bahan yang lebih 

sederhana dalam pembuatan makanan melalui teknik gastronomi molekuler. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka dan studi eksperimen. 

Hasil dari penelitian ini, telah ditemukan teknik dan bahan yang lebih sederhana 

dalam pembuatan makanan dengan teknin gastronomi molekuler. Teknik yang 

dipakai merupakan teknik memasak biasa seperti mengulen dan merebus, sedangkan 

bahan yang digunakan adalah tepung. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti 

merekomendasikan agar setelah makanan sudah dihasilkan, ditambahkan pewarna 

alami dan dibentuk dengan hati-hati agar terlihat lebih menarik.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Akhir- akhir ini, dunia kuliner terus mengalami perkembangan. Salah satu 

perkembangan yang mencolok adalah ditemukannya gastronomi molekuler, 

yaitu penggunaan metode sains untuk memahami sifat-sifat makanan dan 

menciptakannya dengan bahan kimia tertentu. Meskipun dapat menghasilkan 

makanan dalam bentuk yang lebih indah, metode gastronomi molekuler ini 

terbilang sulit. Untuk memasaknya, butuh alat laboratorium yang beragam. 

Mulai pH meter (pengukur keasaman), refraktometer (alat pengukur gula), 

timbangan kecil dengan akurasi sampai 0,01 gram, hingga thermomix (alat 

untuk mencampurkan bahan dasar makanan sekaligus untuk memanaskan). 

Takaran makanan dipastikan benar-benar sesuai agar dapat berhasil dalam 

proses percobaan memasak. Sebelum melakukan metode ini, seorang chef  harus 

memahami berbagai fenomena serta kandungan apa saja yang ada pada bahan 

pangan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda ketika 

mencampurkan beberapa jenis makanan. Begitu pun saat menambah zat-zat 

yang diperlukan, misalnya kalsium klorida, natrium alginat, sampai nitrogen 

cair.  Tentunya chef pun harus meluangkan waktu yang cukup lama untuk 

menunggu selesainya proses memasak. Belum lagi harus menghadapi persoalan 

gagal dalam bereksperimen akibat salah ukur suhu dan takaran bumbu, dan 

waktu yang terlalu lama atau terlalu sebentar didinginkan atau dipanaskan. Atas 

dasar pemikiran inilah, penulis berusaha berinovasi dengan tetap berlandaskan 

metode gastronomi molekuler dalam pembuatan makanan, namun memakai 

bahan dan teknik sederhana agar semua orang dapat melakukan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

A. Apa kelebihan dari metode gastronomi molekuler? 

B. Apa yang mendasari inovasi pembuatan surprise bubble? 

C. Formula apa yang paling tepat dalam berinovasi membuat surprise bubble? 

D. Apa kelebihan dari inovasi tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

A. Mencari kelebihan dari metode gastronomi molekuler 

B. Mencari dasar inovasi pembuatan surprise bubble  

C. Mengetahui formula yang paling tepat dalam berinovasi membuat surprise 

bubble 

D. Mencari kelebihan dari inovasi pembuatan surprise bubble  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

A. Menambah wawasan penulis mengenai dunia masak, khususnya mengenai 

metode  gastronomi molekuler 

B. Melatih keterampilan penulis dalam berinovasi menggunakan bermacam-

macam bahan 

C. Melatih untuk berpikir kreatif 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Gastronomi Molekuler 

  Gastronomi molekuler (molecular gastronomy) adalah studi ilmiah 

mengenai gastronomi atau lebih lengkapnya adalah cabang ilmu yang 

mempelajari transformasi fisiokimiawi dari bahan pangan selama proses 

memasak dan fenomena sensori saat mereka dikonsumsi. Ilmu ini dicirikan 

dengan penggunaan metode ilmiah untuk memahami dan mengendalikan 

perubahan molekuler, fisiokimiawi, dan struktural yang terjadi pada makanan 

pada tahap pembuatan dan konsumsi. Kata "molekuler" dalam Gastronomi 

molekuler mengacu pada ilmu biologi molekuler yang meninjau bahan-bahan 

masakan sampai tahap molekul. Lalu, metode ilmiah yang digunakan meliputi 

pengamatan mendalam, pembuatan dan pengujian hipotesis, ekperimen 

terkontrol, objektivitas sains, dan reproduksibilitas eksperimen. Perlu 

diperhatikan bahwa gastronomi molekuler tidak sama dengan tipe atau gaya 

memasak.  

  
Untuk mempelajari teknik ini diperlukan pengetahuan yang dalam di 

bidang fisika dan kimia bahan pangan. Perlu dipahami bahwa, suatu zat atau 

senyawa pada umumnya memiliki tiga fase, yaitu : gas, padatan, dan cairan= 

Sementara makanan dianggap sebagai sistem dispersi golongan koloid-satu fase 

(gas, minyak, tetesan air, atau partikel padat) yang terdispersi ke dalam fase 

kontinyu yang berbeda.
 
Contohnya es krim, definisi es krim adalah gas yang 

terdispersi di dalam medium terkondensasi yang mengandung kristal es, agregat 

protein, kristal sukrosa, dan lemak. 

  Pengetahuan akan gastronomi molekuler membuat para koki atau juru 

masak dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai dunia kuliner secara ilmiah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gastronomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi_molekuler
http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
http://bisakimia.com/2013/01/18/sifat-sifat-larutan-koloid/
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Dengan menerapkan seni molekuler ini, mereka dapat menciptakan teknologi 

atau hidangan baru yang menarik. Tentunya hidangan makanan yang unik, lezat, 

sehat dan menarik tersebut akan memberikan kejutan dan kepuasan bagi para 

konsumen. 

 

2.2 Natrium Alginat dan Kalsium Laktat 

Natrium alginat adalah garam alginat yang dapat larut dalam air yang 

terbuat dari ganggang coklat. Bahan ini berbentuk polisakarida murni dari asam 

uronat yang tersusun dalam bentuk asam alginat rantai linier panjang. Kalsium 

laktat merupakan salah satu bentuk garam yang berasal dari asam laktat Natrium 

alginat akan membentuk gel ketika ditambahkan garam kalsium atau ion 

bervalensi 2. Biasanya semakin tinggi konsentrasi alginat dan derajat 

polimerisasinya, makin kuat gel yang terbentuk. 

2.3 Tepung Maizena dan Tepung Beras 

 

Tepung maizena adalah pati yang didapatkan dari endosperma biji jagung, 

digunakan sebagai bahan pengental pada makanan berbasis cairan. Tepung beras 

adalah tepung rendah protein yang tidak mengandung gluten yang dibuat dari 

gilingan beras yang dijemur.  
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       BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian eksperimen dan studi 

pustaka. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu :   

1. Sabtu, 23 Agustus 2014 pukul 14.00 – 16.00 

2. Sabtu, 20 September 2014 pukul 15.00 – 17.00 

3. September - Oktober 2014, setiap hari Kamis pukul 06.45 – pukul 08.15 

Tempat :  

1. Perpustakaan 

2. Dapur SMA Santa Angela 

3. Rumah Edith Wulan Adelia 

4. Chiba Cafe 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel bebas      : Alat dan bahan, cara pembuatan 

Variabel terikat     : Makanan yang dihasilkan 

3.4 Alat dan bahan  

3.4.1 Percobaan I  
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1. Wortel  

2. Jeruk  

3. Mangga  

4. 500 ml air distilasi  

5. 5 gram natrium alginat  

6. 5 gram kalsium laktat  

7. Microwave 

8. Saringan 

9. Timbangan 

10. Mangkuk  

11. Cetakan setengah lingkaran  

12. Sendok berlubang  

13. Baskom  

14. Juicer  

15. Plastic wrapping 

16. Termometer  

17. Gelas takaran  

3.4.2 Percobaan II 

1. Mangga  

2. 500 ml air distilasi  

3. 2,5 gram natrium alginat  

4. 10 gram kalsium laktat  

5. Sendok berlubang  

6. Baskom  

7. Juicer  

8. Blender 

9. Gelas takaran  
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3.4.3 Percobaan III 

1. 250 ml yoghurt 

2. 500 ml air mineral 

3. 20 gram natrium alginat  

4. 10 gram kalsium laktat  

5. Sendok berlubang  

6. Baskom  

7. Blender 

8. Gelas takaran  

3.4.4 Percobaan IV 

1. Tepung maizena  

2. Tepung beras  

3. Air mineral 

4. Gula tepung 

5. Vanilla essence 

6. 250 ml jus buavita  

7. Cetakan setengah lingkaran  

8. Panci  

9. Sendok  

10. Baskom 
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3.5 Cara pembuatan 

3.5.1 Percobaan I 

1. Menghancurkan wortel dengan sedikit air, kemudian disaring untuk 

diambil airnya saja. 

2. Mencampurkan wortel, jeruk dan mangga  dan 5 gram kalsium laktat 

menggunakan juicer kemudian ditimbang sampai 250 ml. 

3. Menuangkan jus ke dalam cetakan setengah lingkaran lalu dibekukan 

di freezer. 

4. Mencampurkan 500 ml air distilasi dan 5 gram natrium alginat 

menggunakan juicer.  

5. Menutup air alginat menggunakan plastic wrapping, memasukkan ke 

dalam kulkas selama ±24 jam atau hingga gelembung pada air alginat 

menghilang. 

6. Mengeluarkan air alginate dari kulkas dan dipanaskan dengan 

microwave hingga mencapai suhu 65°C. 

7. Memasukkan jus beku ke dalam air alginat. 

3.5.2 Percobaan II 

1. Mencampurkan mangga  dan 5 gram kalsium laktat menggunakan 

juicer sampai terbentuk 250 ml jus. 

2. Mencampurkan 500 ml air distilasi dan 2,5 gram natrium alginat 

menggunakan juice. 

3. Menuangkan air alginat ke dalam baskom. 

4. Memasukkan sedikit jus yang telah bercampur dengan kalsium laktat 

ke dalam air alginat. 

5. Menunggu beberapa saat lalu diangkat. 
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6. Mengulang langkah keempat dan kelima beberapa kali dengan waktu 

perendaman yang berbeda-beda. 

7. Untuk penelitian lebih lanjut, menambahkan kadar natrium alginat 

dan kalsium laktat ke dalam jus masing-masing 10 gram dan 5 gram. 

3.5.3 Percobaan III 

1. Mengaduk 250 ml yoghurt dan 5 gram kalsium laktat. 

2. Mencampurkan 500 ml air mineral dan 2,5 gram natrium alginat 

menggunakan blender. 

3. Menuangkan air alginat ke dalam baskom. 

4. Memasukkan sedikit jus yang telah bercampur dengan kalsium laktat 

ke dalam air alginat. 

5. Menunggu beberapa saat lalu diangkat. 

6. Mengulang langkah keempat dan kelima beberapa kali dengan waktu 

perendaman yang berbeda-beda. 

7. Untuk penelitian lebih lanjut, menambahkan kadar natrium alginat 

dan kalsium laktat ke dalam yoghurt masing-masing 10 gram serta 

natrium alginat ke dalam air alginat sebanyak 10 gram. 

3.5.4 Percobaan IV 

1. Memasukan 250 ml jus buavita ke dalam cetakan setengah lingkaran, 

lalu dibekukan. 

2. Mencampurkan air dengan tepung maizena, kemudian dimasukkan ke 

dalam panci dan dimasak hingga adonan menggumpal. 

3. Memindahkan tepung maizena ke dalam baskom, menambahkan 

tepung beras dan diuleni hingga membentuk adonan. 

4. Menambahkan gula tepung dan vanilla essence untuk mengurangi bau 

tepung. 
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5. Membentuk adonan menjadi bulat pipih hingga setipis mungkin dan 

memasukan jus buavita yang sudah dibekukan lalu dibentuk bulat 

kembali (pastikan tidak ada bagian yang bocor). 

6. Memasak air hingga mendidih dan memasukkan adonan yang sudah 

berisi jus buavita ke dalam air mendidih 

7. Menunggu adonan naik ke permukaan dan adonan matang. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Percobaan I 

 

GAMBAR 4.1 Hasil Percobaan dengan Menggunakan Bahan Sesuai Studi 

Pustaka  

Jus yang dibekukan sangat cepat larut karena air alginat terlalu panas dan 

jus yang dimasukan dalam keadaan beku. Akibatnya membran tidak terbentuk 

dan jus langsung larut ketika menyentuh air. 
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4.2 Analisis Percobaan II 

Percobaan 

ke- 
Jus Air distilasi 

Waktu 

perendaman 
Hasil 

1 

250 ml dan 5 gram 

(2%) kalsium 

laktat 

500 ml dan 2,5 

gram (0,5%) 

natrium alginat 

90 detik Jus beku larut 

2 

250 ml dan 5 (2%) 

gram kalsium 

laktat 

500 ml dan 2,5 

gram (0,5%) 

natrium alginat 

2 menit Jus beku larut 

3 

250 ml dan 10 

gram (4%) 

kalsium laktat 

500 ml dan 2,5 

gram (0,5%) 

natrium alginat 

3 menit Jus beku larut 

4 

250 ml, 5 gram 

(2%) kalsium 

laktat, dan 5 gram 

natrium alginat 

500 ml dan 2,5 

gram (0,5%) 

natrium alginat 

2 menit 

Jus beku tidak 

larut, namun 

membran 

tidak 

terbentuk 

5 

250 ml, 5 gram 

(2%) kalsium 

laktat, dan 5 gram 

natrium alginat 

500 ml dan 2,5 

gram (0,5%) 

natrium alginat 

5 menit 

Jus beku tidak 

larut, namun 

membran 

tidak 

terbentuk 

Tabel 4.1. Hasil Percobaan II 
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Perbedaan waktu perendaman pada percobaan ke 1, 2, dan 3 tidak memberi 

efek apapun pada jus. Sebaliknya, penambahan natrium alginat pada jus di 

percobaan ke 4 dan 5 menyebabkan jus menjadi lebih padat dan tidak mudah 

larut dalam air. Namun, membran tetap tidak terbentuk karena saat diangkat, jus 

tetap dalam keadaan cair. 

 

 

 

 

          GAMBAR 4.2 Alat dan bahan pada percobaan 2 

          

          GAMBAR 4.3 Air alginat 
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           GAMBAR 4.4 Hasil percobaan pertama (waktu perendaman 1,5 menit) 

           

           GAMBAR 4.5 Hasil percobaan kedua (waktu perendaman 2 menit) 

           

           GAMBAR 4.6 Hasil percobaan ketiga (waktu perendaman 3 menit) 
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GAMBAR 4.7 Hasil percobaan keempat (dengan penambahan natrium 

alginat pada jus) 

           

GAMBAR 4.8 Hasil percobaan kelima (dengan penambahan natrium alginat 

pada jus) 

4.3 Analisis Percobaan III 

Percobaan 

ke- 
Yoghurt Air mineral 

Waktu 

perendaman  
Hasil  

1 

250 ml dan 5 

gram (2%) 

kalsium laktat  

500 ml dan 2,5 

gram (0,5%) 

natrium alginat  

2 menit  

Yoghurt terlihat 

seperti membentuk 

membran, namun 

saat diangkat 

melebur 
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2 

250 ml dan  5 

gram (2%) 

kalsium laktat  

500 ml dan 2,5 

gram (0,5%) 

natrium alginat  

5 menit  

Yoghurt terlihat 

seperti membentuk 

membran, namun 

saat diangkat 

melebur  

3 

250 ml dan 10 

gram (4%) 

kalsium laktat  

500 ml dan 10 

gram (2%) 

natrium alginat  

2 menit  

Yoghurt terlihat 

seperti membentuk 

membran, namun 

saat diangkat 

melebur 

4 

250 ml, 10 

gram (4%) 

kalsium laktat, 

dan 10 gram 

natrium alginat  

500 ml dan 10 

gram (2%) 

natrium alginat  

2 menit  

Natrium alginat 

mengendap pada 

yoghurt, saat 

diangkat melebur  

Tabel 4.2. Hasil Percobaan III 

Ternyata, penambahan kalsium laktat pada yoghurt dan perbedaan waktu 

perendaman tidak memberi efek apapun. Sebaliknya, penambahan natrium 

alginat pada yoghurt membuatnya lebih kental dan tidak cepat larut dalam air. 

Tapi dalam percobaan ke 1 sampai 5, membran tidak terbentuk.  
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       GAMBAR 4.9 Hasil percobaan pertama dan kedua  

        

GAMBAR 4.10 Hasil percobaan pertama dan kedua saat diangkat, tidak 

terbentuk membran 
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GAMBAR 4.11 Percobaan ketiga dan keempat dengan penambahan kalsium 

laktat dan natrium alginat pada yoghurt 

           

GAMBAR 4.12 Hasil percobaan ketiga dan keempat 

4.4 Analisis Percobaan IV 

Bubble yang dihasilkan dapat dikonsumsi dan terjamin karena dibuat dari 

bahan alami dan menggunakan teknik masak tradisional. Bahan-bahannya 
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mudah didapat dan murah serta tekniknya mudah dilakukan oleh masyarakat 

biasa. 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4.13 Makanan yang dihasilkan melalui metode yang sederhana 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4.14 Hasil percobaan keempat. Bagian luar makanan berbentuk 

padat, bagian dalam makanan berbentuk cair, sama seperti makanan yang 

dihasilkan melalui metode gastronomi molekuler biasa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Gastronomi molekuler sebagai salah satu bukti perkembangan dunia kuliner 

memiliki banyak keunggulan yaitu menggabungkan sifat-sifat sains dan 

berbagai macam bahan makanan sehingga terbentuklah makanan yang indah, 

mewah, dan menarik untuk dimakan. Surprise bubble adalah salah satu hasil 

makanan yang dibuat melalui metode gastronomi molekuler namun tidak semua 

orang bisa membuatnya. Karena makanan ini mudah dijumpai dan sedang 

populer di kalangan masyarakat, maka dilakukan inovasi agar masyarakat awam 

pun bisa membuatnya. Dari sekian banyak cara pembuatan yang dilakukan, 

formula yang tepat dalam inovasi ini yaitu cara keempat, yakni menggunakan 

tepung maizena dan tepung beras sebagai bahan utama serta diuleni dan direbus. 

Kelebihannya yaitu bahan mudah didapat dan murah serta teknik yang dipakai 

masih tradisional sehingga masyarakat umum bisa membuatnya tanpa harus 

mengalami kesulitan. Inovasi ini juga memiliki nilai jual karena berbeda dengan 

surprise bubble yang sudah ada di pasaran. 

 

5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan 

improvisasi terhadap bentuk bubble pada cara pembuatan keempat agar 

bentuknya lebih indah. Selain itu, bila tetap ingin menggunakan bahan kimia, 

sebaiknya menambahkan kadar natrium alginat pada air mineral atau distilasi 

karena natrium alginat baru bisa bereaksi dengan kalsium laktat dalam jumlah 

besar. 
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